
  
تدابیر پیشگیرانه در حرم مطهر رضوی 

برای مقابله با کرونا

 آستان  مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی تدابیر پیشگیرانه این مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس تشریح کرد  
مؤسســه را برای مقابله با ویروس کرونا در محــدوده اماکن متبرکه حرم مطهر 
امام رضا)ع( تشریح کرد.حسن اخوان مهدوی گفت: نکات الزم درباره مراقبت های 
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محمد باقر نوبخت: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: محمود واعظی:
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تخصیص ۵۳۰میلیارد تومان بودجه 
برای مقابله با کرونا  

 طرح نظام اجاره داری حرفه ای 
تکمیل شد 

برنامه ریزی دولت برای 
FATF خنثی سازی اقدام های

 ............ صفحه 6

 معاون کل وزارت بهداشت با رد آمارهای غیر موثق در مورد مبتالیان به کرونا: 

8۰ در صد بیماران بدون بستری شدن بهبود می یابند

بازار لوازم بهداشتی تحت 
تأثیرشیوع کرونا قرار نگرفت 

 هفته آینده 
بازار محصوالت 
بهداشتی اشباع 

می شود

 سیاست  ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
نشســت خبری با حضور خبرنگاران تأکید کرد اگر ادعای نماینده قم در خصوص 
فوت شدگان حتی به اندازه یک چهارم درست باشد، استعفا می  کند.خبرنگار ما در 
خصوص اخبار منتشر شده در خصوص سفید بودن وضعیت استان خراسان رضوی 
و نیز رسیدن کیت های تشخیصی کروناویروس به مشهد از وی سؤال کرد. پرسش 
خبرنگار ما این بود که آیا ســفید بودن وضعیت مشــهد به دلیل نبودن کیت بوده 
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 اقتصاد تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی و 
سلولزی، وضعیت تولید و بازار این محصوالت 
را  با وجود افزایش تقاضای ناشــی از شب عید 
و شــیوع کرونای چینی، آرام و بدون کمبود 
توصیــف می کنند.بــه گفته رئیــس انجمن 
صنایع شوینده، آرایشــی و بهداشتی و رئیس 
پیشین انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
هر چند این روزهــا تقاضاهای جدید به بازار 
آمــده، اما این تقاضاها تاکنــون »نامتعارف« 
نبوده و هیچ واحدی در تولید هیچ محصولی با 

مشکل تأمین مواداولیه ...

همایون همایون اعالم کرد
عبداهلل همزمان 

با غنی مراسم 
تحلیف برگزار 

می کند

فیلم های اکران نوروزی 
مشخص شدند

 جنوب شهر 
رقیب فیلم های 

کمدی
 ............ صفحه 12 ............ صفحه 8

با مخالفت نمایندگان مجلس

کلیات بودجه ۹۹ 
تصویب نشد

 ............ صفحه 6

گزارش  روز

»خیلی مشتاق بودم که به هند سفر کنم«؛ این جمله ای بود که رئیس جمهور 
آمریکا در توییتی هنگامه سفر به دهلی نو به زبان هندی منتشر کرد که البته 
خیلی سریع با پاسخ نارندرا مودی مواجه شد: »میهمان حبیب خداست«. در 

میانه باال گرفتن اختالفات تجاری میان ایاالت متحده...

هزینه ۱۳ میلیون دالری برای دیدار سه ساعته ترامپ
شوی جذاب مودی برای شومن

 ............ صفحه 8

میالد با سعادت  امام محمد باقر علیه السالم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

کارشناسان محیط زیست از ضرورت اصالح
 در ساختار محیط زیست می گویند

 مجلس یازدهم وزارتخانه های 
محیط زیست و منابع طبیعی را تشکیل دهد
 ............ صفحه 7

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
امورخدمات عمومی 

بیمارستان اکبر 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
معاونت دانشجویی

 و فرهنگی دانشگاه 
شرح در صفحه 3
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روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

موسس�ه عمران و توس�عه رضوی وابسته به آس�تان قدس رضوی در نظر دارد امالک مشروحه بشرح جدول ذیل 
واقع در شهرستان سرخس را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی واگذار نماید.

شماره ردیف
قطعه

شماره 
بلوک

مساحت 
آدرسقیمت پایه مزایده )ریال(کاربری)مترمربع(

بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، حاشیه خیابان 40 متری5,973,000,000مسکونی11377298,65
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، حاشیه خیابان 40 متری4/717/000/000مسکونی22377243,14
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، حاشیه خیابان 40 متری5/339/000/000مسکونی33377281,02
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، حاشیه خیابان 40 متری5/510/000/000مسکونی44377290
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، حاشیه خیابان 40 متری5/510/000/000مسکونی55377290
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، حاشیه خیابان 40 متری5/510/000/000مسکونی66377290
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، خیابان سجاد یک2/238/000/000مسکونی79375248,65
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، خیابان سجاد یک2/021/000/000مسکونی811375231
بلوار امامت غربی، پشت حوزه علمیه، خیابان سجاد یک2/311/000/000مسکونی912375264

متقاضی�ان م�ی توانن�د جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریاف�ت فرمهای مربوط�ه و تحویل پیش�نهادات قیم�ت از تاریخ درج آگه�ی حداکثر 
ظ�رف م�دت ی�ک هفته به دفتر مرکزی موسس�ه واقع در مش�هد به نش�انی تقاطع بلوار س�جاد و خیام ابتدای بلوار دس�تغیب موسس�ه عمران و 
توس�عه رض�وی، واح�د دبیرخان�ه مراجع�ه نماین�د. ضمن�ًا هزین�ه درج آگه�ی و ارزیاب�ی کارشناس�ی به عه�ده برن�ده مزایده خواه�د بود.

 

تلفن کس�ب اطالعات بیش�تر )واحد امالک(:  051-37639280 

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

آگهی مزایده عمومی

ع
, 9
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ش�رکت ش�هرکهای صنعتی مازندران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی اج��رای هدایت آبهای 
س��طحی و زیر س��ازی و آسفالت معابر داخلی ش��هرک صنعتی الله آباد را 50 درصد از محل اعتبارات 
داخلی س��ال 99 و مابقی از محل اس��تانی س��ال 99 می باش��د. اعتبارات عمرانی بصورت اسناد خزانه 
اس��امی با سررس��ید یک تا س��ه س��اله مطابق با ضوابط قانون بودجه س��ال 99پرداخت خواهد ش��د . 
اعتبارات اس��تانی س��ال 99 بعد از پایان س��ال مالی 98 )98/6/31( پرداخت خواهد ش��د. بر اساس 
فهرس��ت به��اء راه وباند 1398 به پیمانکاران ذیصاح که دارای حداق��ل رتبه 5 راه و باند از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرائی در زمینه کارهای مشابه می باشند ، واگذار نماید.

مبلغ برآورد : 8.280.000.000 ریال ) هشت میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال(
مدت انجام پروژه : 9 ماه

حجم عملیات : مطابق اسناد پیوست
مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: )414.000.000 ریال ( بصورت ضمانت نام��ه بانکی و یا وجه نقد

 ) فی��ش بانک��ی( ب��ه حس��اب ش��ماره IR380100004001104106376065 بانک مرکزی به نام ش��رکت 
شهرکهای صنعتی استان مازندران واریز یا بر اساس آئین نامه تضمین برای معامات دولتی.

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 98/12/14
تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/12/24   

بازگشایی مناقصه: روز یکش��نبه م��ورخ 98/12/25 ساعت 9:30 در سالن جلسات شرکت شهرکهای 
صنعتی مازندران برگزار می گردد.  

محل پروژه : از آمل به سمت بابل ، بخشداری الله آباد 3 کیلومتر به داخل ناحیه صنعتی الله آباد
آدرس محل ارائه اسناد :

 www.setadiran.ir نش��انی  ب��ه  س��تاد(   ( دول��ت  الکترونیک��ی  ت��دارکات  س��امانه  طری��ق  از   
تذکر بس�یار مهم : تمامی مراحل دریافت و ارس��ال پیش��نهادات و مدارک مناقصه از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و پیمانکاران 
متقاض��ی ش��رکت در مناقصه حتما باید اصل ضمانت نامه را تا پای��ان وقت اداری آخرین روز تحویل 

اسناد به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ارائه نمایند.
آخری��ن آگه��ی ه��ای مناقص��ات و مزای��ده های ش��رکت در پای��گاه ملی مناقصات کش��ور به نش��انی
 www.iets.mporg.ir وپای��گاه اط��اع رس��انی ش��رکت ش��هرکهای صنعت��ی مازن��دران ب��ه نش��انی

 www.mazandiec.ir موجود می باشد.                                                                           شناسه آگهی784769
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
) نوبت اول (

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

* موضوع مزایده: آگهی  مزایده عمومی واگذاری غرفه تجاری به شماره  پالك 26/ت واقع در پایانه بار یزد  به صورت اجاره 
بدون اخذ  سرقفلی  

*  زمان انتش�ار در س�ایت :  از س�اعت 08:00 روز س�ه ش�نبه مورخ  1398/12/06 درسامانه س�تاد به نشانی 
http://setadiran.ir  می باشد.

 *  مهلت  ومحل  دریافت  اس�ناد :  تا س�اعت 13:00 روز پنجش�نبه مورخ  1398/12/15  درس�امانه س�تاد به نشانی 
http://setadiran.ir  می باشد.

 *  مهلت و محل تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ  1398/12/17 همراه با تحویل اصل فیش بارگذاری شده 
در سامانه ستاد به دبیرخانه حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد.

* میزان س�پرده شرکت درمزایده : غرفه تجاری به ش�ماره پالك 26/ت مبلغ 17000000ریال بصورت فیش بانكی جداگانه، 
واریزی بحساب بانك مرکزی به شماره 4001063706373510  نزد بانك مرکزی یا بصورت ضمانتنامه بانكی.

*  ساعت ، روز و محل بازگشائی پیشنهادها : ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ  1398/12/19  اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان یزد

جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت  http://setadiran.ir                                                           شناسه آگهی 784794 /ع
98
15
18
7

آگهــی  مزایده عمومی  اجاره شماره 509800320500003 
)شماره 1398/6( اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان یزد - نوبت اول
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روزنامـه صبـح ایـران

مردم با مشارکت در انتخابات به رکن اصلی مردم ساالری اعتبار بخشیدند   خانه ملت: رئیس مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه علنی دیروز خانه ملت اظهار داشت: از حضور عزتمندانه ملت 
ایران در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه و اهتمام به مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی سپاسگزار هستم. وی افزود: مردم با مشارکت در انتخابات و حضور در پای صندوق های رأی به رکن اصلی مردم ساالری 

اعتبار بخشیدند و با انتخاب نماینده خود در مجلس شورای اسالمی نقش خود را در مسیر اداره کشور در چهار سال آینده انتخاب کردند. از حضور کاندیداها در انتخابات سپاسگزارم و به منتخبین تبریک می گویم.

ایــرج  خلیل خانــه:  آرش 
وزارت  ســخنگوی  حریرچی، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
با حضــور خبرنگاران  نشســت خبری 
تأکیــد کرد اگر ادعــای نماینده قم در 
خصوص فوت شــدگان حتی به اندازه 
یک چهارم درست باشد، استعفا می  کند.

خبرنــگار ما در خصوص اخبار منتشــر 
شــده در خصوص سفید بودن وضعیت 
اســتان خراســان رضوی و نیز رسیدن 
کیت های تشــخیصی کروناویروس به 
مشهد از وی سؤال کرد.پرسش خبرنگار 
ما این بود که آیا ســفید بودن وضعیت 
مشهد به دلیل نبودن کیت بوده است؟

حریرچی گفت: مــا بیماری را از طریق 
می دهیم.  تشــخیص  بالینــی  عالیــم 
اگر در اســتانی هم امکانات تشــخیص 
موجود نباشد، نمونه را به تهران منتقل 
می کنیم. تاکنون این امکانات تشخیصی 
در حدود ۱۰ اســتان مســتقر شده یا 
در ســه روز  آینده مستقر خواهد شد. 
پرسش دیگر خبرنگار ما درباره احتمال 
قرنطینه شــدن شــهرهای قم یا تهران 
بود که حریرچی گفت: وزارت بهداشت 
به هیچ وجه با قرنطینــه کردن موافق 
نیســت. این موضوع متعلــق به دوران 
قبل از جنــگ جهانی اول و همه گیری 
طاعــون و وبا و بیماری هــای اینچنین 
است نه دوران امروز.  االن خود چینی ها 
از قرنطینه ای که انجــام دادند، راضی 
نیستند. قرنطینه کردن تبعاتی دارد که 
باید به آن ها فکر کرد. وی 
در پاسخ به این پرسش که 
با  اعضای داخل شــهر چه 
کار باید کرد؟ نیز گفت: ما 
محاسبه  تصمیمی  برای هر 
نظــر  در  را  آزمایــش  و 
می گیریم و این را که این 
تصمیم چــه تأثیری دارد، 
لحاظ می کنیم. فرض کنیم 
که قــم را به صورت ممتد 
تعطیــل کنیــم،  روز   ۱۰
مردم از شــهر خارج شوند 
و به مســافرت بروند که سبب می شود 
بیمــاری در کل کشــور پخش شــود. 
شاید اگر این کار را بکنیم همه بگویند 
چقدر دلســوز هســتید، اما با این کار 
 مخالفیم؛ چرا که محاسبات بهداشتی و
 همــه گیــری در این مــوارد لحاظ 
می شــود و بعــد یک تصمیــم اعالم 
بــا  می شــود. حریرچــی در رابطــه 
ســطح بندی اســتفاده از لباس هــای 
بــرای کادر درمــان گفت:  مخصوص 
لبــاس مخصــوص باید بــرای زمانی 
باشــد که مریضی قطعاً به دلیل کرونا 
لباس  باشد. پوشــیدن آن  فوت کرده 
کار ســختی اســت و ما یک ماه پیش 
مشــخص کردیم که چه کسی از چه 

استفاده کند. باید  وسایلی 
وی افزود: صدا و ســیما روز شــنبه سه 

برنامــه را به این موضوع اختصاص داد و 
امروز هم به همین منوال است و مصاحبه 

زنده و غیر زنده هم خواهد داشت.

 پروتکل های دفن فوتی های کرونا
معــاون کل وزیر بهداشــت تأکید کرد: 
پروتکل مشخصی در مورد دفن، جنس 
تابوت، شست وشو و اینکه از چه موادی 
استفاده شــود و در چه عمقی از زمین 
دفن شــود، وجود دارد. به تازگی اخبار 
منفی منتشــر می شــود مبنی بر اینکه 
هیچ کســی جنــازه را کاور نمی کند و 
ما خودمــان دفن می کنیــم. در زمینه 
دفــن فوتی ها اجازه شــرعی هم گرفته 
شــده اســت. حریرچی گفت: در مورد 
اعالم تعــداد فوت کرده هــای بیماری 
کرونا کشــورها با سیاست مخفی کاری 
و کتمــان برخــورد می کننــد. برخی 
از کشــورهای همســایه اصــاًل امکان 
تســت کرونا ندارند. یکی از کشورهای 
جنوبی ما اعالم فوتی داشــتند. برخی 
از کشورهای توسعه یافته امکان انتشار 
خبر کذب ندارند، اما برخی کشورها به 
دلیل سیاست توریسم کتمان می کنند. 
وی ادامــه داد: ۹ نفر از رژیم اشــغالگر 

اســرائیل توریســت بودند و هر ۹ نفر 
مبتال بودند. آیا اســرائیل اطالع رسانی 
کرد؟ مــا اگر بخواهیم هــم نمی توانیم 
بگوییــم. همه  در اطالع رســانی دروغ 
می توانند با یــک موبایل عکس بگیرند 

و اطالع رسانی کنند.
معاون کل وزارت بهداشــت افزود: ما به 
همکارانمان نمی گوییم که فرد کرونا دارد 
تا آن ها هم مبتال شوند؟ ما نه می خواهیم 
دروغ بگوییم نه امکان دروغ گفتن داریم. 
حریرچی در رابطه با آمار بیمارستان های 
مرجع تشــخیص گفت: ما بیمارســتان 
مرجع تشخیص نداریم. آزمایشگاه مرجع 
تشــخیص داریم که در سه بیمارستان 
اســت. آزمایشــگاه در هیچ جــای دنیا 
نمی تواند به تشخیص مردم باشد. تست 
از زمانی مثبت می شود که فرد عالمت دار 
باشــد. انجام آزمایش پیش از عالمت دار 
شــدن اصاًل مثبت نمی شود. بسیاری از 

مراجعات ما به این شکل است.

 اعتراض مردمی
حریرچی در پاســخ به این پرسش که 
با اعتراض مردم درباره اختصاص برخی 
بیمارستان ها چه کنیم؟ نیز تصریح کرد: 

بیمارستان هایی که ما بیماران را منتقل 
می کنیم از سوی خود ما انجام می شود. 
ما در شــهرهای بزرگ چند بیمارستان 
در ســه الیه پیش بینی کرده ایم و کل 
بیمارســتان به بیماران کرونا اختصاص 
دارد. اینکــه مــا بیمارســتان بزنیــم 
ممکن نیســت، اما در برخی اســتان ها 
مخالفت هایی هست که مردم را تحریک 
کردنــد چرا این بیماران را به شــهر ما 

می آورید. خب کجا باید ببریم؟
معاون کل وزارت بهداشــت تأکید کرد: 
ما در شــهرهای کوچک تر که یک یا دو 
بیمارستان داریم، یک بخش را برای این 

بیماری کنار گذاشته ایم. 
مــردم نباید بــه بیمارســتانی که فکر 
می کنند تخصص بیشتری دارد، مراجعه 
کنند. ۸۰ درصد افرادی که تست مثبت 
داشــتند با خوردن مایعــات و... خوب 
می شوند و اصاًل نیازی به بستری شدن 

ندارند. 
تعدادی ممکن است بستری شوند و نیاز 
به مراقبت بیشتر دارند. حریرچی ادامه 
داد: بیمارســتان عفونی ترین نقطه ابتال 

در دنیاست. 
سیاســت چین برای اثربخشــی بیشتر 
مقابله بــا بیماری، مراقبــت در منزل 
است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه دیر اعالم کردن به خاطر مسائل 
سیاســی و انتخابات بــود؟ گفت: این 
اتفاق روز جمعه افتاده است. روز جمعه 
ســاعت ۱۳ دکتر جهان پــور مصاحبه 
کردند که ما ۷۳۸ مورد مشکوک مبتال 
بــه کرونا داریم. ســاعت ۴ بعد از ظهر 
وزیر بهداشــت ترکیه تماس گرفت و با 
وزیر ما صحبت کرد و ســپس ســاعت 
۵ توییت کرد که ۷۵۰ بیمار مشــکوک 
به کرونا در ایران اســت. خب ما زودتر 

اعالم کردیم. 
معاون کل وزارت بهداشــت گفت: شما 
اگر مــن را دروغگو یا کتمــان کننده 
فرض کنید، هر حرفی که زده شــود، 
بــاور نمی کنید. ما ســاعت ۱۳ اعالم 
کردیم و ترکیه ســاعت ۱۷ اعالم کرد، 
بعــد به مــا می گویند کــه خبر آن ها 
بیشــتر چرخیده است. حریرچی گفت: 
ما از روز چهارشــنبه این مسئله را به 
اعــالم کردیم.بیماری  صورت قطعــی 
که روز چهارشــنبه فوت کــرده، قطعاً 
روز چهارشــنبه مبتال نشــده، اما نکته 
اینجاســت که تشــخیص داده نشــده 

است. 
ما بالفاصله در روزی که تشــخیص داده 
شــد، توســط دکتر نمکی اعالم کردیم. 
یکی از دوستان صمیمی من تماس گرفت 
و گفت تو خودت به نتیجه نرســیدی که 
اینجا دروغ گفتی؟ گفتم زندگی ما با هم 
است چرا دروغ بگویم؟ معاون کل وزارت 
بهداشــت در پایان تأکید کرد: ما در کنار 
چین در کنترل بیماری هــای عفونی به 

عنوان موفق ترین کشورها هستیم.

معاون کل وزارت بهداشت با رد آمارهای غیر موثق در مورد مبتالیان به کرونا:

80 در صد بیماران بدون بستری شدن بهبود می یابند

 چــرا هر ماه از ســهمیه بنزین هی کم می کنید بــرای 6۰ لیتر کارتی کردید؟ 
09350009683

 دولت باید دســت از ظلم وحمایت از نجومی ها و انحصارطلبی بردارد و عدالت 
اجتماعی را برقرار کند. این بالیا لشکرهای آسمانی خداوند است، فقط دست از ظلم 
و اجحــاف در حق فقرا بردارید و پناه به خدا ببرید تمام بالیا خود به خود برطرف 

می شود چون وکیل فقرا خود خداوند است. 09150000210
 تا ظهر یکشــنبه مبتالیان کرونا شده 6۱ نفر مثبت و فوتی ۱2 نفر حاال چطور 

تلفات می شود 2 درصد؟ 09150009278
 وزیر بهداشت  گفت  منشأ کرونا بازرگانی  بوده  که  از قم  به  چین  می رفته، ماهان  هم  
پروازهایش  را به خاطر  واردات  تاجران  تهران  از چین  تعطیل  نکرد تا آقایان  بتوانند 
دالرهــای  دولتی  را صرف  کاالهای  بی  کیفیت  چینــی  کنند و چند  برابر به  مردم 

 بفروشند، حاال هم  دیه  جانباختگان  به عهده  آن هاست. 09150002986
 دولت معلمان را بازی داد و باز هم مانند سال های گذشته افزایش ۵۰ درصدی 
برای دیگر دستگاه ها و رتبه بندی بی سروته برای معلمان! این افزایش قابل مالحظه 

حق معلمان است معلمان عصبانی هستند! 09160005881
 بهترین روش پیشــگیری نصب محلول ضدعفونی درب مغازه ها توســط اداره 

بهداشت به خصوص نانوایی ها و بانک هاست. 09150009278
 گرچه هدیه به نوعروسان فی نفســه کاری پسندیده است، اما به نظر می رسد 
این کارهای کوچک نه تنها مشکلی از کشور را حل نمی کند، بلکه اساساًمسئولیت 

مسئوالن کارهای بزرگ تر و پاسخگویی به ملت است. 09150008863
 چین بــه زوج های جوانی که بچه دوم بیاورنــد 26۰ متر مربع زمین رایگان و 
2۰۰ میلیــون یوان چین بالعوض پرداخت می کند. آقای روحانی شــما چه کار 
کردید برای جوانان ایران ! حتی یک قوطی شیر خشک برای بچه هایشان ندادید! 

09350007054
 از رئیس محترم قوه قضائیه تقاضامندم با مســبب ورود ویروس کرونا به ایران، 

شرکت هواپیمایی... برخورد جدی نمایید. باتشکر 09220008065
 صبــح تــا شــب دولتی هــا را بــه خاطر هــر چیز زیــر ســوال می بریم 
کــی درآیینــه خودمــان را می بینیــم؟ همین چنــد روز پیش از پوشــک 
 بزرگســاالن شــکمی از عزا درآوردند، حاال از ماســک و ژل، روح چنگیز در 

آرامش باد؟ 09390003589

 آیت اهلل رئیسی: 
پیروز انتخابات مردم بودند نه جناح و حزب خاص

میزان: آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه با قدردانی 
از حضور پرشــور مردم در صحنه انتخابات 
اظهار داشت: انتخابات آزمونی الهی، سیاسی 
و ملّی است و مردم با حضور ارزشمند خود 
در این عرصه، دشمن را ناامید کردند. رئیس 
قوه قضائیه افزود: دشمن مدت ها تالش کرد 
با ایجاد یأس و تردید در جامعه، مردم را نســبت به انتخابات و سازوکار آن دلسرد 
کند و حتی در شب انتخابات محدودیت های مالی و پولی و بانکی را اعمال و تالش 
کرد از شــیوع یک ویروس برای کاهش حضور مردم سوء استفاده کند، اما مردم ما 
با عزم و اراده جدی وارد صحنه شدند و حضور بامعنا و باصالبت آن ها حقیقتاً قابل 
قدردانی است. آیت  اهلل رئیسی با بیان اینکه پیروز انتخابات یک جناح و گروه خاص 
نبود، تصریح کرد: پیروز انتخابات ملت بزرگ ایران است و مردم ما در برابر دشمنان 
و بدخواهان برنده شدند و باید این پیروزی را به آنان تبریک گفت. رئیس قوه قضائیه 
با سپاس از مسئوالن اجرایی و نظارت و همکاران خود در دستگاه قضایی که نقش 
مهمی در برگزاری هر چه بهتر انتخابات داشتند، خاطرنشان کرد: مردم وظیفه خود 

را در انتخابات انجام دادند و اکنون نوبت منتخبان ملت است.

 واکنش محمد قوچانی به نتیجه انتخابات
از شکست، پیروزی می سازیم

تسنیم: عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی به تحلیل میزان رأی 
اصالح طلبان پرداخت و نوشــت: از شکســت پیروزی می سازیم. محمد قوچانی در 
یادداشــتی نوشت: دست شهروندانی که با رأی به این فهرست حداقلی به قدر وسع 
خویش می خواستند مانع حاکمیت اصول گرایان شوند را می بوسم. اقلیت کوچکی 
از شهروندان واقعاً اصالح طلب که با انحصار طلبی اصول گرایان و خود مرکز پنداری 
برخی اصالح طلبان ، به نیابت از اکثریت خاموش، رقابت کردند؛ اما در تشــخیص 

خویش اسیر مدعیان اصالح طلبی نشدند.

روح اهلل زم در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات آمدنیوز: 
 اعالم زمان و مکان تردد های حاج قاسم 

جزو مأموریتم بود
میزان: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات 
روح اهلل زم در شــعبه ۱۵ دادگاه انقــالب 
اســالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی 
برگزار شد. قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد 
۳۵2، ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرســی 
کیفری اظهار کرد: شــروع سومین جلسه 
محاکمه روح اهلل زم فرزند محمدعلی را در 
شعبه ۱۵ دادگاه انقالب و با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان 
اعالم می نمایم. رئیس دادگاه از متهم زم خواســت در جایگاه حاضر شــود و ادامه 
دفاعیات خود را بیان کند. متهم زم با اشاره به ماده 2۸6 قانون مجازات گفت: یکی 
از عناوین اتهامی من افساد فی االرض است که آن را رد می کنم. یکی از افراد نامدار 
اصالحات در پیامی به آمد نیوز نوشت که شما خارج از کشور هستید یا داخل؟ گفتیم 
در خارج و آن شخص تعجب کرد که مواضع ما همچون رسانه های داخل کشور است. 

آمد نیوز نقش غیر قابل انکاری در انتخابات ۹6 داشت.
وی افزود: از اواسط سال ۹6 به دلیل خستگی ناشی از مسئولیت آمد نیوز را به سام 

سرابی واگذار کردم.

 ادعای ارتباط یکی از وزرای دولت با آمدنیوز
متهم زم گفت: در ســال ۹6 بســیاری از آمدنیوز درخواست کردند که خط خود را 
مشخص کند. در این برهه که مسئولیت آمدنیوز با سام سرابی بود، اشتباهات فاحشی 
از جمله انتشار مطلب درباره کوکتل مولوتوف به وجود آمد. وی مدعی شد: در اواسط 
ســال ۹۷، به دلیل اشتباهات سرابی و ارتباط وی با نزدیکان یکی از وزرای دولت از 
او خواستم که استعفا کند. پس از آن کنترل آمدنیوز را به دست گرفتم. متهم زم در 
مورد نشر اکاذیب در آمد نیوز گفت: گزارش هایی به دست ما می رسید که با ضریب 
خطا همراه بوده اســت. وی در خصوص اتهام تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات 
عنوان کرد: فراخوان های منتشره در آمد نیوز بخشی از آن ها در زمان مدیریت بنده 
نبوده و بخشــی هم مربوط به مطالب ارسالی به ماست. متهم زم اضافه کرد: مگر با 
تحریک یک رسانه کســی به خیابان می آید؟ البته نمی گویم که اشتباهی در این 

خصوص نکردم و اگر اشتباهی کردم از دادگاه و مردم عذرخواهی می کنم.
در ادامه متهم گفت: با شــمس درگیر شــدم و فهمیدم که آن ها برای ســرویس 
جاسوسی کار می کنند. پس از چند ماه یک استاد دانشگاه از آن مجموعه دوباره با 
من مســتقیم ارتباط برقرار کرد. نماینده دادستان گفت: متهم در بخشی از اقرارش 
گفته اعالم زمان و مکان عملیات های ســوریه، تردد فرماندهان به خصوص سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی جزو مأموریت هایش بوده است. متهم زم گفت: اقرارم را 
قبول دارم، اما مگر تمام این موارد صورت گرفته است؟ نماینده دادستان اضافه کرد: 
به سندی اشاره می کنم که متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به یکی از 
کشور های منطقه با ارسال پیامی به افسر سرویس جاسوسی اعالم می کند و می گوید 
که فردا یک تیم نظامی وارد می شــوند که احتماالً قاسم سلیمانی هم با آن هاست. 
رئیــس دادگاه گفت: آیا خبر جابه جایی یک فرمانده نظامی کار خبری محســوب 
می شود؟ متهم زم گفت: هرچه دستم می آمد منتشر کردم. نماینده دادستان تصریح 
کرد: متهم زم پیام دیگری به آن افسر جاسوس فرستاده که در آن اسامی افرادی که 
تحریم ها را دور می زنند، آورده شده است. آیا این کار در راستای رسالت کار خبرنگار 

بوده است؟ متهم پاسخ داد: خیر. این مطلب در آمد نیوز منتشر شد و قبول دارم.

 وزیر دادگستری
 ادعاهای نیلوفر بیانی را 

پیگیری می کند

ایرنا: بر اســاس مصوبه هیئت دولت مقرر 
شــد وزیر دادگســتری ادعاهای اخیر خانم 
نیلوفر بیانی را به طور جدی پیگیری کند. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس 
مصوبه روز یکشــنبه هیئت دولت مقرر شد: 
وزیر دادگستری ادعاهای اخیر خانم نیلوفر 
بیانی را به طور جدی پیگیری و نتیجه را به 
هیئت وزیران گزارش کند. نیلوفر بیانی یکی 
از زندانیان پرونده موسوم به محیط زیستی 
هاست که مدعی برخورد غیرقانونی بازجویان 

با خود در دوران بازداشت، شده بود.

اعالم آمادگی سپاه برای 
 کمک به وزارت بهداشت 

در مقابله با کرونا
سپاه نیوز: در پی شــیوع ویروس کرونا در 
برخی مناطق کشــور که سالمت هموطنان 
را با تهدیدهایی مواجه کرده اســت؛ سردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در تماس 
تلفنی با دکتر ســعید نمکی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، از آمادگی سپاه 
برای هر گونه کمک به دستگاه ها و سازمان 
های متولــی، در مقابله با ویــروس کرونا و 
جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر 
داد. وی از نقش آفرینی بسیج در اجرای طرح 
ملی واکسیناسیون فلج اطفال به عنوان الگو 

و تجربه ای بسیار موفق و راهگشا یاد کرد.

نشست آتی کمیسیون 
مشترک برجام روز 

چهارشنبه برگزار می شود

ایرنا: نخستین نشست کمیسیون مشترک 
برجام پس از فعال شدن سازوکار حل اختالف 
در این توافق، روز چهارشــنبه )۷ اسفند( با 
حضور نمایندگان کشــورهای باقیمانده در 
برجام و نماینده اتحادیه اروپا در وین برگزار 
می شــود. دور جدید نشســت کمیسیون 
مشترک برجام که درمجموع پانزدهمین دور 
این نشست ها محسوب می شود، کمتر از یک 
هفته پس از سفر وزیران امور خارجه هلند و 

اتریش به ایران برگزار می شود.

ریزش 80 درصدی مجلس دهم
ایســنا: مروری بر نتایــج یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی نشان از 
تغییــر ۸۰ درصدی ترکیــب مجلس آینده 
نســبت به مجلس فعلی دارد. مجلس دهم 
بــا 2۹۰ نماینده کار خــود را آغاز کرد که از 
این تعداد دو نفر از آن ها درگذشــتند و سه 
نفر برای عضویت در شورای نگهبان، معاونت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سفیر ایران در 
روسیه استعفا دادند. در حال حاضر مجلس 
دهــم 2۸۵ نماینده دارد که در ایام انتخابات 
حدود ۴۰ نماینده نام نویسی نکردند، حدود 
۷۰ نفر رد صالحیت شدند و تعدادی از تأیید 
صالحیت شدگان هم انصراف دادند؛ در نهایت 
۱6۷ نماینده در رقابت های انتخاباتی شرکت 
کردنــد. از این ۱6۷ نماینده ۵۷ نفر منتخب 
مردم در مجلس یازدهم شدند و دو نماینده 
باید در مرحله دوم انتخابات شــرکت کنند. 
حتی بــا فرض پیروزی ایــن دو نماینده در 
مرحله دوم، 2۳۱ نماینده موفق به حضور در 

مجلس یازدهم نشده اند.

برنامه ریزی دولت برای 
FATF خنثی سازی اقدام های

فــارس: محمــود واعظی، رئیــس دفتر 
روحانی روز دوشــنبه در جلسه توسعه و 
ســرمایه گذاری استان فارس با بیان اینکه 
دولت تمــام همت و توان خــود را برای 
ایجاد فضای مناسب در زمینه فعالیت های 
اقتصادی به کار گرفته است، گفت: دولت 
تمهیــدات و برنامه ریزی هایی در جلســه 
اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز 

جمعه FATF را خنثی کند.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

ما به همکارانمان 
نمی گوییم که فرد 
کرونا دارد تا آن ها 
هم مبتال شوند؟ 
ما نه می خواهیم 
دروغ بگوییم نه 
امکان دروغ گفتن 
داریم

بــــــــرش

 فارس  اسداهلل عباسی، ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اسالمی در حاشیه جلســه علنی دیروز پارلمان با 
حضور در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی بهارستان 
با وزیر بهداشت توضیح داد: براساس گزارش های ارائه شده 
بســیاری از خبرهایی که درباره بســتری شــدن اشخاص 
در بیماســتان ها مطرح شــده، مربوط به بیماران مبتال به 
آنفلوانزاســت. وی ادامه داد: در کل کشــور تقریباً ۴۷ نفر 
به کرونا مبتال شــدند و متأســفانه ۱2 نفر تــا امروز بر اثر 
این بیماری فوت کردند. ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
گفت: طبق گزارش وزارت بهداشت دو نفر مبتال به ویروس 
کرونا در تهران شناســایی شــدند که از قم به تهران آمده 
بودند، در اســتان قم نیــز به هر کدام از خانــواده ها یک 
»پک« شــامل ماســک و مایع ضدعفونی کننده داده شده 
اســت. عباسی عامل شــیوع ویروس کرونا در ایران را ورود 
افراد مبتال به کشــور از کشــورهای دیگر مثل پاکســتان، 

افغانســتان و چین برشــمرد و گفت: برخی از این افراد از 
مبادی ورودی غیرقانونی وارد کشــور شــده بودند. وی با 
بیــان اینکه برپایه گزارش وزارت بهداشــت از نظر امکانات 
بهداشــتی و پزشــکی کمبودی در کشــور وجود ندارد و 
نباید شــهروندان در این خصوص نگرانی داشــته باشــند، 
افزود: فقط توصیه این اســت که برای پیشگیری از ماسک 
و مایع ضدعفونی کننده اســتفاده شــود و از دست دادن و 
روبوسی خودداری کنند. ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
با بیان اینکه بر اســاس گزارش وزیر بهداشت با گرم شدن 
هوا این ویــروس از بین خواهد رفت، تصریح کرد: در مورد 
تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها بر اســاس شرایط موجود در 
کشور تصمیم گیری خواهد شد و از طریق رسانه های رسمی 
کشــور اعالم می شود. عباســی ادامه داد: افراد از حضور در 
تجمعات ورزشــی و اردوهای دانش آموزی خودداری کنند 
تا شــیوع این ویروس کنترل شــود و با مشــکالت حادی 

رو به رو نشــویم. وی در ادامه تأکید کرد: بر اســاس گزارش 
وزیر بهداشــت در برخی مناطق کشور مواردی از »کرونا« 
شناســایی شــده، از این رو مبادی ورودی کشور و پروازها 
تحت کنترل قرار دارد، افرادی که وارد کشــور می شوند از 
طریق دمای بدن و عالئم کرونا مورد بررسی قرار می گیرند. 
وی گفت: بخشــی از عالئم مربوط به آنفلوانزای حاد است و 
ربطی به کرونا ندارد، بنابراین مردم ضمن پیشــگیری باید 
تالش کنند دستورعمل های وزارت بهداشت را به کار گیرند 

تا از این مرحله عبور کنیم.

 ایسنا ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعالم کرد: بسته 
شدن مرز از ســوی برخی از کشورهای همسایه امری موقتی 
است. سید عباس موسوی در ارتباط با اقدام برخی از کشورهای 
همسایه در بستن مرزهای خود به روی ایران با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و برخی از اظهارات مبنی بر اینکه این اقدام ممکن 
است مستمر باشد، گفت: خیلی بعید است که به صورت مستمر 
باشــد. این اقدام ها پیشگیرانه و موقتی است و امیدواریم که با 
سرعت و جدیتی که در بحث مبارزه با ویروس کرونا در کشور 
وجود دارد، به زودی شاهد روند معکوس این بیماری باشیم و 
این اطمینان را به مردم و کشورهای همسایه بدهیم که خطری 

متوجه آن ها نیست.
این دیپلمات کشــورمان با بیان اینکه کشورهای همسایه ما 
ممکن است یک ســری نگرانی هایی داشته باشند و این امر 
طبیعی است، ادامه داد: ولی این موضوع نباید مانع مبادالت 
مردمــی و امر صادرات و واردات شــود. موســوی ادامه داد: 
وزارت امور خارجه کشــورمان از طریق سفارتخانه های ایران 
در کشورهای همسایه یک ســری رایزنی هایی را با مقامات 
کشورهای همسایه شــروع کردند تا به آن ها اطمینان دهند 
که هیچ گونه مورد مشــکوکی از مرزها عبور نخواهد کرد و 
اینکه در این زمینه اقدام های الزم از جمله ارائه گواهی صحت 

سالمت انجام خواهد شــد و ما امیدواریم که در این شرایط 
با کمک کشورهای منطقه و همســایه برخی از نگرانی های 
موجــود را برطرف کنیم تا مبادالت به شــکل مطلوب ادامه 

پیدا کند.

خبر

سیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

بازتاب

مجلس

سیاست خارجی

روایت یک نماینده مجلس از جلسه غیرعلنی بهارستان با وزیر بهداشت

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به بیماری کرونا:

47 نفر به کرونا مبتال شدند

بسته شدن مرزها موقتی است

ربیعی: از سیاسی کردن کرونا پرهیز کنیم

سیاست: سخنگوی دولت با بیان اینکه 
کرونا یک مســئله جهانی است و فقط 
موضوع بهداشت و سالمت ایران نیست، 
گفت: ایتالیا، فرانســه و ژاپن و بسیاری 
از کشــورهای دیگر درگیر این بیماری 

هستند.
علی ربیعــی، ظهر دیروز در نشســت 
خبری خود با اصحاب رســانه با اشاره 
به برگزاری انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: با 
توجه به برگزاری انتخابات، الزم اســت 
بگوییم دولت و مجلس برای همه مردم 
ایران است. برای مردم که با وجود وقایع 
رخ داده پــای صندوق ها آمدند، دولت 
تمام تالش خود را برای اینکه انتخابات 
در صحت سالمت و امنیت برگزار شود 
بــه کار برد. وی عنوان کرد: تمام ارکان 

نظام مستقیم و غیرمستقیم با انتخابات 
روی کار آمدند. ســخنگویی امروز را به 
موضوع بیماری کرونا اختصاص دادیم. 
شــیوع این بیماری از چند جهت حائز 
اهمیت اســت. کرونا اوال یک مســئله 
جهانی اســت و فقط موضوع بهداشت 
و ســالمت ایران نیست. ایتالیا، فرانسه 
و ژاپن و بســیاری از کشــورهای دیگر 
درگیر این بیماری هســتند. وی تأکید 
کرد: کرونــا میان جناح و مســئوالن 
تمایز قائل نمی شــود و عــالوه بر جان 
انســان ها با زندگی روزمره مردم هم در 
ارتباط است. همه باید به مبارزه با این 
بیماری بپردازیم و همــه باید در کنار 
وزارت کشور قرار بگیریم. از همه احزاب 
و رســانه ها درخواست داریم از سیاسی 

کردن این بیماری به جد پرهیز کنند.

   سه شنبه 6 اسفند  1398 1 رجب 1441 ۲5 فوریه ۲0۲0   سال سی و سوم   شماره 9194



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

 اشتغال زایی برای 620 نفر توسط شرکت فراورده های غذایی رضوی آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی رضوی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 620 نفر توسط این شرکت در سال رونق 
تولید خبر داد.حمیدرضا اصیلی گفت: امسال برای 120 نفر به طور مستقیم و برای حدود 500 نفر به شکل غیرمستقیم از طریق تولیدات و فعالیت شرکت فراورده های غذایی رضوی اشتغال زایی صورت گرفته است.وی 
با اشاره به تولید بیش از 57 نوع محصول توسط این شرکت تصریح کرد: شرکت فراورده های غذایی رضویی در زمینه تولید و تأمین انواع کنسروجات، کمپوت جات، رب گوجه فرنگی، آبمیوه های قوطی و ...فعالیت دارد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در حاشیه بازدید سه ساعته انجام شد 

دستور تولیت آستان قدس برای تسریع انجام 
پروژه های عمرانی در حرم رضوی 

تولیت آستان قدس رضوی   آستان 
رواق های  توسعه  عمرانی  پروژه های  از 
زیرسطحی حرم مطهر رضوی و معاونت 
اماکن متبرکه بارگاه منور امام علی بن 

موسی الرضا)ع( بازدید کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
از پروژه های عمرانی و طرح های توسعه 

رواق های زیرسطحی حرم مطهر و همچنین بخش های مختلف معاونت اماکن 
متبرکه رضوی بازدید و از نزدیک در جریان روند اقدام های انجام شده قرار گرفت.

تولیت آســتان قدس رضوی در جریان بازدیــد از معاونت اماکن متبرکه و امور 
زائران آستان قدس رضوی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، با حضور در 
مجموعه کارگاه هــای خدمات فنی اماکن متبرکه رضوی از بخش های مختلف 
کارگاه  جوشکاری، نقاشی، نجاری، تراشکاری و الکترونیک آن بازدید و با مسئوالن 

و خادمان این بخش ها گفت وگو کرد.
حجت االســالم والمسلمین مروی با حضور در مدیریت امور روشنایی و خدمات 
حرم مطهر رضوی از مراحل آماده سازی چراغانی و نورافشانی ویژه ایام نوروز بارگاه 
منور امام علی بن موسی الرضا)ع( بازدید کرد و مصطفی فیضی، سرپرست معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی نیز توضیحاتی را درباره فعالیت 

بخش های مختلف این معاونت ارائه داد.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در بازدید از سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم حضرت رضا)ع( که با همراهی مهندس کاظم مالزم الحسینی؛ مدیرعامل 
این سازمان انجام شد، از بخش های مختلف سازمان عمران و توسعه حریم حرم 
حضرت رضا)ع(، موتورخانه های حرم مطهر، کارگاه کاشــی بارگاه منور رضوی، 
روند تکمیل گلدسته های صحن جامع رضوی و بخش مانیتورینگ تأسیسات حرم 

مطهر بازدید و در هر بخش با مهندسان و دست اندرکاران آن ها گفت وگو کرد.
گفتنی است، تولیت آســتان قدس رضوی در جریان این بازدیدها دستوراتی را 
برای تســریع انجام پروژه ها و اقدام های عمرانی در راستای تسهیل زیارت زائران 
بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( صادر کرد. همچنین در هر بخش، خدام 

و کارکنان به بیان نقطه نظرات و دغدغه های خود پرداختند.

به همت شرکت داروسازی ثامن
»تجهیزات دیالیز صفاقی« تولید داخل در مشهد 

رونمایی می شود
آستان: »ســت، قطعات، مواد اولیه و تجهیــزات دیالیز صفاقی« تولید داخل با 
حضور تولیت آستان قدس رضوی در شرکت داروسازی ثامن در مشهد رونمایی 
می شــود.به همت شرکت داروسازی ثامن مراسم رونمایی از ست، قطعات، مواد 
اولیه و تجهیزات دیالیز صفاقی تولید داخلی با حضور حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی؛ تولیت آســتان قدس رضوی و جمعی از مسئوالن کشوری صبح 
سه شــنبه ششم اسفند 1398 در شرکت داروســازی ثامن وابسته به هلدینگ 

سالمت و داروی سازمان اقتصادی رضوی برگزار می شود.
همچنین همزمان با این مراسم تفاهم  نامه طیب و تفاهم نامه سه  جانبه راه اندازی 
نخســتین پردیس فناوری خصوصی دارو و تجهیزات پزشــکی کشور با عنوان 
»سالمت ثامن« امضا می شود.بازدید جمعی از مدیران کشور از خط تولید شرکت 
داروســازی ثامن و همچنین شرکت دانش بنیان ســامان داروی هشتم از دیگر 

برنامه های این مراسم به شمار می آید.
یادآور می شود، شرکت داروســازی ثامن با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور 
و صدور آن به بازارهای هدف در ســال 1363 تأســیس و در ســال 1371 به 
بهره برداری رسید. این شرکت نخستین و تنها تولیدکننده انحصاری محلول های 
دیالیــز صفاقی و ارائه دهنده خدمات مراقبت های ویــژه این فراورده به بیماران 

کلیوی در ایران به شمار می رود.  

 عرضه 9 هزار تن شکر تولیدی کارخانه قند چناران 
در 11 شهر

آستان: مدیرعامل شرکت قند چناران 
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی رضوی 
گفت: بیش از 9 هزار تن شــکر تولید 
شــده این کارخانه در 11 شهر کشور 

عرضه شده است.
اســمعیل زریــن زاده در گفت وگــو با 
آستان نیوز بیان کرد: این مقدار شکر از 

محل چغندرهای دریافتی از یک هزار و 100 کشــاورز در ســال 1398 تولید 
شــده است.وی ادامه داد: این کشاورزان مربوط به بخش های حکیم آباد، درزاب، 
میان والیت و چناران بوده است.مدیرعامل شرکت قند چناران با اشاره به گستره 
فروش شکرهای تولید شده توســط این شرکت خاطرنشان کرد: این محصول 
در شهرســتان های چناران، شیروان، درگز، مشــهد، قوچان، بیرجند، کاشمر، 

تربت حیدریه، زاهدان، کرج و فریمان عرضه شده است.
وی ادامــه داد: عالوه بر این یک هــزار و 453 تن تفاله دونم، 3 هزار و 796 تن 
تفاله خشک و 2 هزار و 905 تن مالس به عنوان محصوالت فرعی در روند تهیه 
شکر سفید از چغندر قند تولید شده است.زرین زاده افزود: بخش بیشتر محصوالت 
فرعی مذکور به شرکت خمیر مایه رضوی و بخشی نیز به دامداران مناطق مختلف 

در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی فروخته شده است.
وی ظرفیــت مصرف چغندر در کارخانــه قند چناران را یک هزار و 500 تن 
در شبانه روز عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده بتوانیم 
ســال آینده با حداکثر ظرفیت، شکر تولید کنیم.زرین زاده تصریح کرد: تمام 
شــکرهای تولیدی از چغندر به صورت روزانه نمونه برداری و به آزمایشــگاه 

ارسال می شود.

آســتان: مدیر درمان مؤسســه درمانی 
آستان قدس رضوی تدابیر پیشگیرانه این 
مؤسسه را برای مقابله با ویروس کرونا در 
محدوده اماکن متبرکــه حرم مطهر امام 

رضا)ع( تشریح کرد.
حســن اخوان مهدوی گفــت: نکات الزم 
درباره مراقبت های شخصی برای پیشگیری 
از ابتال به ویروس کرونا به کارکنان تمامی 
بخش های این مؤسسه اعم از بخش های 
مختلف دارالشفاء امام رضا)ع( و پایگاه های 
فوریت های پزشکی بارگاه ملکوتی رضوی 
در قالب برگزاری کالس  آموزشی ارائه شده 

است.
وی ادامه داد: وجود محلول های ضدعفونی 
دســت در بخش های مختلف مؤسســه 
درمانی آســتان قدس رضوی، اســتفاده 
کارکنان مؤسســه از دستکش و ماسک، 
تهیــه پمفلت و نصب بنرهای آموزشــی 
پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی 
)کرونــا و آنفلوانزا( در دارالشــفاء و تهیه 
دستگاه تب سنج با همکاری مرکز بهداشت 
ثامن مشــهد، از دیگر اقدام هــای اولیه و 

پیشگیرانه این مؤسسه است.
مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس 
رضوی گفت: دستورعمل چگونگی برخورد 
با بیمار مشکوک به ابتال به ویروس کرونا 
به پزشــکان مؤسسه ابالغ شده است و در 
اسرع وقت این بیماران معاینه و در صورت 
نیاز طبق دستورعمل دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد به بیمارســتان مربوطه منتقل 

می شوند.
اخوان مهدوی افزود: به همت این مؤسسه 
محلول های ضدعفونی در اختیار معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضــوی قرار داده شــده اســت و حداقل 
روزی دو بــار مکان هایی کــه در تماس 
فیزیکی دست زائران و مجاوران قرار دارد، 

ضدعفونی می شود.
مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس 
رضوی گفت: خادمان، خادمیاران و کارکنان 
آستان قدس رضوی نیز توصیه های عمومی 
پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی 
مانند رعایت نظافت شخصی، پرهیز از هر 
گونه تماس فیزیکی مســتقیم با دیگران، 
شست وشوی مرتب دست ها با مایع صابون 
یا محلول هــای ضدعفونی و جلوگیری از 

تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در 
حین خدمت را باید جــدی بگیرند و در 
صورت امکان از ماســک به  ویژه در اماکن 

عمومی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ابتــال به ویروس کرونا 
نبایــد تبدیل بــه دلهره و تــرس مردم 
شــود، زیرا این تــرس و دلهره می تواند 
با تأثیر روی سیســتم داخلــی، ایمنی 
بــدن را کاهش دهــد. بنابراین به مردم 
توصیه می شــود بدون دلهره، اقدام های 
بهداشــت  مانند رعایت  پیشــگیرانه ای 
فردی و مصرف بیشتر مایعات و غذاهای 

مقوی را انجام دهند.
الزم به ذکر است، برگزاری کالس آموزشی 
پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی 
)کرونا و آنفلوانزا( ویژه کارکنان در سازمان 
مرکزی آســتان قدس رضــوی، از دیگر 
برنامه های آموزشــی این مؤسسه درمانی 

است.

 لغو کشیک های خادمیاران استانی 
حرم مطهر رضوی تا 20 اسفند

مدیر مرکــز امور خادمین آســتان قدس 
رضوی از لغو کشیک های خادمیاران استانی 

حرم مطهر رضوی خبر داد.

علی اکبر عصارنیا؛ مدیر مرکز امور خادمین 
آستان قدس رضوی در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: بــه منظور مراقبت های بیشــتر 
بهداشتی و کاهش ســفرهای بین شهری، 
تمامی رزروهای خدمتی خادمیاران رضوی 
تا تاریخ 20 اسفند ســال جاری لغو شده 
اســت.وی با بیان اینکــه رزروهای بعدی 
خادمیــاران رضوی متعاقباً اطالع رســانی 
خواهد شــد، افزود: با توجه به اینکه رفاه، 
آسایش و سالمت زائران و مجاوران همواره 
یکی از دغدغه های جدی این آستان مقدس 
بوده، بر همین اساس این اقدام پیشگیرانه 

اتخاذ شده است.
عصارنیا همچنین از لغو آزمون حرم شناسی 
خادمیاران استانی تا اطالع ثانوی خبر داد و 
گفت: خادمیاران عزیز از هر گونه ســفر به 
مشــهد مقدس برای انجام امور خادمیاری 
خودداری و هر گونه اطالعیه در این خصوص 
 را از طریق سایت خادمیاری رضوی به آدرس
 khademyar.razavi.ir پیگیری کنند.

مدیر مرکــز امور خادمین آســتان قدس 
رضــوی در پایان اضافه کــرد: خادمیاران 
گرامــی بــرای دریافت اطالعات بیشــتر 
می توانند با مرکز ملی تلفن 138 آســتان 

قدس رضوی تماس حاصل فرمایند.

 کتابخانه های آستان قدس رضوی 
تا پایان هفته تعطیل شد

به دلیل انجام مراحل ضدعفونی و پیشگیری 
از شیوع بیماری های عفونی، کتابخانه های 

آستان قدس رضوی تا پایان 
هفته تعطیل شد.

بنا به توصیه های بهداشتی 
وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی و همچنین 
انجام مراحل ضدعفونی به 
منظور پیشگیری از شیوع 
بیماری های ویروسی نظیر 
کتابخانه  کرونا،   و  آنفلوانزا 
قدس  آســتان  مرکــزی 

رضوی واقع در بســت شیخ طوسی حرم 
مطهــر و تمامی کتابخانه های وابســته 
بــه آســتان قدس در مشــهد و ســایر 
شهرســتان های خراســان رضوی از روز 
سه شنبه ششــم تا پایان روز جمعه نُهم 

اسفند ماه تعطیل است.
همچنین ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی از لغو 
ویژه برنامه »سه شــنبه های فرهنگی« در 
روز سه شنبه ششم اسفند به همین دلیل 

خبر داد.

حداقل روزی دو 
بار مکان هایی که 
در تماس فیزیکی 

دست زائران و 
مجاوران قرار دارد، 
ضدعفونی می شود

بــــــــرش

مدیر درمان مؤسسه درمانی آستان قدس تشریح کرد  

 نورپــردازی و چراغانی صحن های حرم تدابیر پیشگیرانه در حرم مطهر رضوی برای مقابله با کرونا
بسیار زیبا، دیدنی و جذاب است. از مسئوالن 

محترم تشکر می کنم.
09210001447

 آستان قدس باید مرکز مشاوره ازدواج، 
مشاوره تحصیلی، مشاوره جوانان و مشاوره 
خانواده ها را در سراســر کشور با همکاری 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به خصوص 

در زمینه مذهبی راه بیندازد.
09170006726

 مشــهد مقدس متبرک به وجود بارگاه 
امام رضا)ع( است نباید فقط به دلیل مشهد 
2017 به این شهر توجه شود، آستان قدس 
رضوی باید همیشه از جایگاه شهر مشهد در 

مناسبت های بین المللی دفاع کند.
09120008968

از ابتدای سال ۹۸ تاکنون 
یک هزار زائراولی از اصفهان 

به مشهد اعزام شدند
آستان: مدیر کانون زائران زیارت اولی  استان 
اصفهان با اشاره به اعزام یک هزار زائراولی از 
اصفهان به مشهد مقدس گفت: تاکنون سه 
گروه از معلوالن ذهنی، جسمی و حرکتی 
در قالب زائراولی به مشــهد مقدس مشرف 
شــده اند.محمد پورجاللی گفــت: کانون 
زائراولی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان اصفهان از ابتدای سال 98 تاکنون 
یک هزار نفر را در قالب گروه های زائراولی، 
نومزدوجین و دانش آموزی به زیارت حضرت 

رضا)ع( اعزام کرده است .
وی با بیان اینکه کانون زائراولی هفته ای 
دو گروه را به مشهد اعزام می کند، افزود: 
تاکنــون 12 گــروه 44 نفره به مشــهد 
مقدس اعزام شــده اند که از این میان سه 
گروه معلوالن ذهنی، جســمی و حرکتی 

بوده اند.
مدیر کانون زائراولی ها ابراز کرد: دوستداران 
امام رئوف که تاکنون توفیق تشرف نداشته 
و یا از آخرین سفرشــان به مشهد مقدس 
10 سال می گذرد و سن آن ها 35 سال به 
باالست می توانند در قالب طرح زائراولی به 

زیارت امام مهربانی ها مشرف شوند.

ششمین همایش زندگی 
به سبک رضوی در استان 

گلستان برگزار شد
آستان: به مناسبت فرا رسیدن ایام فرخنده 
میالد حضرت علی)ع(، ششــمین همایش 
زندگی به سبک رضوی در استان گلستان 

برگزار شد.
به مناســبت فرا رسیدن میالد فرخنده نور 
دو عالــم، حضــرت امیرالمؤمنین علی)ع( 
ششمین همایش زندگی به سبک رضوی با 
عنوان »زندگی بانشاط« ویژه زوجین جوان 
گرگانی سوم اسفند ماه سال جاری برگزار 
شد. سخنران این مراســم، حجت االسالم 

ریاحی بود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

پایگاه مطالعه دیجیتال در مجمع جهانی اهل بیت b راه اندازی شد

کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت چهار ستاره توسط شرکت نان قدس رضوی

آستان: به همت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( به پایگاه مطالعه دیجیتال مجهز شد.

این پایــگاه با دارا بودن یک میلیــون و 200 هزار مورد منبع 
مطالعاتی افزون بر 20 هزار کتاب خطی تمام متن، 273 هزار 
مقالــه الکترونیکی، نزدیک به 30 هــزار کتاب الکترونیکی به 

زبان های فارســی و عربی، 290 هزار کتاب الکترونیکی التین، 
حدود 40 هزار کتاب اســکن شده التین و افزون بر 494 هزار 
کتاب اسکن شده فارسی و عربی کار خود را در این مرکز آغاز 
کرد.کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با بیش از یک دهه 
فعالیت، از کتابخانه های دیجیتال مطرح در کشور است که در 

آن تمامی منابع دیجیتال اعــم از منابع پایگاه های اطالعاتی، 
نرم افزارهای کتاب الکترونیکی و... قابل مطالعه است.

این کتابخانه با توجه به مدت فعالیت خود چندین میلیون منبع 
اطالعاتی را طبق شیوه های مطرح علمی دیجیتال سازی کرده و 

تعداد زیادی از منابع دیجیتال را گردآوری کرده است.

آستان: مدیرعامل شــرکت نان قدس رضوی از کسب جایزه 
ملی تعالی و پیشرفت چهار ستاره توسط این شرکت خبر داد.

محمدصادق مروارید در گفت وگو با آستان نیوز بیان کرد: شرکت 
نان قدس رضوی در سال جاری توانست با فاصله امتیاز باال این 

موفقیت را کسب کند.
وی ادامه داد: نان رضوی، تنها شرکتی در آستان قدس رضوی 
است که برای نخستین بار موفق به کسب تقدیرنامه چهار ستاره 

شده است.
مدیرعامل شــرکت نــان قدس رضوی افزود: این شــرکت 
همچنین کســب تقدیرنامه یک ســتاره را در کارنامه خود 
دارد که یک ســال پس از آن در ســال جــاری با جهش 
بســیار باالیی به این موفقیت نائل شــده است.وی با اشاره 
به مجموعه های حاضــر در این جایزه گفت: در جایزه ملی 
تعالی و پیشرفت، 15 شرکت از آستان قدس رضوی و ده ها 

شرکت از تمامی بخش های اقتصادی زیرمجموعه نهادهایی 
نظیر بنیاد جانبازان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره(، بنیاد کوثــر و... حضور 
داشــته اند.مروارید تأکید کرد: شــرکت نــان قدس رضوی 
همچنیــن باالترین امتیــاز را در بین تمامی شــرکت های 
غذایی و صنایع تبدیلی زیرمجموعه نهاد های انقالبی از آن 

خود کرده است.

خبر
به همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

برای نخستین بار در میان شرکت های آستان قدس محقق شد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ام��ور�تهی��ه�مواد�اولی��ه�و�طبخ�و�

توزی��ع�غذای�معاونت�دانش��جویی�و�فرهنگی�دانش��گاه�
را�از�طری��ق�انجام�مناقصه�عموم��ی�به�بخش�غیر�دولتی�
واگذار�نماید�.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�به�ش��ماره�
اس��ناد� دریاف��ت� از� �،2098000060000297 فراخ��وان�
مناقص��ه�تا�ارائه�پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�
پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�
دول��ت�)س��تاد(�ب��ه�نش��انی:��www.setadiran.irانج��ام�
خواهد�ش��د�و�الزم�اس��ت�مناقصه��گران�در�صورت�عدم�
عضوی��ت�قبل��ی،�مراح��ل�ثبت�ن��ام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�4.050.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حس��ابداری�معاونت�دانش��جویی�و�فرهنگی�به�نشانی:�
مش��هد-�بل��وار�وکیل�آب��اد�-�انته��ای�خیاب��ان�باهنر�-�

دانشکده�داروسازی�سابق�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/12/5

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/12

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/22
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/24

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

�
دانشگاه�علوم�پزشکی�مشهد�در�نظر�
دارد�امورخدمات�عمومی�بیمارستان�

اکب��ر�را�از�طریق�انجام�مناقص��ه�عمومی�به�بخش�غیر�
دولتی�واگذار�نماید�.�کلی��ه�مراحل�برگزاری�مناقصه�
ب��ه�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000300،�از�دریاف��ت�
اسناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�و�بازگشایی�
پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیکی�
دول��ت�)س��تاد(�ب��ه�نش��انی:��www.setadiran.irانجام�
خواه��د�ش��د�و�الزم�اس��ت�مناقصه��گ��ران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�
و�دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�

در�مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ��2.070.000.000
ریال�ضمانتنامه�بانکی�می�باشد�که�در�مهلت�مقرر�به�
حس��ابداری�بیمارس��تان�مذکور�به�نش��انی�:�مشهد-�

بلوار�شهید�کاوه��تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/12/5

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�سامانه:�پایان�روز�
98/12/12

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/22
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/24

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

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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روزنامـه صبـح ایـران

 جامعه را به صحن دوم مجلس بدل کنیم  اندیشه: حسین کچوئیان در یادداشتی با عنوان »ضرورت کنشگری انتقادی جبهه انقالب« نوشت: پیروزی جبهه انقالبی در انتخابات مجلس باید با کنشگری فعاالنه 
و انتقادی عمومی تکمیل و تقویت شود. راه هدایت انتقادی منتخبان، تداوم کنشگری انتقادی تمامی افراد جبهه انقالبی است. اتخاذ رویه یا رویکرد هدایتگری انتقادی به این معناست که منتخبان نمایندگی یک لحظه 

از حیث هدایت به سمت تحقق اهداف جبهه و ائتالف که در واقع اهداف انقالب اسالمی مطابق با اقتضائات مرحله تاریخی کنونی به خصوص گام دوم است فارغ نشوند. 

 نشست »همگرایی عربی پیرامون برنامه گام دوم« 
برگزار شد

اندیشــه: رایزنی فرهنگــی جمهوری 
اسالمی ایران در بیروت با همکاری مرکز 
مطالعــات و پژوهش هــا و در چارچوب 
گفت وگوی میان ایران و عرب، نشستی را 
با عنوان »همگرایی عربی پیرامون برنامه 
گام دوم امام خامنه ای« و با حضور جمعی 
از کارشناسان و فرهیختگان با گرایش های 

مختلف، برگزار کرد.
انیس نقاش، مدیر مؤسسه مطالعاتی »امان« در سخنان خود خامه یار، رایزن فرهنگی 
ایران در بیروت را مورد خطاب قرار داد و گفت: شما با زبان ویژه خود سخن می گویید 
و زمانی که شما بخواهید با دیگران حرف بزنید حتی اگر بر حقانیت خود ایمان هم 
داشــته باشــید نمی توانید آن را به مخاطب خود تفهیم کنید، بنابراین باید با زبان 

خودشان با آنان صحبت کنید و آن زبان را به درستی بشناسید.
سپس قاسم قصیر، نویسنده و روزنامه نگار مستقل در سخنان خود با اشاره به اینکه 
بررسی محتوای این پیام نباید تا این زمان به تأخیر بیفتد، گفت: ایران بین سال های 
۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۵ قدرت مهمی در جهــان خواهد بود، باید در این زمینه کار کرد و 
مهم ترین مشکل ایران، مسئله اقتصادی است که نتوانسته الگوی جهانی ارائه دهد، 

امیدوارم این جلسه سرآغاز کنفرانسی علمی شود.
توفیق شومان، تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه گفت: درباره اندیشه سیاسی ایران، 
رسانه و گفتمان و وحدت اسالمی و انسانی با مقایسه ای گذرا بین پیش از انقالب و 
پس از آن، باید گفت ما اندیشمندانی در سطح بهشتی، مطهری و شریعتی نداریم و 
یا نمی شناسیم، مشکل کجاست؟ ایرانی ها هنوز نتوانسته اند دستاوردهای خود را به 
درستی به خارج معرفی کنند. در روابط خارجی ایرانی ها، به ویژه با جهان عرب باید 

بازنگری صورت گیرد.
محمد فقیــه، مدیر بخش آنالین المیادین هم توضیح داد: ســخنان رهبر انقالب 
فوق العاده بود، ایشــان از مهم ترین شخصیت های راهبردی جهان به شمار می روند. 
این مسئله قابل توجه است که رهبر انقالب در سخنان خود با ارجاع دادن به برخی 
کتاب ها، میزان مطالعات خود و همه جانبه بودن آن را نشان می دهند. ما همان گونه 
که باید قدرت نظامی ویژه داشــته باشــیم، باید قدرت فرهنگی ویژه ای نیز داشته 
باشــیم. ایران باید مجموعه ای از کارشناسان معرفت شناسی داشته باشد تا سخنان 
رهبر انقالب را مورد بررسی قرار دهند. ایشان با سخنان خود نقشه راه را به ما نشان 
می دهند. اما باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرد. ما باید افراد دیگری غیر از چهره های 
معمول و همیشگی بیاوریم که افکار آقای خامنه ای را بهتر می شناسند و بتوانند آن را 

تحلیل کنند، چرا که ایشان ادبیات جهان را بسیار خوب می دانند.
ناصر قندیل، تحلیلگر مســائل سیاسی و مدیر مسئول تحریر روزنامه البناء توضیح 
داد: امام خامنه ای یک فیلسوف کامل است. دو مثال با نگاه به ایران می توانیم بزنیم: 
1- جنبش هایی که ما در جهان غرب تجربه کردیم زیرمجموعه دو هدف استقالل 
و توســعه بوده اند. به طور مثال آلمان شرقی از نظر فکری و نظری مستقل بود، اما 
در زیرمجموعه شوروی قرار داشت و آلمان غربی در اوج صنعت و عملگرا بود اما در 
زیرمجموعه آمریکا جا گرفته بــود. در تجربه عربی، ما جمال عبدالناصر و در هند 
گاندی را داشــتیم که هر دو شکست خوردند. کســانی که عبدالناصر را باال بردند 
نتوانستند مانع شکست او از رژیم صهیونیستی شوند. اما ایران توانست با 1+۵ مذاکره 
کند و در نهایت حرف خود را پیش ببرد. مثال دیگر اینکه اتحاد جماهیر شــوروی 
نتوانست مقاومت کند و فرو ریخت، اما تجربه 4۰ ساله ایران توانست برای چهار دهه 
آینده خود برنامه ریزی کند درحالی که شوروی نتوانست دوام بیاورد. باید گفت هنوز 
در ایران انتخابات با جدیت برگزار می شود و هیچ کشور عربی حتی ظرفیت برگزاری 
انتخابات را نیز ندارد. آزادی، انتخابات و مبارزه با فساد جزو اصول اساسی جمهوری 
اسالمی ایران است. به نظرم این سه عنصر ضمانت وقوع در تجربه های دیگر انقالب 
به شــمار می روند که توانسته ایران را ســرپا نگاه دارد. الگوی استقالل و توسعه در 
کشور ایران شرط اصلی برای موفقیت بوده و مسائلی مانند اخالق و معنویت ضمانت 
برای اجرای این دو اصل هستند. ما باید فلسفه انقالب و دولت را در گفتمان گام دوم 

مورد بررسی قرار دهیم.

اندیشه
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 اندیشه/ فاطمه افتخاری  پس از پایان انتخابات 
و عبور از فضای رقابتی که در آن به وجود می آید، 
فرصتی پیدا می شــود که در فضایی آرام و به دور 
از تنش های انتخاباتی به بازاندیشــی در الگوهای 
رأی دهــی، چالش ها و فرصت هــای آن بپردازیم؛ 
به همیــن منظور در مصاحبــه ای با دکتر مهدی 
جمشیدی، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ پژوهی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، به بررسی ابعاد 

رأی های »فهرستی« پرداخته ایم.

 به عنوان سؤال اول به نظر شما چه اتفاقی 
در دهه هــای اخیــر رخ داده که مردم برای 
رأی دادن به کاندیداها، به جای شناخت های 
معطوف به شخص، به شناخت های معطوف به 

لیست روی می آورند؟
بــه نظر من رفتــار انتخاباتی مــردم در دوره  ها و 
دهه  های قبلی هم صرفاً بر گزینشگری های شخصی 
مبتنی نبوده اســت، بلکه ترکیبــی از رفتارهای 
انتخاباتی گزینش گرایانه و مبتنی بر فهرست های 
پیشنهادی بوده اســت، چرا که در دوره های قبلی 
هم گاهی در شهرهای بزرگ یک فهرست به صورت 
کامل یا حداکثری رأی آورده است. بنابراین من رأی 
فهرستی را یک امر جدید و نوپدید نمی دانم که در 
دهه های قبلی بی سابقه بوده است و مردم امروز به 
آن اقبال پیدا کرده اند.اما یک تفاوتی را احســاس 
می کنم.  در دوره های اخیر به خصوص در سال 98 
رأی دادن مبتنی بر فهرست های پیشنهادی، تبدیل 
به یک مسئله و دغدغه سیاسی شده است؛ به چه 
دلیل؟ به این دلیل که ما بر اساس تجربیات انباشتی 
سیاسی خودمان دریافتیم دستکاری و دست بردن 
در فهرســت ها موجب نمی شــود گزینه ای که ما 
انتخاب می کنیم رأی بیاورد و پیروز شــود. این امر 
حتی کمک به رقبا نیز محسوب می شود. بنابراین 
اقبال به فهرست حاصل یک محاسبه تجربی محض 
بین نخبگان سیاسی و مردم است؛ یعنی مردم هم 
به این نتیجه رســیده اند که دستکاری و جابه جا 
کردن خیلی با توفیق همراه نیست.این دوره مردم 
به شدت به فهرست ها اهمیت دادند و اغلب رأی ها 
فهرست وار بوده است، چون احساس کردند با این 
روش احتمال بیشتری برای اعمال نظرشان دارند. به 

این نتیجه رسیدند که انتخاب های شخصی حاصلی 
ندارد و همچنین آنکه چون اعضای یک فهرســت 
یک گروه هستند احتماالً بهتر می توانند با هم کار 
انجام دهند و یکپارچگی و اتصال بیشــتری با هم 

دارند و دلیل ســوم اینکه چــون مردم به خصوص 
در تهــران که باید به 3۰ نفر رأی دهند از اکثریت 
افراد شناخت نداشتند یا باید کورکورانه رأی دهند 
یا به اکثریت اعضا رأی ندهند و یا باید از شــناخت 

سیاسی غیرمستقیم استفاده کنند. 
یعنی ببینند این فهرســت مبتنی 
بر چه جریان سیاســی اســت و یا 
چهره های اصلی این فهرســت چه 
افرادی هستند. این طور نبوده است 
که مردم بی حساب و کتاب و قاعده 
رأی دهنــد. آن ها میان اعمال نظر 
حداکثری و حجت شــرعی جمع 
برقرار کردند. یعنی هم آن کسی که 
به آن رأی دادند، پیروز شــد و هم 

حجت شرعی و دینی دارند. 

 آفات لیســتی رأی دادن 
چیست؟ 

آفاتی هم دارد که البته ذاتی نیست، 
یعنی این طور نیست که هر نوع به 
فهرســت رأی دادنی متضمن این 
آفات باشــد. این نوع رأی دادن در 
وهله اول ممکن است موجب تنبلی 

سیاسی مردم شود، یعنی مردم اهتمام به شناخت 
اشخاص نداشته باشــند و این معلومات و فرهنگ 
سیاســی مردم را تقلیل می دهد. دوم اینکه ممکن 
است فهرســت های تاکتیکی و غیرگفتمانی شکل 
بگیرد، فهرست هایی شکل بگیرد که افراد در آن ها بر 
اساس مالک های شایسته ساالرانه و دینی کنار هم 
قرار نگرفته باشند. سوم ممکن است موجب اصالت 
پیدا کردن نتیجه شود، یعنی مهم نیست ما به چه 
کسی رأی بدهیم، مهم این است که به گونه ای رأی 
دهیم که پیروزی حاصل شود. چهارم ممکن است 
موجب تبعیت کورکورانه و نسنجیده از فهرست ها 
شــود، یعنی فرد تبدیل به یک مقلد سیاسی شود 
و چشــم و گوش بســته و بدون چون و چرا به هر 
فهرســتی که پیشــنهاد شــود، رأی بدهد. آفات 
سهمیه بندی را هم می توان به این اضافه کرد. یعنی 
عالم سیاست از عالم حقیقت فاصله می گیرد و همه 

چیز عملگرایانه، تاکتیکی و شب انتخاباتی می شود.

در نهایت این لیستی رأی دادن را مثبت 
ارزیابی می کنید یا منفی؟

رأی دادن بر اساس فهرست از نظر ارزشی یک امر 

نسبی اســت یعنی اینکه گاهی 
خوب اســت، گاهی بــد. چون 
یک ابزار و روش اســت، اگر این 
روش، هدف شــود خطاســت، 
دیگر مشروعیتی ندارد. اگر این 
آفات را دربرداشــته باشد دیگر 
هیچ وجه شرعی و دینی نخواهد 
داشت. سیاست ما که سیاست 
مبتنی بر مردم ســاالری دینی 
است، تبدیل می شــود به یک 
سیاست عملگرایانه، تاکتیکی و 
مبتنی بر ائتالف ها و اتحادهای 
موقتی و غیر ایدئولوژیک که جز 
پیروزی و بدست آوردن نتیجه 
انتخابــات به هــر قیمت، هیچ 

هدفی را دنبال نمی کند.

 ضعف های ساختاری در 
انتخابات همچون مدت کوتاه 

تبلیغات نیز تأثیرگذار است؟ 
همین طور اســت، رأی دادن فهرست وار ممکن 
است موجب تنبلی سیاسی افراد شود، به طوری 
کــه مردم از شــناخت اشــخاص و چهره ها جا 
بمانند و به شــناخت های غیرمحققانه و مقلدانه 
روی بیاورنــد. اما ضلع دیگر این اســت که آیا 
ساختار سیاســی و نیروهای سیاسی ما فعالیت 
سیاسی ســازمان یافته، متراکم و مشهود دارند، 
که شــناخت سیاســی مردم از آن حاصل شود 
یــا نه؟ تمام این مناظــرات و مباحثات منحصر 
اســت به آنچه در یکی دو هفتــه باقی مانده به 
انتخابات رخ می دهد. اگر این باشد که متأسفانه 
هســت، اصاًل قابل پذیرش نیســت. این یکی از 
اشــکال های فعالیت سیاسی است که در جامعه 
مــا وجــود دارد. عمده کســانی که بــه دنبال 
ورود در حاکمیت هســتند پیشــینه مشخص و 
مشــهودی ندارند و این طور نیســت که در اثر 
فعالیت های سیاســی و رســانه ای مــردم آن ها 
را بشناســند. پس بخشــی از این فقر شناختی 
مردم بــه بی عملــی همین نیروهای سیاســی 
در پیــش از تبلیغــات انتخاباتــی برمی گردد.

گفت و گو با مهدی جمشیدی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

تکلیف ما گفتمان سازی برای معروفیت افراد اصلح است

لیستی رأی دادن 
ممکن است موجب 

تنبلی سیاسی 
مردم، شکل گیری 

فهرست های 
تاکتیکی و 

غیرگفتمانی و 
اصالت پیدا کردن 

نتیجه شود

بــــــــرش

حاشیه

تکلیف را از چشم نتیجه دیدن، خطاست
اصل بر این است که امام فرمودند ما مأمور به 
تکلیفیم نه نتیجه؛ این عبارت امام قطعاً به این 
معنی نیست که ما هر کاری کنیم مهم نیست 
که به نتیجه بینجامد یا نه. چنان که خود امام 
هم نتیجه را محاسبه و اندیشه ورزی می کردند؛ 
منتها موقوف کردن تکلیف به نتیجه و تکلیف 
را از چشــم نتیجــه دیدن، خطاســت. این 
می شود اصالت نتیجه. محاسبه نتیجه، مهم 
است اما اصل انگاشتن نتیجه و گره زدن همه 
تکلیف به آن خطاست. اما در یک حالتی در 
امر انتخابات ممکن است ما از تکلیف اولی که 
انتخاب اصلح است نه صالح عبور کنیم. در چه 
زمانی؟ در زمانی که ما یقین کنیم اگر از اصلح 
به صالح عبور نکنیم،  کسانی به درون قدرت 
سیاسی راه پیدا می کنند که حتی صالح هم 

نیستند؛ یعنی نخست بدانیم اصلح قطعاً رأی 
نمی آورد و دوم بدانیم چنانچه ما به اصلح رأی 
دهیــم صالح هم رأی نخواهد آورد. بلکه یک 
گزینه غیرانقالبی که مسئله دارد وارد ساخت 
سیاسی می شــود. در اینجا تنازل از اصلح به 
صالح مجاز است. پس این طور نیست که ما 
همیشه باید تکلیفمان را به صورت حداکثری 
مطلق انجام دهیم، نباید مکانیکی رفتار کرد، 
در پاره ای موارد که ظن قوی داریم، ناچاریم 
تنازل کنیم. اما هشدار می دهم این را ما یک 
تنازل قلمداد کنیم، تنازل یعنی آنچه تکلیف 
اولی و اصلی مان بوده اســت این نبوده است! 
یعنــی یک حالت امر اضطــراری به آن نگاه 
کنیم نه یک غلط که بعــد تبدیل به ارزش 

شود! 

      صفحه 4
م��درک تحصیل��ی اینجانب من��ا کاظمی��ان فرزند 
کدمل��ی  ش.ش.۰۹۲۱۸۵۱۴۲۱  حمیدرض��ا 
مقط��ع  در  مش��هد  ص��ادره   ۰۹۲۱۸۵۱۴۲۱
تحصیلی کارشناسی رشته معماری صادره از واحد 
دانشگاهی مشهد با شماره ۱۶۹۳۱۱۱۰۰۸۲۱ 
و تاریخ ۹۴,۰۱,۱۸ مفقود گردیده و فاقد  اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به آدرس: مش��هد، دانشگاه آزاد اسالمی،قاسم 
آباد،چهارراه اس��تاد یوس��فی،پردیس دانشگاه، 
نماین��د. ارس��ال  آموخت��گان  دان��ش  اداره 
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اینجان��ب محس��ن خ��وش نام محم��ود آب��ادی مالک 
خودروی 405 به ش��ماره ش��هربانی 748و27 ایران 
و   NAAM01CE7GK422790 بدن��ه  ش��ماره  و   74
ش��ماره موت��ور 124K0882673 ب��ه عل��ت فق��دان 
اس��ناد ف��روش تقاض��ای رونوش��ت المثنی اس��ناد 
مذکور را نموده اس��ت لذا چنانچ��ه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش��هر ساختمان سمند مراجعه نماید 
بدیه��ی اس��ت پ��س از انقض��ای مهلت مزب��ور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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ش�هرداری اس�دآباد در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل الذکر را از طریق 
مناقصه به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نمایید. 

ل�ذا پیمانکاران در صورت تمایل می توانند تا پایان وقت ادارای 98/12/12 
به امور مالی شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را تحویل ، تکمیل و به دبیرخانه 

شهرداری تسلیم نمایند.
محل تامین اعتبارمبلغ برآوردشرح پروژه

حفظ و نگهداری و آبیاری فضاهای سبز و                        
14/000/000/000پارک ها و میدان سطح شهر به مدت یک سال

از محل منابع داخلی 
شهرداری

برچیدن و تخریب جدول بتنی رفیوژ وسط 
بلوار 22 بهمن و  اجرای جدول گرانیتی مشکی 
و گل پنبه ای و اجرای سنگ فرش وسط رفیوژ 

با سنگ دیوین 
6/000/000/000

از محل منابع داخلی 
شهرداری

آگهی تجدید مناقصه 
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شهرداری اسدآباد

آگهی مناقصه خرید ویلچر
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اداره کل بهزیس�تی خراسان رضوی در نظر دارد تعداد 
500 دس��تگاه ویلچر بزرگس��ال را از طریق برگزاری مناقصه 

خریداری نماید.
موضوع مناقصه: 500 دستگاه ویلچر بزرگسال

*مهلت دریافت اسناد مناقصه:
از تاری��خ درج آگه��ی ت��ا س��اعت 14 روز دوش��نبه م��ورخ 

98/12/12
*آدرس دریافت اسناد مناقصه:

setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

*مهلت تسلیم اسناد مناقصه:
تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/12/24

*آدرس تسلیم اسناد مناقصه:
setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

*تاریخ بازگشایی پاکات:
ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/12/25

*تاریخ اعتبار پیش��نهاد س��ه ماه پس از بازگش��ایی پاکات 
می باشد.

 اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی
شناسه آگهی: 780937  م الف:9346

ب��رگ س��بز  کارب��ری س��واری سیس��تم پژوتی��پ 
405جی ال ایکس آی 8/1 مدل 1387ش��ماره پالک 
74ایران552ب48 ش��ماره موتور 12487017450  
شماره شاسی NAAM01CA08E354044   نام مالک 
عب��اس صف��اری   مفقودگردی��ده واز درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
98
15
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7
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اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
  www.setadiran.ir پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی
ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه 

مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره غرفه فروش لوازم جانبی موبایل و کلیه خدمات اپراتورهای تلفن همراه، داخل سالن ایستگاه راه آهن مشهد . 

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت  13:30 روز  دو شنبه   مورخ   98/12/12   .
4-قیم��ت اس��ناد مزایده و نحوه واری��ز وجه: مبلغ1.000.000)ی��ک میلیون( ریال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناس��ه واریز: 

297064060280500985132319801100 بنام تمرکز درآمد راه آهن . ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  

6-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیشنهادات ارائه ش��ده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این 
  www.setadiran.irاداره کل همراه با پاکت "الف" تا ساعت : 13:30  روز    پنجشنبه   مورخ  98/12/22- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نیز بارگذاری  نمایند .    7- محل  ارائه اس��ناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراس��ان 

8- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت   10  صبح روز     شنبه   مورخ  98/12/24  .  
9-نوع و مبلغ یا درصد تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 18.315.000 ) هجده  میلیون و س��یصد و پانزده  هزار( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت واریز نقد 

شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد 
تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

10- کلیه ش��رکت کنندگان در مزایده  میبایس��تی مجوز نمایندگی اپراتور های تلفن  همراه  )ایرانس��ل، رایتل و همراه اول( را همراه اسناد مزایده در )) 
پاک��ت ب((  ارائ��ه  نماین��د.     تذکر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایس��ت صرفًا بنام ش��رکت کننده در مزایده باش��د . در غیر اینصورت 

پیشنهاد ارائه شده رد و هیچگونه ادعایی در این خصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده.    12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده 

مزایده است .
 اداره کل راه آهن خراسان  
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 » آگهی تجدید  مزایده شماره 16-37-98 « نوبت اول

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی مسکن تعاونگران فتوح توس

 جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مس��کن تعاونگران فتوح توس س��اعت ۹ 
صبح روز سه شنبه مورخ 98/12/27 در محل مکان فرهنگسرای الهیه بلوار میثاق الهیه ۲۷ با دستور جلسه ذیل 
تش��کیل می گردد .از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ س��هام جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات  دستور جلسه، حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1-گ��زارش هیئ��ت مدیره    2- گ��زارش ب��ازرس   3-طرح و تصوی��ب واگذاری موق��ت واحدهای
 بلوک C  به اعضای ذیربط      4- طرح و تصویب واگذاری فاز دوم پروژه به اعضای آن و استقالل فاز    5- طبق ماده 
۱۷ اساس��نامه ،تصمیم گیری در مورد س��هامدارانی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند.   6- تصویب انجام 

اقدامات قانونی علیه بدهکاران به تعاونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی   7- تعیین تکلیف زمین های مازاد
8- طرح و تصویب جریمه ی اعضایی که به موقع پرداختی خود را انجام نمی دهند و س��بب زیان و خس��ارت تعاونی 

و سایر اعضا می گردند .
9-طرح و تصویب صورت های مالی سال های 94،95،96،97   10-بودجه پیشنهادی ۹۸

11-طرح و تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل و بازرس قانونی   12-طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره
13-جداسازی و استقالل حساب فازها    14-انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره 

تذکر 1-در صورتی که حضور عضو در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عض��و دیگ��ر یا نماینده تام االختی��ار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا س��ه رای با  وکالت و 
غیر عضو فقط یک رای  با وکالت می تواند داشته باشد .عضومتقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود در تاریخ25و26 اس��فند 98 به نش��انی :بلوار آزادی، آزادی ۸۰ میالن آسفالتی بعد از کارخانه آدنیس، دفتر 
تعاونی از س��اعت ۹ صبح تا ۱۴ به همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور 

یابند.
2- ب��ا توجه ب��ه انتخابات اعضای علی البدل هیئت مدی��ره افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت فوق را دارند 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایس��ت به نش��انی مذکور در بند 1 تذکرات مراجعه و فرم مربوطه 

را تکمیل نمایند.
ع  هیئت مدیره تعاونی  9
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 ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به استناد 
4بودج��ه  10وبند)ط(تبصره (تبصره أ بند)
مصوب سال98نس��بت به فروش شش��دانگ 
پ��الک ثبت��ی 5198جداش��ده از269از5اصلی 
واق��ع در پی��روزی و دوقطع��ه زمی��ن واق��ع 
در انته��ای خیاب��ان پی��روزی )پش��ت هت��ل 
کاملی��ا( از طریق مزایده کتب��ی اقدام نماید. 
کس��ب  جه��ت  می توانن��د  متقاضی��ان  ل��ذا 
اطالع��ات بیش��ترودریافت ف��رم مربوط��ه به 
واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجعه و یا با 
ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده 
باب��ت قطعات پش��ت هت��ل کاملیا ه��ر کدام 
معادل70/000/000ری��ال و بابت شش��دانگ 
پالک ثبتی 5198معادل 1/336/200/000ریال 
بص��ورت نقدیااس��ناد خزانه ی��ا ضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمن��ًا ش��هرداری در رد یا 
قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مختار اس��ت. 
آخرین مهل��ت ش��رکت در مزای��ده و تحوی��ل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری 
پایان وقت اداری روزشنبه مورخ98/12/17 
می باش��د.مزایده رأس س��اعت 10 صبح روز 
دوش��نبه مورخ98/12/19 در محل شهرداری 

برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار
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 آگهی تجدید مزایده 
)نوبت دوم(

 ش��هرداری پیشوا با اس��تناد مجوز شماره 
98/381 – 98/7/9 شورای اسالمی شهردر 
نظر دارد نس��بت به تهی��ه واجرای کفپوش 
)پی��اده روس��ازی( پی��اده روه��ای س��طح 
شهرازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا 

از متقاضیان واشخاص حقوقی
)شرکت های واجدالشرایط( دعوت به عمل 
می آید به مدت ده روزپس ازانتشار آگهی 
نوبت دوم جهت کسب اطالع بیشترودریافت 
فرم شرایط شرکت درمناقصه وارائه قیمت 
به مع��اون اداری ومال��ی وامورقراردادها ی 

شهرداری مراجعه نمایند 
تلفن تماس :  36721802 - 021 

 غالمرضا حبیبی - شهردارپیشوا  

 آگهی تجدید مناقصه 
عمومی نوبت دوم
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

سرعت تحوالت سبب شده گاهی تصور کنیم که فقه به روز نیست  ایکنا: آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، درباره عملکرد فقه در تحوالت جامعه گفت: مسائل و حوادث جدید آن قدر سرعت دارد 
که هر قدر هم ما در این زمینه کار کنیم، باز سرعت تحوالت و مسائل نوپدید بیشتر است؛ در فناوری وقتی یک پدیده مطرح می شود، چندین پرسش فقهی به دنبال خود می آورد که باید روی آن تحقیق کنیم؛ این 

سرعت تحوالت سبب شده گاهی تصور کنیم که فقه به روز نبوده و نتوانسته پاسخ همه پرسش ها را بدهد، در حالی که واقع مطلب  چنین نیست و بحث فقهی چون با حکم دین پیوند دارد، باید با دقت انجام شود.

معنویت؛ پشتوانه رابطه صحیح سیاسی
اسالم دین جامعی است که ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی دارد و در عین 
حال این حوزه ها مرتبط با یکدیگر هســتند؛ به عبارت دیگر اسالم آمده تا 
روابط انســان ها را تنظیم کند؛ روابطی که در چهار دســته قرار می گیرند: 
اولین آن ها، رابطه انســان با خود اوســت. رابطه دوم، رابطه با محیط است 
که طبیعت و حیوانات ذیل این مجموعه قرار می گیرند. رابطه ســوم، رابطه 
با انسان هاســت و چهارمین رابطه، رابطه با خداست. دین تمامی روابط را 
جوری تنظیم می کند تا به رابطه ما با خداوند لطمه نزند و کسانی که وارد 
رابطه سیاسی می شوند اگر می خواهند متدینانه وارد این رابطه شوند، باید 
بدانند چگونه می خواهند رابطه برقرار کنند که به رابطه آن ها با خدا آسیب 
وارد نکند. از طرفی این روابط نیز با یکدیگر مرتبط  هســتند و اگر انســان 
خودســاخته نباشد و نیمه شب از بســتر خواب جدا نشود و خدا را عبادت 

نکند، وقتی وارد عرصه سیاسی شود، کم خواهد آورد.
معنویت پشتوانه رابطه صحیح سیاسی است؛ مالحظه می کنید که خداوند 
ُل؛ ُقِم اللَّْیَل إَِلّ َقلِیاًل؛ نِْصَفُه أَِو انُْقْص  ِمّ بــه پیامبر می فرماید که »یا أَیَُّها الُْمَزّ
ِمْنُه َقلِیاًل؛ أَْو ِزْد َعلَْیِه َو َرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِیاًل« و دســتور به نماز شب در نیمی 
از شب می دهد؛ دلیل این کار را هم این گونه بیان می کند که »إَِنّ لََك فِي 
الَنّهاِر َسْبحاً َطِویاًل« یعنی قرار است در طول روز به مدت طولنی در میان 
مردم باشــید. به همین دلیل اگر انسان می خواهد که در بطن فعالیت های 
سیاســی و اقتصادی روزانه کم نیاورد به رابطه محکم با خدا نیاز دارد. این 
معنویت را می توان به بنزین زدن تشــبیه کرد؛ چراکه ســوخت انسان در 

عرصه فعالیت های روزانه مصرف می شود و دوباره منتظر نماز می شود.
در خطبه متقین وقتی امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند که مؤمنین نماز شب 
ا النََّهاَر َفُحلََماُء ُعلََماُء أَبَْراٌر أَتِْقَیاُء« یعنی به  می خوانند، می گویند کــه »َو أَمَّ
روز که می رسیم مؤمنین اهل حلم هستند و این حلم و برخورد صحیح در 
عرصه فعالیت های سیاسی پشتوانه ای دارد که آن پشتوانه، نماز شب است؛ 

بنابراین این حوزه ها با همدیگر مرتبط هستند و بر یکدیگر تأثیرگذارند.
از طرفــی اهمیت ورود به عرصه سیاســی را بایــد درک کرد و یك فعال 
سیاســی باید بداند که چرا می خواهد وارد این عرصه شود. ما همیشه افراد 
متدینی داریم که عالوه بر بی توجهی به عرصه سیاسی، عدم ورود به عرصه 
سیاســی را برای خود یك فضیلت می دانند. از طرفی فعالن سیاســی که 
زیربنای ورود در مســائل سیاســی را نمی دانند، ممکن است روزی دست 
از فعالیت سیاســی بردارند، کم بیاورند و از فعالیت در این عرصه پشیمان 
شــوند و بگویند که خوشــا به حال آنکه وارد این عرصه نشــده است؛ لذا 
بایــد زیربنا را محکم کنیم و از چند جهــت دلیل ورود و حضور در عرصه 

سیاسی را بدانیم.
اولین دلیل این است که از نظر اسالم، توجه به مسائل مسلمانان و دغدغه 
مسلمانان را داشــتن از الفبای اسالم است؛ پیغمبر فرمودند: »َمن اَصَبَح َو 
لَم یَهَتَمّ بُِاموِر الُمســلِمیَن َفلَیَس بُِمسلِم« یعنی اسالم روح انسان ها را آن 
گونه رشــد می دهد که به شکم و شهوت خودشان فکر نکنند و بدانند که 

سرنوشت آن ها با همه انسان ها گره خورده است.
دومین دلیل، از منظر احســاس مسئولیت است. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
در این باره می فرمایند: »انُّکم َمســؤولُوَن حّتی عِن الِبقاِع و الَبهائِم« یعنی 
از شــما در روز قیامت از بقاع)زمین( و بهائم)حیوانات( ســؤال خواهد شد 
و خواهند پرســید که چرا نســبت به ظلم به حیوانات و فاسد کردن زمین 
و طبیعت ســکوت کردی؟! قرآن در توصیف مســتکبران می گوید: »َوإِذا 
تََولّیٰ َسعیٰ فِي األَرِض لُِیفِســَد فیها« یعنی مستکبران وقتی به خدا پشت 
می کنند، تالش می کنند که زمین را فاســد کرده و نســل بشــر را قربانی 

هوس های خود کنند.
مؤمنان این گونه نیســتند و خود را نســبت به طبیعت مسئول می دانند. 
پرسش این است که اگر ما نسبت به طبیعت مسئولیم، نسبت به انسان های 
اطراف خودمان مســئول نیســتیم؟ فعالیت های سیاسی یك منظرش این 

است که ما انسان هستیم؛ فلذا باید مسئولیت پذیر باشیم.

معارف/مریــم احمدی شــیروان: 
دیدگاه و تصوری نادرســت وجود دارد 
که گمــان می کند ائمه هدی)ع( به ویژه 
آن بزرگوارانی که نه توانستند حکومت 
تشکیل دهند و نه دست به شمشیر در 
مقابل حکام جور قیام کنند، انسان هایی 
گوشه نشین بودند که به دور از هر گونه 
فعالیت و موضع گیــری اجتماعی، دائماً 
بر سجاده خود مشــغول عبادت بودند 
و در نهایت اینکه جماعتی از شــاگردان 
و ارادتمندان پای درس و بحث ایشــان 
می نشســتند؛ حال آنکه تاریخ صحیح، 
ســیره آن انســان های کامل را در اوج 
فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی ثبت و ضبط کرده اســت. 
بر این اســاس و به مناســبت ســالروز 
ولدت امــام باقــر)ع( در گفت وگــو با 
حجت الســالم دکتر سیدقاســم رزاقی 
موســوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، سیره اقتصادی 
پنجمین پیشــوای برحق شیعه را مورد 

کنکاش قرار دادیم. 

  دنیا ابزاری برای آبادانی 
آخرت است 

حجت الســالم رزاقی موسوی با تأکید بر 
نوع نگاه به دنیــا در دیدگاه اهل بیت)ع( 
می گویــد: مباحــث اقتصــادی یکی از 
حوزه های مهــم در رفتــار اجتماعی به 
شــمار می آید که باید نگاه اهل  بیت)ع( 
را نســبت به آن بدانیــم؛ نگاهی که دنیا 
را ابزار و وســیله ای برای آبادانی آخرت و 
رسیدن به سعادت ابدی معرفی می کند. 
در تعابیر ائمه)ع( دنیا بهترین همنشــین 
برای طلب آخرت تعبیر شده است. در نظر 
اهل  بیت)ع( کار و تالش افراد تنها شرط 
لزم است اما شرط کافی نیست؛ باید عالوه 
بر تالش خود، اراده خداوند را هم دخیل 
بدانیم. در آیات قرآن نیز اشــاره شده که 
»یَرُزقُه ِمن َحیُث لیَحَتِســب«؛ بندگان 
از جاهایــی که گمانــش را ندارند روزی 

می گیرند و این اراده خداوند است که فراتر 
از تالش انسان هاست. او تصریح می کند: 
نکتــه دیگــر تأکید بر تــالش و فعالیت 
اقتصادی برای حفظ عزت نفس و بی نیازی 
از مردم است. در روایات امام باقر)ع( بر این 
مسئله تأکید بسیاری شده که افراد نباید 
تنبلی داشته و به بیت المال چشم داشته 
باشند. در روایات نیز داریم که ائمه)ع( از 

فرد تنبل اظهار بیزاری می کردند. 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی به روایتی از امام باقر)ع( اشاره کرده 
و می گوید: محمد بن منکدر یکی از زهاد 
معروف عصر امام نقل کرده اســت که در 
یکــی از روزهای گرم تابســتان، از مدینه 
خارج شدم. امام باقر)ع( را دیدم که مشغول 
کار اســت؛ با خود گفتم: بزرگی از بزرگان 
قریش، در چنین ساعت گرم و طاقت فرسا 
و با چنین وضعیت جسمی به فکر دنیاست، 
بایــد او را موعظه کنم. نزد حضرت رفته و 
پس از سالم گفتم: چرا بزرگی چون شما 
در چنین شرایطی به فکر دنیا و طلب مال 
باشد؟ اگر مرگ در چنین حالتی به سراغ 
شــما بیاید، چه خواهید کرد؟ امام باقر)ع( 
فرمود: به خدا سوگند، اگر در چنین حالتی 
مرگ به ســراغم آید، در حالت اطاعت از 
خداوند به سراغم آمده است، زیرا با همین 
کارهاســت که خود را از تــو و دیگر مردم 

بی نیاز می سازم.

  تولید و تجارت 
دو توصیه مهم امام باقر)ع(

رزاقی موسوی در ادامه با اشاره به تأکیدهای 
امام باقر)ع( بر کســب روزی حالل و اصالت 
کار و تالش می گوید: رهنمود دیگر اقتصادی 
آن حضــرت توصیه به تولید اســت؛ اینکه 
انسان در مســیر اقتصادی تنها به کارهای 
واسطه ای درآمدزا اکتفا نکند، بلکه بر تولید 
و ایجاد ارزش  افزوده اقدام کند. از امام باقر)ع( 
روایت داریم که »َمْن َوَجَد َماًء َو تَُراباً ثُمَّ اْفَتَقَر 
َفأَبَْعَدُه اهلل« یعنی کسی که با وجود داشتن 
آب و خاک مناسب، اظهار نیازمندی کند از 
نگاه  خداوند به دور اســت. او بیان می کند: 
دیگر راهکار اقتصادی امام باقر)ع( توصیه به 
تجارت است؛ نگاه ائمه)ع( مانند تعالیم قرآن 
جامع و کامل اســت. در روایتی از امام آمده 
است: »الَْبَرَکُه َعْشَرُه اَْجزاء تِْسَعُه اَْعشارِها فِی 
التِّجاَرهِ«؛ برکت 10 جزء دارد که 9 جزء آن در 
تجارت است؛ مباحثی مانند انفاق، دور شدن 
از کارهای کاذب، نهی از ربا، نهی از احتکار و 
زراندوزی و... جزئیاتی است که امام باقر)ع( در 

بحث تجارت به آن اشاره کرده است.
این پژوهشگر تاریخ تشــیع اضافه می کند: 
آموزه های اســالم بر اصل ارزش کار و تولید 
اســت نه صرفــاً درآمدزایی که در ســیره 
اقتصــادی ائمــه)ع( آن را می بینیم و کار و 
تــالش باید با دینداری همراه باشــد؛ لذا بر 

رعایت مبانی اخالقــی اقتصاد در آموزه های 
دینی تأکید می شود و خداوند قواعدی را هم 
برای تعدیل وضعیت اقتصادی جامعه وضع 

کرده است.

  اهمیت توجه به نیازمندان 
در سیره اقتصادی امام باقر)ع(

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اســالمی با تأکید بر اینکه یکــی از اصول 
اقتصــادی مهم در نگاه امــام باقر)ع( تقدیر 

در معیشت اســت، یادآور 
می شــود: آن حضــرت به 
اعتدال  میانه روی و رعایت 
در مصرف توصیه می کرد. 
انســان باید برنامه ریزی در 
مصرف و معیشــت داشته 
باشــد و بر اســاس درآمد 
و متناســب با آن مصرف 

خود را تنظیــم کند. امری 
که امروزه کمتر شــاهد آن 
هســتیم و مصرف گرایی ها 
و تجمل گرایی های جامعه، 
به تعبیر امام باقر)ع( ناشی 
از نداشتن تقدیر و محاسبه 
امور اقتصادی زندگی است. 

حجت السالم رزاقی موسوی 
در پایــان با بیــان اهمیت 
توجه به نیازمندان در سیره 
اقتصادی امــام باقر)ع( نیز 

می گوید: روایات بسیاری در این زمینه داریم؛ 
به طور نمونه حســن بن کثیر می گوید: نزد 
امام باقر)ع( رفتــه و نیازمندی خود و عدم 
رســیدگی و کمك یاران و اصحاب را به آن 
حضرت گفتم، او از این سخن ناراحت شد و 
فرمود: بدترین برادران کسی است که در حال 
بی نیازی و دارایی دائم با تو رابطه داشته باشد 
اما وقتی نیازمند شدی با تو قطع رابطه کند. 
سپس به غالم خود امر کرد کیسه ای که در 
آن 700 درهم بود بیاورند و فرمود این پول ها 
را به مصرف خود و خانواده ات برسان و چون 

تمام شد به من خبر بده.

سیره اقتصادی امام باقر)ع( در گفت وگو با حجت االسالم دکتر رزاقی موسوی

تالش برای کسب روزی حالل، اطاعت از خداوند است 

در مکتب اهل 
 بیت)ع( دنیا 

وسیله ای برای 
آبادانی آخرت و 

رسیدن به سعادت 
ابدی است؛ لذا بر 

کار، تالش و تولید 
تأکید می شود

بــــــرش

 زیست اخالقی 
نتیجه تفکر است

معارف: مأموریت حوزه که اهداف، مؤلفه ها، 
برنامه ها و نقاط بحران خود را بر اســاس آن 
تعریف و تنظیم می کند، تولید نرم افزار تمدن 
اســالم با کلیدواژه اصلی مدل ســازی است. 
مدل ســازی خود یك پیشــران می خواهد و 
آن پیشــران، لمس مقیاس کالن در فضای 
آینده پژوهی است؛ ضعف اصلی فضای حوزوی 
ما و از آن طرف نیاز اصلی برای حرکت حوزوی 

لمس مقیاس کالن است.
مأموریت ادیان ارتقای مقیاس تفکر آدم هاست؛ 
آدم ها در مقیاس خرد فکر می کنند، اما ادیان 
می گویند مقیــاس تفکرت را از خرد به کالن 
ارتقا بده. فقط خود را نبین و بقیه انســان ها 
و موجودات را هم ببیــن؛ فقط اآلن را نبین، 
گذشته و آینده را هم در نظر بگیر؛ فقط این 
عالم را نبین، عوالم فعال دیگر را هم ببین. تا 
وقتی طلبه های ما نیازها را در مقیاس کالن 
لمس نکنند، نه در علــوم عقلی، نه در فقه و 
نه در اخالق، اتفاقی نخواهــد افتاد. از لحاظ 
مفهومی طلبه باید بداند به چه مسئله هایی به  
واسطه اجتهادش پاسخ دهد؛ مثالً در مسائل 
اجتماعی، روان شناسی و مدیریت چه نظریاتی 
وجود دارد و نظر اسالم درباره آن ها چیست؛ 
]لذا باید[ همیشه دو محور آموزشی و پژوهشی 
به شکل موازی در حوزه فعال باشد؛ یك دوره 
کوتاه مدت مبلغ پرور و یــك دوره بلندمدِت 
مجتهدپرور؛ نسبت به آینده باید مجتهدپروری 
در اولویت ما باشد. در تبلیغ هم تبلیغ تفکرساز 
و مســئله محور، اهرم اصلی اســت؛ لذا باید 
مسئله شناسی برای مخاطب صورت بگیرد، نیاز 
واقعی لمس شود و بعد پاسخ در اختیارش قرار 
گیرد. ]بر این اساس[ راهبرد »تفکُر ساعٍه أفضل 
من عباده سبعین سنٍه« هم در آموزش، هم در 
تبلیغ، هم در سبك زندگی و فرهنگ عمومی 
و هم در اخالق، رویکرد و اهرم اصلی اســت. 
جامعه ای که در آن نهادها و افرادش به تفکر 
آشنا باشند و امورشان را بر اساس روش های 
تفکری جلو ببرند، متعالی خواهد بود. بر همین 
اساس، اصلی ترین مرکز اخالق، تقواست؛ تقوا 
مفهومش مدیریت احساس توسط تفکر است؛ 
لذا کسانی که تفکرشان پیشرفت کند، مدیریت 
احساسشان بال می رود، در نتیجه تقوایشان بال 

می رود و زیست اخالقی پیدا می کنند.
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کالسه 9700021

به موجب پرونده اجرائی به ش��ماره 139604006091000995 شش��دانگ پالک 53 فرعی از 41 اصلی بخش دو 
م��ه والت ب��ه نام آقای محمدعلی گلکار مقدم فیض آبادی به آدرس مه والت فیض آب��اد بلوار برق 2 پالک های 256، 
254 و 258 که طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 3513750000 ریال )سه میلیارد و پانصد و سیزده میلیون 
و هفتص��د و پنجاه هزار ریال( ارزیابی ش��ده و پالک فوق یک باب منزل مس��کونی ویالی��ی دارای 502/5 مترمربع 
عرصه، در یک طبقه همکف و انباری داخل حیاط قدیمی س��از با قدمت حدود 35 س��ال با سازه آهن و آجر و فاقد 
تأییدیه نظام مهندسی که در تصرف خوانده می باشد، و همچنین ششدانگ پالک 2479 فرعی از 49 اصلی بخش 
دو مه والت به نام آقای حسن عباسی به آدرس مه والت فیض آباد خیابان چمران 5 که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 3450000000 ریال )س��ه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی ش��ده و پالک مزبور یک باب 
منزل مسکونی ویالیی دارای 205 مترمربع عرصه، در یک طبقه همکف مسکونی و حاشیه خیابان یک واحد نانوائی 
بازسازی شده با قدمت حدود 25 سال و فاقد تأییدیه نظام مهندسی که در تصرف آقای رحمتی می باشد، که طبق 
س��ند رهنی ش��ماره 7474 مورخ 1394/03/11 دفترخانه اسناد رسمی 344 شهر مشهد در رهن صندوق حمایت 
از توس��عه بخش کشاورزی اس��تان خراسان رضوی قرار گرفته و پس از اجرا در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی 
مش��هد، وفق مقررات به واحد اجرای این اداره نیابت عملیات اجرایی اعطا شده است. پالکهای فوق از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت واقع در شهرستان مه والت شهر 
فیض آباد بلوار خرمشهر جنب مدیریت جهاد کشاورزی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
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 گردد، مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م.الف 6/98/115  آ-9815133
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

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

1- ششدانگ یکباب خانه از پالک 84 الی 88 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 83/52 متر مربع ابتیاعی آقای عبدالهاشم 
ایزانلو از محل مالکیت رسمی سکینه حقانی برابر رای شماره 2514-98 مورخه 1398/11/29- کالسه 98-0160

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

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1295 آ-9815179
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06              تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی عدم افراز پالک 731 فرعی از 171 اصلی مزرعه سوهانی بخش 2 بجنورد
در اجرای تقاضای افراز خانم مهری شجاع یامی فرزند محمد ولی نسبت به پالک 731 فرعی از 171 اصلی واقع در 

مزرعه سوهانی بخش دو بجنورد، نظریه ریاست ثبت اسناد و امالک بجنورد به شرح ذیل اعالم می گردد:
)) باعنای��ت به مراتب م��ورد گزارش نماینده ثبت و با توج��ه به دادنامه ش��ماره 9809975840101041 مورخه 
1398/10/16 ش��عبه اول دادگاه عموم��ی حقوق��ی بجنورد و عدم موافق��ت برافراز ش��ماره 98/131736 مورخه 
1398/11/26 شهرداری محترم منطقه یک بجنورد درخواست افراز متقاضی) خانم مهری شجاع یامی( رد می گردد 
.لذا در اجرای ماده 2)دو( قانون افراز و فروش امالک مشاع این تصمیم به متقاضی ابالغ و نسبت به مالک قهری دیگر 
که مجهول المکان اعالم شده است آگهی گردد تا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ و از تاریخ انتشار اعتراضی 
دارند به دادگاه شهرستان مراجعه نمایند((حال با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه متقاضی افراز از اعالم آدرس 
محل سکونت مالک قهری دیگر) خانم راحله معصومی( اظهار بی اطالعی و عجز نموده اند لذا بدینوسیله مراتب عدم 
افراز پالک فوق االشعار آگهی تاچنانچه مالک مشاعی قهری دیگر اعتراضی دارند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 

10 )ده( روز به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک مراجعه نمایند.م الف1286 آ-9815160
علیخان نادری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

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

1- ششدانگ یکباب خانه از پالک 202 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 264/64 مترمربع ابتیاعی آقای علی باغچقی 
از محل مالکیت رسمی محمدعلی ثائبی برابر رای شماره 2520-98 مورخه 1398/11/29- کالسه 98-0039

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

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1278 آ-9815161
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06       تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک 1143 فرعی از 66 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 340/01 
مترمربع ابتیاعی آقای علی اکبر نظری از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 2512-98 مورخه 

1398/11/29- کالسه 96-0083
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1288آ-9815162
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 168- اصلی اراضی امیریه

شش��دانگ یکباب خانه از پالک شماره 168 اصلی فوق به مساحت 224/94 متر مربع ابتیاعی آقای محمد اخی از 
محل مالکیت رسمی محمد تقی صدقی برابر رای شماره 2496-98 مورخه 1398/11/28- کالسه 97-0491

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

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1277 آ-9815163
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد 

1-ششدانگ یکباب مغازه از پالک باقیمانده 3115 اصلی به مساحت 32/46 مترمربع ابتیاعی آقای محمود حسن پور 
از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی و مملکت الهی برابر رای شماره 2286-98 مورخه 1398/11/07- کالسه 

97-0324
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1281 آ-9815164
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/06       تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/21

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی رأی عدم افراز
نظر به اینکه خانم رمیصاء فرساد فرزند مهدی مالک مشاعی مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 11952 
فرعی از پالک 176- اصلی واقع در اراضی امامیه بخش 10 مشهد نسبت به سهم مالکیت مشاعی خویش درخواست 
افراز نموده است و مورد تقاضای افراز داخل در محدوده شهرداری منطقه 12 مشهد بوده و آن شهرداری طی نامه 
ش��ماره 12/98/24096 مورخ 1398/09/02 با افراز پالک فوق موافقت ننموده و افراز مقدور نمی باشد. لذا به علت 
عدم دسترس��ی به سایر مالکین مشاعی بدینوسیله به کلیه مالکین مشاعی رأی عدم افراز به شماره 10973 مورخ 

1398/10/16 جهت اطالع ابالغ می گردد. آ- 9815110
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 4 مشهد- محمد مقدسی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خلیل جعفری زاده بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل شماره یکتا13970215379000807وشماره ترتیب21699 مورخ97/11/16دفتراسناد رسمی شماره3پیشوا 
وطی درخواست وارده 1398856010460007221مورخ 97/11/16تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی 
رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگ��ردد 1. نام ونام خانوادگی : 
خلیل جعفری زاده 2. میزان مالکیت : س��ه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک قطعه زمین محصور3. ش��ماره پالک : 
103فرعی از115 * اصلی مفروزازپالک115 * 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین 
رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : س��ه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یک 
قطعه زمین محصوربه مساحت734/01مترمربع ذیل ثبت78378دفتر159 صفحه373بنام خلیل جعفری زاده ثبت 
وسند بشماره چاپی0164460صادر گردیده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست 

صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس از انتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 266م/ الف آ-9815169
  رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860326009000269 مورخ��ه 98/6/9 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
رضا پایمرد فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 8538 صادره از فامنین به شماره ملی 5029475664 صادره از 
فامنین در ششدانگ یکباب خانه بمساحت دویست متر مربع قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان 

اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی عبدالرحمن کرمی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد . 

)م الف 325( آ-9815183
تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/6    تاریخ انتشار نوبت دوم :98/12/21

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین – رضا بیات 
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مرتضی مرتضایی نس��ب دارای شناسنامه ش��ماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 1.981490 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده.که شادروان محمد علی ترابی به شناسنامه 
567 و کد ملی.0730328562 در تاریخ 1394.7.6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
1.صغری علی بیکی   ش ش 1 ت تولد 1330.6.20 صادره تربت جام همسر متوفی 

2.زهره ترابی  ش ش 2903 ت تولد 1359.4.1 صادره تربت جام فرزند متوفی
3.ملک ترابی ش ش 355  ت تولد 1355.3.2 صادره تربت جام  فرزند متوفی

4.ابوالفضل ترابی ش ش 0720726131 ت تولد 1379.3.17 صادره تربت جام فرزند متوفی
5.زهرا ترابی ش ش  147 ت تولد  1365.10.1 صادره تربت جام فرزند متوفی

6.علی ترابی ش ش  2904 ت تولد 1361.4.1  صادره تربت جام  فرزند متوفی 
7.فائذه ترابی ش ش  0720383226  ت تولد1373.4.1 صادره تربت جام فرزند متوفی

8.علیرضا ترابی  ش ش 0720620937 ت تولد 1377.1.17 صادره تربت جام فرزند متوفی
9.ایرج ترابی  ش ش   785 ت تولد  1357.9.1صادره تربت جام فرزند متوفی
10.فاطمه ترابی  ش ش 75 ت تولد1364.1.1 صادره تربت جام فرزند متوفی

11.مرجان ترابی  ش ش 103  ت تولد 1367.9.1صادره تربت جام فرزند متوفی
اینکه با انجام تشریفات  مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تفدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد.م  آ-9815153
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تربت جام  

 از طرف کمال احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا سرگزی  دارای شناسنامه شماره 3673479164 به شرح دادخواست به کالسه 980847 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی سرگزی   بشناسنامه 913 در تاریخ 
97/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- علیرضا 
سرگزی   فرزند حسینعلی  دارای کد ملی 3673479164 پسر متوفی 2- محمدرضا  سرگزی   فرزند حسینعلی 
دارای کد ملی 3673466585 پس��ر متوفی 3- داود س��رگزی  فرزند حس��ینعلی دارای کد ملی 3660135879 
پس��ر متوفی 4- زینب سرگزی  فرزند حس��ینعلی  دارای کد ملی 3670159304 دختر متوفی 5- منیر سرگزی  
فرزند حس��ینعلی به شماره ملی 3673493159 دختر متوفی 6-  نرگس سرگزی فرزند حسینعلی دارای کد ملی 
3673994565 دختر متوفی 7- طیبه سرگزی فرزند حسینعلی دارای کد ملی 3673629700 دختر متوفی 8- ام 

البنین سرگزی فرزند حسینعلی دارای کد ملی 3674204479 دختر متوفی  / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9815152
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای محمدکریم زاده فرزندروش��ن برابرس��ندوکالت  4794- 87/03/09دفتراسنادرسمی شماره یک 
شیروان از سوی آقای مهران عظیمی باغانی فرزند حسین به ش ش 458به استناد دوبرگ   استشهادیه گواهی شده 
توسط دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان  منضم به تقاضای کتبی   جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ اعیانی یک باب منزل زمین    پالک1069فرعی از11 
اصلی  واقع در قطعه سه شیروان بخش 5قوچان به آدرس بلوارمدرس تقوی 2  که متعلق به موکل ایشان میباشد 
بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 118954 
ذیل  صفحه 71دفتر296 وشماره ثبت 58047  بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است سپس برابرسندرهنی شماره 
4789-87/03/08دفتراسنادرسمی شماره یک شیروان دررهن بانک مسکن قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک 
اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 

معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9815151   تاریخ انتشار:98/12/06
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139860326007001132مورخ��ه 98/10/25 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر درواحد ثبتی حوزه ی ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سید احمد موسوی جم فرزند سید بهاءالدین بشماره شناسنامه 605صادره از بهار در 
36شعیر مشاع از 72شعیر مشاع از 96شعیر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 44778/8متر 
مربع پالک 225 فرعی از 160 اصلی واقع در اراضی روستای خوشاب علیا حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان 
خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای صحبت اله قبادی نسب محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد .)م الف 469( آ-9814396
تاریخ انتشار نوبت اول :98/11/21      تاریخ انتشار نوبت دوم :12/6/ 98

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  بهار- هادی یونسی عطوف 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ی ثبت ملک بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860326007001127مورخه 1398/10/25 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاض��ی اقای علی اصغر روحی فرزند جعفر قلی بش��ماره شناس��نامه ی 1199ص��ادره از بهار در 
53ش��عیر مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به مس��احت 43771/2متر مربع پالک 307فرعی 
از 148اصلی واقع در اراضی روس��تای گنج تپه حوزه ثبتی بهار بخش چهار همدان خریداری مع الواس��طه از 
مالک رس��می اقای عظیم جعفری محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .)م 

الف 465( آ-9814397
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/21  تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/6

 رییس ثبت اسناد و امالک بهار -هادی یونسی  عطوف 

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

برابر رای شماره 139760306015009154 – 1397/10/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالغفار گل دادی پش��ته ئی به شناس��نامه شماره 1530 کد ملی 0748506160 
صادره تایباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 157.65 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع 
در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبدالعزیز و رمضانعلی 
جهانی وراث رجب جهانی و قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9814394
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/21         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/06

غالمرضا آقازاده  - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 383-97 مورخ 97/1/29 و رای اصالحی شماره 2464/98 مورخ 98/1/16 هیئت به شماره کالسه 
576-96 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود عادلی فر فرزند عیس��ی بش��ماره 
شناس��نامه 28358 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مس��احت 99.60 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در 
اراضی کهنه کند بخش دو  بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین ترکانلو فرزند حسن محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814391
تاریخ انتشار نوبت اول:  21                  /11                  /98   تاریخ انتشار نوبت دوم: 6                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rکلیات بودجه ۹۹ تصویب نشد
مجلــس  نماینــدگان  تســنیم: 
شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس 
با کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ مخالفت 
کردند. کلیات الیحه بودجه سال ۹۹در 
جلسه علنی )شنبه 5 بهمن( پارلمان با 
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات و نیز 
معاون  نوبخت،  صحبت های محمدباقر 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان 
در این جلسه از مجموع 1۹1 نماینده حاضر با 67رأی موافق، 114رأی مخالف و 

سه رأی ممتنع با کلیات این الیحه مخالفت کردند.

بگذارید مجلس بعدی این بودجه را تصویب کند
نود اقتصادی: حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: حقوق کارکنان در بودجه ۹۹ ناعادالنه است. 2میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
کف حقوق در نظر گرفته شــده، یعنی 2میلیون و 4۰۰هزار تومان با 15درصد 
افزایش، 2میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود و این یعنی ظلم. ظالمانه است به 
کســی که 2۰میلیون حقوق می گیرد 15 درصد و به آن کسی هم که ۳میلیون 
تومان حقوق می گیرد نیز 15درصد اضافه کنیم. مجلس زیر بار این ظلم نرود. این 

بودجه به درد مردم نمی خورد، مجلس بعدی بیاید و مصوب کند. 

برپایی نمایشگاه های بهاره در سراسر کشور لغو شد 
عصر ایران: برگزاری کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره در کشور برای پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا لغو شــد . رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به رؤسای 
اتاق های اصناف مراکز استان کشور اعالم کرد: کلیه نمایشگاه های فصلی و بهاره 
لغو شده است. سعید ممبینی در این نامه نوشته است: با عنایت به شرایط ویژه 
کشور در مقابله با بیماری کرونا و توصیه های مسئوالن بهداشتی کشور مبنی بر 
عدم تجمع انســانی به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش این ویروس، کلیه 

نمایشگاه های فصلی و بهاره تعطیل است.

افزایش قیمت بی سابقه سه میوه و صیفی به بهانه 
بیماری کرونا 

تســنیم: قیمت لیمو ترش، زنجبیل 
تازه و ســیر به بهانه کرونــا و افزایش 
تقاضای مردم به شکل بی سابقه ای، در 
بازار افزایش یافت. در حالی که هر کیلو 
لیموترش 6هــزار و 5۰۰ تومان تا 1۰ 
هزار تومان به فروش می رســید، قیمت 
امروز این محصول به نرخ های متفاوت 
15هــزار تومان، 2۰هزار تومان،۳1هزار تومــان، 5۰هزار تومان  و حتی 6۰هزار 
تومان افزایش یافته اســت. قیمت هر کیلوگرم سیر خشک نیز تا 4۹هزار تومان 
به فروش می رسد. قیمت هر کیلوگرم زنجبیل تازه نیز که پیش از این به قیمت 

4۰ تا 45 هزار تومان به فروش می رسید به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

خرید فصلی خشکبار زودتر از موعد شروع شد 
پول نیوز: رئیس اتحادیه خشکبار کشوری از وجود خشکبار کافی در بازار برای 
خرید شب عید خبر داد.  علیرضا ارزانی در خصوص وضعیت بازار خرید شب عید 
و عرضه خشکبار اظهار کرد: با توجه به تأیید پزشکان و مطالبی که در خصوص 
مقاوم سازی و تقویت عمومی بدن به دلیل وجود ویروس کرونا در این مدت منتشر 
شده، میزان خرید خشکبار افزایش یافته و به نوعی واحدهای صنفی عید را زودتر 
شروع کردند. وی گفت: روز گذشته و امروز جلساتی با واحدهای بازرسی اتحادیه 
برگزار شــده تا تقاضای ایجاد شده برای خرید موجب افزایش قیمت نشود و با 

همان نرخ های گذشته و معقول در اختیار مردم قرار گیرد.

رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد 
در جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، 
کارگران و دولت، هزینه سبد معیشت به مبلغ 4 میلیون و ۹4۰ هزار تومان مشخص 
شد . این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

آهن باز هم گران شد 
نسیم آنالین: رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران با بیان اینکه در 
حال حاضر هر کیلو میلگرد 7هزار تومان شده است، افزود: آقایان هیچ توجهی به 
بازار بی سامان آهن ندارند. مگر می شود ما با مازاد تولید شاهد افزایش قیمت ها در 
بازار باشیم. حمیدرضا رستگار با اشاره به اینکه عدم نظارت در بازار آهن موجب 
شده قیمت ها نسبت به هفته گذشته 1۰ درصد گران شود، اظهار کرد: جو روانی 
افزایش بیشتر قیمت ها بازار احتکار را رونق داده، به  نحوی که خریدهای زیادی 

برای انبار آهن انجام شده است.

سیگار اولین محصولی که مشمول کد رهگیری شد 
ایرنا: سرپرست معاونت امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
سیگار اولین محصولی است که کد رهگیری آن عملیاتی می شود، گفت: اجرای 

این برنامه در جلوگیری از قاچاق بسیار تأثیرگذار است. 
مهدی صادقی نیارکی افزود: طرح رهگیری سیگار یک سامانه هوشمند است و 
نظارت بر اصالت کاال عالوه بر نهادهای مســئول بر عهده مصرف کننده است که 

می تواند از طریق سامانه مرتبط، در کمترین زمان استعالم الزم را انجام دهد.

 گزارشی از شیوع بیماری های
 واگیردار در مرغداری ها نداریم 

خبر فارسی: رئیس سازمان دامپزشکی 
کشــور گفت: ســامانه )GIS( توانایی 
شناســایی و نمایــش داده های مکانی 
و زمانــی بروز بیماری هــای خطرناک 
مانند نیوکاســل و آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان را دارد و هیچ گزارشــی مبنی 
بر شیوع بیماری واگیردار در مرغداری ها 
گزارش نشــده اســت. علیرضا رفیعی پور اظهــار کرد: ادعای شــیوع بیماری 
واگیردار و تلفات باال در مرغداری ها را قویاً تکذیب می کنم .ســامانه )GIS( به 
طور مداوم در حال جمـــع آوری، ذخیـره سـازی و نمایـش داده هـای مکانی و 
زمانی اســـت و تمام فعالیت ها در زمینه دام و طیــور را رصد و پایش می کند.

 تخصیص ۶۶هزار میلیارد تومان منابع
 به ۱۰۰شرکت زیانده دولتی

ایکنا: بررسی الیحه بودجه ۳7۹ شرکت دولتی، حاکی از این موضوع است که 
حدود 1۰۰ شرکت زیانده بود و منابع 66هزار میلیارد تومانی به آن ها اختصاص 
داده خواهد شــد. 27۸ شــرکت در حوزه های اقتصادی فعالیت دارند  که 2۰۸ 
شرکت سوده و مابقی زیانده هستند. به این ترتیب از منابع یک هزار و۳۰۰میلیارد 
تومانی این شرکت ها نزدیک به 5۹۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت های زیانده 
است. الزم به ذکر اســت، بودجه شرکت های دولتی فعال در حوزه اقتصاد برابر 

۸۳/51 درصد کل سهم شرکت های دولتی است.

موفقیت ۹۹درصدی سامانه رجیستری موبایل
مهر: علی موید خرم آبادی، رئیس ســتاد مبــارزه با قاچاق کاال و ارز از موفقیت 
۹۹درصدی طرح رجیستری گوشی موبایل و درآمد 2هزار و 5۰۰ میلیارد تومانی 
دولت با استفاده از این طرح خبر داد. وی افزود: راه اندازی سامانه رهگیری سیگار، 
دومین ســامانه پس از رجیستر کردن گوشی موبایل اســت که با راه اندازی آن 
۹۹درصد تجارت تلفن همراه قانونی شد. وی با بیان اینکه ساالنه 12میلیارد دالر 
کاالی قاچاق وارد کشور می شود، ادامه داد: این اتفاق عالوه بر آنکه اقتصاد و تولید 

ما را با چالش روبه رو می کنند، ایجاد هزاران فرصت شغلی را نیز از ما می گیرد.

 بازار لوازم بهداشتی تحت تأثیرشیوع کرونا قرار نگرفت 

هفته آینده  باز ار محصوالت بهداشتی اشباع می شود
 اقتصــاد/ فرزانه غالمــی  تولیدکنندگان 
محصوالت بهداشتی و سلولزی، وضعیت تولید و 
بازار این محصــوالت را  با وجود افزایش تقاضای 
ناشی از شب عید و شــیوع کرونای چینی، آرام و 

بدون کمبود توصیف می کنند.
به گفته رئیس انجمن صنایع شــوینده، آرایشی و 
بهداشتی و رئیس پیشین انجمن صنایع سلولزی 
بهداشتی ایران هر چند این روزها تقاضاهای جدید 
به بــازار آمده، اما این تقاضاها تاکنون »نامتعارف« 
نبوده و هیچ واحــدی در تولید هیچ محصولی با 

مشکل تأمین مواداولیه روبه رو نشده است.

 ظرفیت تولید
 سه برابر میزان مصرف است

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 
ایران در گفت وگو با خبرنــگار ما تأکید می کند: 
در حال حاضر هرچند تقاضا برای شــوینده هایی 
از قبیل صابون، پودر رختشــویی و صابون مایع 
باال رفتــه، اما روال تولید ایــن محصوالت کاماًل 
عادی اســت و مردم بابت تأمین این محصوالت 
به هیچ وجه نگران نباشــند، چرا که تمام واحدها 
با تمام قوا کار می کنند و ظرفیت تولید ســه برابر 
میزان مصرف اســت.بختیار علم بیگی می گوید: 
خوشبختانه بیشــتر مواداولیه مورد نیاز تولید، در 
داخل کشور وجود دارد و کمبودی در کشور نیست. 
ضمن  اینکه واحدهای تولیدکننده متعهد شده اند 
با وجود فرارسیدن شب عید و مقاطع خاصی مانند 
شیوع کرونا هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند 
حتی اگر ارز باز هم گران تر شــود.وی به افزایش 
تقاضا برای انواع ژل ضدعفونی کننده در روزهای 
اخیر در پی شیوع کرونا هم اشاره می کند و ادامه 
می دهد: متأسفانه مسئوالن دیر به ما اطالع دادند 
و به دلیل همین تعلل، در تهیه ظروف و مواداولیه 
تولید ژل های ضدعفونی اندکی با مشــکل مواجه 
شده ایم که این مشکالت قطعاً تا هفته آینده مرتفع 
می شود و ژل های ضدعفونی کننده به وفور در بازار 
توزیع خواهند شــد.این فعــال حوزه محصوالت 
بهداشــتی و شــوینده می گوید: قاچاق در بازار 
شوینده ها سهمی ندارد، اما این سهم در محصوالت 

آرایشی و محصوالت فیک، حدود 55درصد است.
به باور وی هر گونه احتکار موادشوینده در روزها و 
ماه های اخیر منتفی است، چرا که واحدها خود را 
به تولید بیشتر متعهد کرده اند و حتی اگر مواردی 
از احتکار دیده شود، واحدها اجازه کمبود در بازار 
را نمی دهند.به گفته رئیس انجمن صنایع شوینده، 
آرایشی و بهداشــتی ایران در سال های گذشته و 
در مقاطعی، انبار خانگی محصوالت بهداشتی دیده 
شده، اما در ماه های بعدی مانند اردیبهشت و خرداد 
امسال بازار به اشباع رسید. علم بیگی همچنین به 
صادرات 6۰۰میلیون دالری محصوالت بهداشتی، 
آرایشی و شــوینده در دو سال گذشته و با وجود 
تحریم ها اشــاره و  اضافه می کند: عمده بازارهای 
هدف صادراتی ما عراق، افغانستان، پاکستان، برخی 
کشــورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس هستند و 
خوشبختانه به دلیل کیفیت قابل توجه و متناسب 
بودن محصوالت ایرانی با استانداردهای کشورهای 

هدف، واحدها  فروش خوبی دارند.

 هیچ تقاضای غیرمتعارفی
 به بازار تحمیل نشده

رئیس پیشین انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی 
ایران هم به خبرنگار ما می گوید: مردم خیالشان 
راحت باشــد تا این لحظه هیچ  مشکلی در تولید 
محصوالت ســلولزی وجود ندارد و کارخانه ها با 
بهترین کیفیت مشــغول تولید هســتند. عباس 
خوشــگرد گفت: در این روزها و با فرا رســیدن 
روزهــای آخر ســال بازار محصوالت ما شــرایط 
بهتری دارد،اما با وجود شیوع کرونا هیچ تقاضای 
غیرمتعارفی به بازار تحمیل نشده که کمبود و یا 
احتکار در پی داشته باشد.به گفته این تولیدکننده 
محصوالت سلولزی و بهداشــتی در دو سه سال 
گذشــته ظرفیت هــای جدیــدی در  تولید این 
محصول ایجاد شده که به همین واسطه عالوه بر 
تأمین نیازهای داخلی، صادرات به برخی کشورهای 
عربی از قبیل قطر و عراق، آسیای میانه و افغانستان 
هم رونق گرفته است.گفتنی است، براساس آمار 
اعالمی از سوی انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی 
ایران، افزایش قیمت بنزین در روزهای پایانی آبان 

ماه امسال، افزایش 5 تا 6 درصدی هزینه های تمام 
شــده تولید را در پی داشته که در حوزه تولیدات 
ســلولزی و بهداشــتی این تأثیر 4 تا 4/5 درصد 
بوده و طبعاً فشارهای تورمی ناخواسته ای بر این 

محصوالت وارد می آورد.
گفتنی اســت، اینکه مصرف ســاالنه محصوالت 
بهداشتی، شوینده و آرایشــی در کشور 2۰ هزار 
میلیارد تومان گزارش شده و با وجود اینکه ظرفیت 
تولید نسبت به تقاضا سه برابر است، هر سال حدود 
2میلیارد دالر کاالی بهداشتی، شوینده و آرایشی 

به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند.

 امکان افزایش تولید ماسک 
در کشور وجود دارد

هر چند تولیــد روزانه یک میلیــون و 5۰۰ هزار 
ماســک در شرایط عادی پاســخگوی نیاز مردم 
است، اما در روزهای اخیر میزان خرید ماسک در 
کشــور به بیش از دو برابر رسیده و تولید از  نیاز 
بازار عقب افتاده است، اما وزارت صمت می گوید 

کارخانه های مواداولیه تولید ماسک تنها با 2۰ الی 
۳۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند و با افزایش 

درخواست ها، امکان افزایش تولید وجود دارد.
مطابق آمار اعالمی وزارت بهداشت اکنون 15واحد 
تولیدکننده ماسک در کشور با ظرفیت تولید اسمی 
روزانه 1/5میلیون ماسک فعالند که 1۳ مورد آن ها 
زیر مجموعه وزارت صمــت کار می کنند و همه 
آن ها در تالش هستند با 1۰۰درصد ظرفیت خود 

در سه شیفت کار کنند.
به گفته رضا رحمانی، وزیر صمت تأمین قطعات 
و ملزومات مورد نیاز ماشین آالت تولید ملزومات 
بهداشتی واحدهای تعطیل بدون هیچ اتالف وقتی 
انجام شود و خرید تضمینی ماسک تولیدی  نیز 
توســط هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت انجام 
خواهد شــد.در عیــن حــال وزارت صمت برای 
مدیریت شرایط از مردم خواسته خریدهای خود 
را مدیریت کنند و به  صورت انبوه ماسک خریداری 
نکنند و به مردم اطمینــان داده تولیدکنندگان 
داخلی می توانند نیاز کشــور در ماسک را تأمین 

کنند.
کیوان گردان، یک مقام مسئول در وزارت صمت 
نیز گفته اســت: مهم ترین نکته در تولید ماسک 
در کشــور این اســت که مواداولیه آن در کشور 
تولیــد می شــود و از  این رو می توان مشــکالت 
احتمالی تولید را با سرعت حل کرد تا تولید انواع 
ماسک ها با سرعت و با توجه به درخواست مردم و 

بیمارستان ها انجام شود.
مجید ارغنده پور، مدیرکل نظارت بر تشــکل های 
سازمان حمایت نیز قیمت منطقی هر عدد ماسک 
ساده که جزو پرمصرف هاست، 41۰ تومان  اعالم 
کــرده  و فروش  باالتر از ایــن قیمت را مصداق 
گران فروشی  دانسته و تأکید کرده است: از آنجا که 
ماســک در زمره کاالی مصرفی مردم قرار گرفته، 
ســازمان حمایت برای کنترل بازار ورود کرده  و 
از مــردم می خواهیم هر گونه گران فروشــی در 
ماسک ها )به غیر از ماسک های فیلتردار( و افرادی 
را که از فروش ماسک پرهیز می کنند به سازمان 

حمایت اعالم کنند.

 حکم فسادانگیز قیر رایگان
 را از بودجه حذف کنید 

 طرح نظام اجاره داری حرفه ای 
تکمیل شد 

مجلس به خاطر غیرواقعی بودن 
درآمدها، کلیات الیحه بودجه را رد کرد

 مردم امور بانکی خود
 را غیرحضوری انجام دهند 

تســنیم: احمدتوکلی، 
تشــخیص  عضو مجمع 
هشــدار  نظام  مصلحت 
داد: اجبار وزارت نفت به 
تحویل قیر رایگان موجب 
فسادهای گسترده ای شده 
و اصرار برخی نمایندگان 
این  افــزودن  به  مجلس 
حکم فسادانگیز به الیحه بودجه، تعجب برانگیز است. عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نامــه ای به نمایندگان 
مجلس خواســتار حذف حکم الحاقی به تبصره یک الیحه 
بودجه موسوم به قیر رایگان شد.  به گفته وی، با وجود ظاهر 
مطلوب این موضوع در راســتای تسریع در اجرای طرح های 
عمرانی و راه ســازی، این بنــد از قانون برنامه و بودجه منجر 
به بروز ناکارآمدی و فســادهای گسترده در نهادهای مرتبط 
اعم از شــرکت ملی نفت، پاالیشگاه ها، دستگاه های اجرایی، 
شــرکت های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران شــده اســت.

فارس: معاون مســکن 
و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی از تکمیــل 
نظــام  طــرح  شــدن 
حرفــه ای  اجــاره داری 
خبــر داد و گفــت: این 
طرح برای اجرایی شدن 
بــه مرحله اخــذ نظر از 
دستگاه های ذی ربط رســید. محمود محمودزاده ادامه داد: 
اخذ نظر از صاحبنظران دســتگاه های تأمین کننده زمین و 

تأمین کننده مالی است.
این طرح با توجه به نیاز جامعه تهیه خواهد شد.محمودزاده 
پیشتر در خصوص اینکه آیا به غیر از طرح نظام اجاره داری،  
طرح دیگری برای سامان دادن اجاره بهای مسکن و کمک به 
مستأجران در دستور کار دارد یا خیر، گفت: هنوز این طرح 
در سیستم بانکی در حال پیدا کردن یک راهکار مناسب برای 

پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن است.

نود اقتصادی: جمشید 
عدالتیــان، اقتصاددان و 
عضو اتاق بازرگانی گفت: 
به نظر می رســد دلیل 
اصلــی مجلــس در رد 
بودجه،  الیحــه  کلیات 
غیرواقعی بودن درآمدها 
به ویــژه نفت اســت و 
چون بخش هزینه ها نیز ثابت است، بنابراین احتمال ایجاد 
کسری بودجه وجود دارد. عدالتیان افزود: باید توجه داشت 
نمایندگان به دنبال کسب درآمد بیشتر برای مناطق خود 
هســتند در حالی که هزینه ها ثابت است. اما این تصمیم 
مجلس برای بنده عجیب است، چون بودجه به یک دوازدهم 
می رسد و ماهانه باید تصویب شود و امیدوارم در این تصمیم 
مجلس ناراحتی شخصی دخیل نباشد. به نظر دیگر تصویب 
بودجه به عمر مجلس کنونی نرسد و مجلس بعدی که در 

خرداد آغاز به کار می کند، بودجه را بررسی کند.

خبر آنالین: حسین زاده، 
شورای هماهنگی  رئیس 
بانک ها بر انجام اموربانکی 
به صورت غیرحضوری و 
با استفاده از سامانه های 
بانکــداری الکترونیــک 

تأکید کرد. 
حسین زاده ضمن تأکید 
بر رعایت نکات بهداشتی، نظافت فردی و ضدعفونی کردن و 
نظافت محیط بانک ها، افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا، 
از مشتریان گرامی بانک ها استدعا داریم برای حفظ سالمتی 
خود تا آنجا که ممکن است امور بانکی شان را با استفاده از 
انواع سامانه های بانکی انجام دهند و از مراجعه حضوری به 

شعب خودداری نمایند.
 وی بیــان کــرد: تمامی بانک های کشــور ســامانه ها و 
نرم افزارهایی را به مشتریان خود ارائه کرده اند که افراد را از 

مراجعه حضوری به شعب بانک ها بی نیاز می کند.

چهره ها

تخصیص ۵۳۰میلیارد تومان بودجه برای مقابله با کرونا   تسنیم  : نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۵۳۰ میلیارد تومان بودجه به وزارت بهداشت برای پشتیبانی مالی به منظور 
پیشگیری و مقابله با  کرونا خبر داد . معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: پس از هماهنگی با وزیر بهداشت و تماس تلفنی با رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی قم، گیالن و شهید بهشتی 

تهران و اعالم آمادگی دولت برای هر گونه کمک از جمله پشتیبانی مالی برای پیشگیری و مقابله با  کرونا، مبلغ ۵۳۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان تخصیص یافت.

خـــبر

   سه شنبه 6 اسفند  1۳98 1 رجب 1441 2۵ فوریه 2۰2۰   سال سی و سوم   شماره 9194

 اقتصاد/ ساحل عباسی    قیمت سکه رکورد 
زده و پراید بیش از 6۰میلیون تومان خرید و 
فروش می شود. دالر در روزهای اخیر با افزایش 
قیمت نه تنها ثبات قیمتی خود را از دست داده 
بلکه آرامش را از بازارهای دیگر گرفته و بی ثباتی 
قیمت را در آستانه سال نو به بازار تحمیل کرده 
است. با اینکه بانک مرکزی نرخ ارز را در ماه های 
گذشته به خوبی مدیریت کرد، اما به نظر می رسد 
هیجان های زودگذر سیاسی تأثیرات اقتصادی 
روی  ارز  بازار  عدم مدیریت صحیح  در  را  خود 
سایر بازارها به نمایش گذاشته اند. کارشناسان 
و اساتید اقتصادی در گفت وگو با قدس دالیل 
تنش های کنونی و پیش بینی خود را از بازارهای 
پیش و پس از سال نو مورد بررسی قرار داده اند.

 بازار بی منطق شده است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره 
به دالیل افزایش قیمت بازارهای ســرمایه ای در 
روزهای گذشــته گفت: افزایش قیمت نرخ ارز، 
طال، ســکه ، بازارخودرو و مســکن در ماه ها و 
روزهای اخیر موضوعی است که از منطق خاصی 
تبعیت نمی کند، یعنی توجیه قابل قبولی به غیر از 
بازارسازی هایی که ناشی از عدم اعتماد به آینده 
اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی اســت، وجود 
نــدارد. موضوع اف ای تی اف و قرار گرفتن ایران 
در لیست سیاه و کاهش رشد جهانی اقتصادی به 
دلیل همه گیر شدن بیماری کرونا در سطح جهان، 
اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده در حالی که 
فشــارهای اقتصادی که در حال حاضر به ایران 

وارد می شود در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود.

 بانک مرکزی باید پیش بینی می کرد
وی با انتقاد  از عملکــرد بانک مرکزی در عدم 
ایجاد آرامش به بازار اظهــار کرد: هیجان های 
روانــی و گمانه زنی های دولــت از ماه ها پیش 
دربــاره تبعات قــرار گرفتن ایران در لیســت 
ســیاه منجر به افزایش تنش در بازارها شده در 
حالی که بانک مرکزی براساس سوابق بازارها و 
تأثیرگذاری هیجان ها بر روند افزایش نرخ بازارها  
باید  این موضــوع را از مدت ها پیش به صورت 
روان شناسانه ای مورد بررسی قرار می داد تا امروز 
بازارهای ارزی و ســایر بازارهای کشور که تابع 
متغیرهای قیمت ارز است با افزایش قیمت های 
سرسام آور مواجه نشوند. کم کاری بانک مرکزی 
در مورد موضوعاتی که مشخص است به التهاب 
بازار ارز کمک می کند در ایجاد تنش و تشــنج 
در بازارهای کشورعامل بسیار مهمی است. انتظار 
می رفــت بانک مرکزی با آمادگــی در برابر این 
موضوعات وارد شود نه اینکه با دست روی دست 
گذاشتن و افزایش یک هزار تومانی نرخ صرافی 

بانک ملی خود آتش بیارمعرکه شود.

 بانک مرکزی در بازارسازی ها و 
شناسایی عوامل بازار نقش مؤثری دارد

این استاد اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی نشان 
داد با اهرم ها و ابزارهای خود توانسته قیمت ارز 
را در مرز ثبات نگاه دارد و بازارها را مدیریت کند. 
افزایش روند نرخ ارز در روزهای گذشــته بسیار 

شــائبه انگیز است و نشــان می دهد دست های 
پشــت پرده تمایلی به کاهش قیمت یا ایجاد 
ثبات در بازار ندارند. اگر بانک مرکزی در بازار ارز 
نظارت کافی داشته باشد بازار از سوداگران خالی 
می شود، چرا که بانک مرکزی در بازارسازی ها و 

شناسایی عوامل بازار نقش مؤثری دارد.
آلبرت بغزیان خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی 
بــازار ارز را مدیریت نکنــد و تمایلی برای این 
موضوع از خود نشــان ندهد، پیــش و پس از 
سال جدید نیز نمی توان منتظر بازگشت ثبات 
و آرامش به بازارها شد، چرا که اراده و مدیریت 
بانک مرکزی دراین موضوع تعیین کننده است. 
هیچ جــای دنیا تعطیالت یا ســایر هیجان ها 
موجب افزایش نرخ ارز مشابه روند کنونی ایران 
نمی شود، بنابراین عملکرد بانک مرکزی در این 

موضوع حرف اول را می زند.

 بازار به خبرهای بی اساس واکنش 
نشان می دهد

حسین درودیان، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی 
با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها ناشی ازعوامل 
واقعی نیست، گفت: عوامل واقعی چون افزایش 
نقدینگی عامل مهم تأثیرگذاری بر افزایش قیمت 
به شــمار می رود، اما عوامل دیگری مثل اخبار 
سیاسی یا اخبار اقتصادی نگران کننده که با کاهش 
ارزش پول ملی مرتبط باشــد اخبار بد و منفی 
اســت که محمل و  بهانه ای برای سیر صعودی 
قیمت ها و ایجاد تکانه هایی در بازار ارز می شود. 
یکی از این موضوعات مسئله اف ای تی اف است. 

با اینکه تحریم های ثانویه آمریکا مانع مبادالت 
بانکی ما شده و خوب می دانیم که اف ای تی اف 
تأثیری بر روند تعامــالت مالی و پولی ما ندارد، 
اما بازارها با خبرهایی از این دست دچار هیجان 
می شوند، هیجانی که دولتمردان پیش از موعد 
باید به کنتــرل آن می پرداختند که نپرداختند.

 عدم مدیریــت فضای روانی موجب 
تنش زایی شده است

وی با اشاره به اینکه عدم مدیریت دولت موجب 
تنش زایی بیشــتر بازارها شــده، اظهــار کرد: 
عدم مدیریت فضای روانــی منفی که براقتصاد 
مستولی شده، مانع از تصمیم گیری های منطقی 
در بازارها و رســیدن بازارها به تعادل و آرامش 
و ثبات قیمتی شده اســت. هنگامی که دولت 
راهکاری برای کاهش تحریــک و تأثیرگذاری 
ناشــی از اخبار بد نمی اندیشند و خود موجب 
افزایش نگرانی مردم می شــود، نمی توان انتظار 
داشت بازار با آرامش آخرین روزهای پایانی سال 

را پشت ســر بگذارد. درودیان در پایان با اشاره 
به اینکــه در صورت عدم مدیریت بانک مرکزی 
تنش قیمت ها در ســال ۹۹ نیز تداوم می یابد، 
گفــت: افزایش رکود تورمــی منجر به کاهش 
تقاضا شده، بنابراین بسیاری از کاالها متقاضی 
ندارند، اما عامل مهمی که مرجع افزایش قیمت 
همه کاالهاست، نرخ ارز است که با بی تدبیری 
مســئوالن منجر بــه افزایش ســطح عمومی 
قیمت ها شــده، در حالی که برخی کاالها چون 
مسکن و خودرو به دلیل گرانی متقاضی واقعی 
و خریــدار حقیقی ندارند، اما به دلیل نســبتی 
که بین قیمت ارز  و قیمت ســایر کاالها وجود 
دارد، وضعیت رکود تورمی تشــدید شده است. 
در حالی که قیمت هــا پایین نمی آید، تقاضای 
قوی نیز در بازار دیده نمی شود، بنابراین تا زمانی 
که بازار ارز به وسیله بانک مرکزی کنترل نشود، 
کاهش قیمت کاالها و بازگشت آرامش به سایر 
بخش های اقتصادی کشــور دور از ذهن خواهد 

بود و ربطی به پایان سال یا اول سال نو ندارد.

شرط و شروط  کاهش نوسان های قیمتی در سال 99
گزارش خبری
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 تعطیلی دانشگاه ها فقط برای کالس های آموزشی است فارس: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشریح نحوه فعالیت دانشگاه ها در ایام تعطیل به دلیل پیشگیری از 
گسترش ویروس کرونا خبر داد.وی گفت: این وزارتخانه با ارسال بخش نامه ای به دانشگاه ها اعالم کرد تعطیلی دانشگاه ها تا پایان هفته جاری صرفاً مربوط به کالس های آموزشی است و سایر فعالیت های دانشگاه ها 

طبق روال عادی ادامه دارد.خاکی صدیق تأکید کرد: از این رو برنامه حضور کارکنان در دانشگاه مطابق معمول خواهد بود.

افزایش تلفات بی خانمان های پناه برده 
به سطل زباله در انگلیس

ایرنا: روزنامه گاردین دیروز )دوشــنبه 
۵ اســفند( در گزارشی اعالم کرد، آمار 
تلفات افراد بی خانمان که در سطل های 
زباله پناه می گیرند در چند سال گذشته 

افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، دست کم هفت نفر 
در پنج سال اخیر در جریان خالی کردن 

سطل های زباله توسط مأموران شهرداری جان خود را از دست داده اند.
گزارش دو شرکت معتبر مدیریت پسماند و دانشگاه آزاد انگلیس نشان می دهد، 
هرچند بیشــتر این رویدادها در فصل زمستان رخ داده اما به نظر می رسد پناه 

گرفتن در سطل های زباله به یک رویه تبدیل شده است.
به نوشــته گاردین، آمار ۵۷ شرکت مدیریت پسماند و شهرداری نشان می دهد 
افراد بی خانمان اغلب در ســطل های زباله در بســته پناه می گیرند تا خود را از 

سرمای هوا حفظ کنند.
شرکت مدیریت پسماند بیفا، در بازه زمانی آوریل تا دسامبر ۲۰۱۹ )فروردین تا 
دی ماه ۹۸( ۱۰۹ بی خانمان  که در ســطل زباله پناه گرفته اند را شناسایی کرده 

است.
این شــرکت نزدیک به ۶ سال پیش، دستورعملی را برای رانندگان خودروهای 
پسماند صادر کرد که چگونه از آسیب دیدن و جان باختن بی خانمان هایی که در 

سطل های زباله پناه می گیرند جلوگیری کنند.
تحقیقات جدید نشــان می دهد از ســال ۲۰۱۶میالدی تاکنون ۲۳ هزار نفر به 
بی خانمان ها در انگلیس اضافه شده، به گونه ای که از هر ۲۰۰ نفر در حال حاضر 

یک نفر در این کشور بی خانمان است.
براســاس این تحقیقات، وضعیت بی خانمانی در لندن بدتر است و از هر ۵۲ نفر 
یک نفر در پایتخت بی خانمان اســت. منطقه نیوهام لندن در صدر این فهرست 

قرار دارد و از هر ۲۴ نفر یک نفر بی خانمان است.
پیش از این مؤسســه شــلتر گزارش داده بود، هر هشت دقیقه، یک کودک در 
بریتانیا بی خانمان می شود؛ آماری که نشان می دهد بی خانمانی در این کشور به 

باالترین نرخ از سال ۲۰۰۶ تاکنون رسیده است.
در همه پرسی ســال ۲۰۱۶ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا احزاب دست راستی 
موفق شدند اصلی ترین عامل گسترش بی خانمانی و فقر در این کشور را به آمار 
باالی مهاجران نســبت داده که در نتیجه آن مردم انگلیس به خروج از اتحادیه 

اروپا رأی دادند.
با این  حال تشــدید معضل بی خانمانی و گســترش شکاف طبقاتی در جامعه، 
براساس آماری که از داخل این کشور ارائه می شود همچنان در خیابان های این 

کشور در حال افزایش است.

بحران بی خانمانی، دو ایستگاه قطار
 در نیویورک را فلج کرد

فارس: بحران بی خانمانی در نیویورک، 
وضعیــت ناگواری را در دو »ایســتگاه  
پنسیلوانیا« و »ترمینال گرند سنترال« 
ایجاد کــرده و بی خانمان هــا مجبور 
شــده اند برای در امان ماندن از ســرما 
و هوای بد، به این دو ایســتگاه هجوم 

بیاورند.
یک رسانه غربی در گزارشی جامع درباره بحران بی خانمان ها در نیویورک آمریکا 
به سراغ دو ایستگاه بزرگ قطار در این شهر رفته و تصاویری تکان دهنده از تالش 
بی خانمان ها برای پیدا کردن جای خواب و استراحت در این دو ایستگاه منتشر 

کرده است. 
»دیلی میل« در ابتدای این گزارش می نویسد: »در بحبوحه بحران بی خانمان ها، 
صحنه هایی از ترمینال گرند سنترال و ایستگاه  پنسیلوانیا در نیویورک منتشر شده 

است که نشان می دهد زندگی برای مسافران و گردشگران سخت شده است«.
ایســتگاه پنسیلوانیا یک ایستگاه قطار بین شهری در نیویورک و ترمینال گرند 
سنترال، نام یکی از بزرگ ترین ایستگاه های قطار در آمریکا و شلوغ ترین ایستگاه 

مرکزی قطار شهری نیویورک است.
عکس هایــی که از این دو ایســتگاه قطار در نیویورک منتشــر شــده، تالش 
بی خانمان های درمانده آمریکایی برای خوابیدن در کف زمین ها، روی پله ها و حتی 

نزدیک زباله دانی ها را به تصویر کشیده است.
تالش های عاجزانــه بی خانمان ها برای پیدا کردن غــذا از زباله دانی های این دو 
ایستگاه قطار نیویورک و درخواست پول از مسافران، رهگذران و گردشگران، یکی 

دیگر از جلوه های این تصاویر است.
پیش از این، شبکه »سی بی اس« در گزارشی خبر داد، در ساعت ۱۷:۳۰ ترمینال 

گرند سنترال نیویورک عمالً به »پناهگاه بی خانمان ها« تبدیل می شود.

چگونه ویروس شایعه را در فضای مجازی کنترل کنیم؟
توصیه جراح مغز و اعصاب برای دود کردن عنبرنسارا!

فارس: نزدیک به یک هفته از شیوع بیماری کرونا در ایران می گذرد. اما موضوعی 
که در کشور ما به شدت به چشم می خورد، ابتالی بخش قابل مالحظه ای از مردم 

به ویروس شایعه است.
حمید ضیائی پرور، کارشناس ارتباطات و رسانه در این خصوص با اشاره به اینکه 
دوره کنترل رســانه به سر آمده است و این تصور که فکر کنیم با محدود کردن 
رسانه و کنترل جریان اطالع رسانی و یا جلوگیری از انتشار خبر و دیدگاه می توانیم 
مدیریت بحران کنیم، درست نیست، می گوید: االن رسانه های اجتماعی جریان 
اطالع رسانی را به دست گرفته اند و چون حرفه ای نیستند و لید و خبر و دروازه بانی 

از خبر را بلد نیستند، گاف هایی هم در خبرهایشان می دهند.

 پزشکی که در صفحه مجازی خود از ابتالیش به کرونا گفت!
وی اضافه می کند: امروز بیماری بر اثر ابتال به کرونا فوت کرد و پزشــک که در 
دوران بیماری او کنارش بود، عکس رادیولوژی ســینه  خود را در توییتر منتشر 
کرد. چنین افرادی منتظر وزارت بهداشــت نمی مانند تــا اول آن ها این خبر را 
منتشر کنند و بعد به پزشک اجازه انتشار خبر را بدهند. دقیقاً جامعه ما مملو از 
چنین افرادی است. حاال وزارت بهداشت و دستگاه های مربوطه می خواهند صبر 
کنند تا تأیید شود و... در صورتی که این خبر توسط پزشک منتشر شده و هزاران 

نفر هم آن را دیده اند.
در کنار این ها یکسری افراد که سوءاستفاده می کنند و اخبار دروغ و فیک را به 
هم می بافند و گاهی نیز از مبنا خبر دروغ منتشر می کنند، به دنبال کسب و کار 
خودشان هستند. در همین روزهای ابتدایی شیوع کرونا خبری به نقل از پروفسور 
سمیعی در فضای مجازی منتشر شده بود. تخصص دکتر سمیعی جراحی مغز 
و اعصاب اســت و شما باور می کنید که فردی با این میزان از تحصیالت بیاید و 
بگوید ویروس کرونا طبع ســرد دارد پس خوراکی گرم بخورید و عنبرنسارا دود 
کنید؟! و من در برخی خانه ها دیدم که چنین دستوراتی را مو به مو اجرا می کنند 
تا از شــیوع کرونا پیشگیری کنند. کرونا میکروب و باکتری نیست بلکه ویروس 

است و موجود زنده نیست.
در تعجبم کسی که می تواند پروفسور سمیعی را با کرونا و عنبرنسارا به هم ربط 
دهد یا اعتماد به نفس باالیی دارد یا اینکه مردم را بی ســواد فرض کرده است و 
متأسفانه همین ها دارند در جامعه جوالن می دهند و هر چه می خواهند می  گویند.

 رهایی از بحران توسط افزایش سطح سواد رسانه ای
تنها راه حلی که در این شــرایط بحرانی باید اعمال شــود باال بردن سطح سواد 
رسانه ای مردم است و اینکه مردم به درجه ای از تشخیص برسند تا خودشان خبر 
خوب را از خبر جعلی تشخیص دهند و فریب اخبار فیک را نخورند. چون امروزه 
بحث دروازه بانی خبر از دوش خبرنگاران و رســانه برداشته شده است و بر دوش 

مردم گذاشته شده است.
این واقعیتی اســت که اتفاق افتاده و اینکه مــا ارزش گذاری اش کنیم تفاوتی در 
واقعیت این ماجرا ندارد. البته اگر قرار بود در ماجرای کرونا به امید دســتگاه های 
رســمی و وزارت بهداشت و دولت می نشستیم هنوز هم این جریان اطالع رسانی 

درست صورت نگرفته بود. 

 جامعه/  اعظم طیرانی  در عصر حاضر مسائل 
زیست محیطی مورد توجه دولت ها و کشورهای 
منابع  محدودیت  است.  گرفته  قرار  بسیاری 
مختلف زمین، محدود بودن منابع آب و خاک 
استفاده بشر  و... که مورد  و جنگل ها و معادن 
برای رفع نیازهایش است، موجب شده انسان های 
آینده نگر در اندیشه بهره وری و استفاده درست تر 

و بهتر از این منابع باشند.
هیچ شــخص یا دولت و نهادی نمی تواند نقش 
مهم آسیب ها و بی توجهی ها به محیط زیست را 
به عنوان سرچشمه تهدید زندگی بشر، سالمتی و 

رفاه انسان مورد انکار قرار دهد. 
موضوعاتــی همچون گرفتار شــدن کشــور در 
مشکالت و مســائل آلودگی های محیط زیست 
مانند آلودگی آب، زمین و هوا، تهدید و انقراض 
گونه های گیاهی و جانوری مختلف بومی مناطق 
کشور، مسائل زیست محیطی مربوط به خشک 
شدن تاالب ها و دریاچه ها، مسائل مربوط به دفع 
غیراصولی و غیربهداشتی پسماندهای صنعتی و 
کشــاورزی، عدم نظارت جدی بر کاربرد بی رویه 
و غیراستاندارد مواد شیمیایی و حشره کش ها و 
کودها و تأثیر منفی بر منابع آب و خاک و سالمتی 
شهروندان و... که بر سالمت و امنیت شهروندان 
تأثیر می گذارد، ضرورت توجه به ساختار مدیریتی 
این حوزه را بیش از پیش نشان می دهد به گونه ای 
که امروز برخی کارشناسان معتقدند این مجموعه 
را باید از منظری کالن تــر و حتی در قالب یک 

وزارتخانه مدیریت کرد.

 وعده ای که تحقق نیافت
محمدرضــا محبوب فــر، 
مخاطرات  انجمــن  عضو 
توســعه  و  محیطــی 
جمله  از  ایــران  پایــدار 
کارشناســانی اســت که 

ضــرورت تشــکیل وزارت محیط زیســت و 
منابــع طبیعی را مورد تأکیــد قرار می دهد و 
به مــا می گوید: این مهــم از جمله وعده های 
نمایندگان دوره دهم مجلس شــورای اسالمی 

بوده که متأسفانه تحقق نیافته است. 
وی می افزایــد: در چارچوب این طرح قرار بود 
سازمان محیط زیســت کشور به وزارتخانه ای 
تبدیل شــود که وزیــر ایــن وزارتخانه مورد 
بازخواســت نماینــدگان مــردم در مجلــس 
شورای اســالمی قرار گیرد تا نظارت بیشتری 
روی عملکــرد وزیــر وجود داشــته باشــد و 
ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور با 
تبدیل شــدن به وزارتخانه بــه وظایف قانونی 
خود و مســئولیت هایی که در خصوص حفظ 
محیط زیســت کشــور برعهده خواهد داشت 
بــه خوبی عمل کند، اما متأســفانه این وعده 

از سوی نمایندگان مجلس 
امید  نیافــت.  تحقق  دهم 
می رود با تشــکیل مجلس 
یازدهــم این مهــم تحقق 
یابد، زیــرا وضعیت محیط 
حال  در  کشــور  زیســت 
بحرانــی  بســیار  حاضــر 
زیادی  مشــکالت  و  است 
حفاظت  ســازمان  فراروی 
محیط زیســت کشور قرار 
دارد. اگر ســاختار سازمان 
تغییر و از ســازمان محیط 
زیست به وزارتخانه محیط 

زیست ارتقا یابد قطعاً بخشی 
از مشــکالت فعلــی رفع خواهد شــد، ضمن 
آنکه نمایندگان مــردم در مجلس نیز نظارت 
بیشــتری بر عملکرد وزارتخانه به ویژه شخص 

وزیر خواهند داشت. 

 گرایش سیاسی در سازمان محیط زیست 
عضــو انجمــن مخاطرات محیطی و توســعه 
پایدار ایران ادامه می دهد: اکنون نوعی گرایش 
سیاســی در سازمان محیط زیست وجود دارد 
که نوعی منفعت طلبی محسوب می شود و در 
واقع در کنار منافع صنعــت، از انجام وظایف 
صحیح این ســازمان پیشــگیری کرده است. 
با ارتقای ســازمان محیط زیست این ساختار 

تغییر خواهد کرد و امید می رود 
با انتخاب وزیــری که تخصص 
کافــی در ایــن حوزه داشــته 
باشد، بتوان به دور از بازی های 
جناح ها و احزاب سیاسی موجود 
محیط  مشــکالت  کشــور،  در 

زیست کشور را برطرف کرد. 
اهمیت  به  اشــاره  با  محبوب فر 
نظــارت نماینــدگان مجلــس 
بر عملکرد وزرا  شورای اسالمی 
می گوید: بــه طور حتم اگر این 
یابد،  ارتقا  وزارتخانه  به  سازمان 
وزیر محیــط زیســت و منابع 
طبیعی به دلیل نظارت مستقیم 
نماینــدگان مجلس بر عملکــرد وزارتخانه ها، 

عملکرد بهتری خواهد داشت.

 تقدم منافع صنعت بر منافع
 محیط زیست کشور 

این کارشناس محیط زیســت ادامه می دهد: در 
کشور ما عوامل متعددی محیط زیست کشور را 
تخریب می کند که نخستین عامل سیاست بازی 
مدیران محیط زیســت و سایر مدیرانی هستند 
که به نوعی با محیط زیســت ارتبــاط دارند و با 
باندبازی هــا، به وظایف و مســئولیت های خود 
بی توجه بوده و منافع صنعت را بر منافع محیط 

زیست کشور مقدم می شمارند.

دکتر محبوب فر با بیان اینکه مســئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست کشــور ارتباط خود را با 
ســازمان های مردم نهاد به طور کامل قطع کرده 
و اگر هم ارتباطی وجود دارد ارتباط مالی اســت، 
می افزاید: اختالف موجود بین ســازمان محیط 
زیست با ســایر نهادها و سازمان هایی که در این 
زمینه مسئولیت های نســبی دارند به اوج خود 
رسیده و این اختالف ها موجب ناهماهنگی بین 
ســازمان های مســئول در حوزه محیط زیست 
شده است؛ امید می رود با روی کار آمدن مجلس 
یازدهم سازمان محیط زیست به وزارتخانه محیط 
زیست و منابع طبیعی ارتقا یابد و مشکالت این 

حوزه برطرف شود. 

 تعارض با اصل حفاظت از محیط زیست 
عضو  درویــش،  محمــد 
هیئــت علمی مؤسســه 
و  جنگل هــا  تحقیقــات 
مراتع کشــور نیز با اشاره 
به ضرورت ارتقای سازمان 

حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور به 
وزارتخانه می گوید: اکنون سازمان محیط زیست 
و منابع طبیعی کشور زیرمجموعه یک وزارتخانه 
اجرایی با عنوان جهاد کشــاورزی است؛ رسالت 
اصلی این وزارتخانه توســعه تولیدات کشاورزی 
اســت که با اصل حفاظت از محیط زیســت و 
منابع طبیعی در تعارض اســت، زیرا تمایل دارد 

عرصه های منابع طبیعی بیشتری را تصرف کند و 
تغییر کاربری دهد تا بتواند به هدف نهایی خود - 
یعنی تولید بیشتر- دست یابد. بنابراین، نهادهای 
مذکور به طور ماهیتی با هم در تضاد هســتند 
و تا زمانی که دســتگاه متولــی منابع طبیعی 
کشور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد 
نمی توانیم شاهد تاب آوری طبیعت باشیم و در 
واقع مثل این است که مسئولیت یک مرغداری 

را به دست روباه بسپارند. 
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت 
اجتماعی یونسکو، ارتقای سازمان حفاظت محیط 
زیســت و منابع طبیعی کشــور را به وزارتخانه 
نخســتین مطالبه همه متخصصان، اســتادان 
دانشــگاه و فعاالن محیط زیست عنوان می کند 
و می افزاید: طالیی ترین دوران منابع طبیعی ما 
- در ســال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵- زمانی بود که 
وزارت منابع طبیعی قدرتمند در کنار ســازمان 
حفاظت محیط زیست قدرتمند داشتیم و اکنون 
انتظار ما از نمایندگان مجلس یازدهم این است 
که طرحی را برای وزارتخانه  شــدن و جداسازی 
سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی 
از بدنه وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهند تا این 
ســازمان از حیاط خلوت دولت ها خارج شــود 
و رئیس ســازمان به جای پاسخگویی به رئیس 
جمهور به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو 

باشد.

 خطری جدی برای عرصه های
 منابع طبیعی کشور

این کارشــناس محیط زیست یادآور می شود: 
اگر این دو ســازمان مهم تبدیل به وزارتخانه 
شده و از دو رأی کلیدی دولت برخوردار شوند 
بســیاری از مشــکالت حوزه محیط زیست و 
منابــع طبیعی از جمله جــذب اعتبار، تأمین 
روز کردن  ســرمایه های انســانی متعهد و به 

دستگاه ها حل خواهد شد.
مهنــدس درویــش در ادامــه بــه برخی از 
چالش های پیش روی قوانین محیط زیســتی 
اشــاره می کند و می گوید: در برنامه ششــم 
توســعه نمایندگان، دولت را موظف کرده اند 
کــه ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شــیب دار کم 
بازده را به عرصه های کشاورزی تبدیل کند که 
این مسئله نیز خطری جدی برای عرصه های 
منابع طبیعی کشور محســوب می شود؛ زیرا 
عالوه بر افزایش میزان آب مورد نیاز در بخش 
کشاورزی، موجب افزایش نرخ فرسایش خاک 

خواهد شد.
وی اظهار امیدواری می کند با ارتقای سازمان 
حفاظت محیط زیســت و منابع طبیعی کشور 
به دو وزارتخانه مســتقل شــاهد مشــکالتی 

اینچنینی در عرصه های ذکر شده نباشیم.

کارشناسان محیط زیست از ضرورت اصالح در ساختار محیط زیست می گویند

مجلس یازدهم وزارتخانه های محیط زیست و منابع طبیعی را تشکیل دهد

تا زمانی که 
دستگاه متولی 

منابع طبیعی،
زیرمجموعه 
وزارت جهاد 

کشاورزی
 باشد نمی توانیم 
شاهد تاب آوری 

طبیعت باشیم

بــــــرش

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

دستچین
فقر یادگیری را نه تأیید و نه رد می کنم

ایسنا: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش درباره ادعای فقر یادگیری در ۳۶ درصد ایرانیان پس از 
پایان دوره ابتدایی گفت: باید مبنای این تحقیقات مشخص شود. 
این آمار را نه تأیید و نه رد می کنم. اما نتایج آزمون های تیمز و 
پرلز می گوید ممکن است در یادگیری مهارت های پایه خواندن، 

نوشتن و حساب کردن ضعف  داشته باشیم.

احتمال آلودگی به کرونا در کمپ های زباله گردی 
ایلنا: فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار 
و خیابان گفت: محل های اسکان زباله گردها به شدت نامتناسب 
است و باید فکری به حال محل های اسکان موقت شهرداری ها 
کرد. این جمعیت اگر درگیر شــوند، مقاومت بدنی کمی مقابل 
بیماری کرونا دارند. آن ها حتی امکان اینکه بتوانند هر دفعه به 

طور مرتب دست  هایشان را بشویند، نخواهند داشت.

بی توجهی جمعی به بهداشت فردی
ایلنا: مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری آنفلوانزا می گوید: 
ما چندی پیش به یک همایش پزشکی رفته بودیم که هنگام 
ناهار من به دستشویی رفتم تا دست هایم را بشویم، اما دیدم 
که از ۱۰۰ نفر تنها ســه نفر دست هایشــان را شستند. در 
برخی مناطق افرادی را داریم که پس از توالت دست هایشان 

را نمی شویند.

۱۵۰ هزار کودک از سوءتغذیه رنج می برند
ایلنا: احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
خصوص آمار سوءتغذیه کودکان گفته است: ۱۵۰ هزار کودک از 

سوءتغذیه رنج می برند و در وضعیت بغرنج هستند. 
وی همچنین اضافه کرد: قطعاً این  تعداد بیش از هر گروهی 
در صــورت ارتباط با ویروس کرونا در معــرض ابتال و البته 

مرگ قرار دارند.

فرمانده گردان مجروح شد، فرمانده عملیات بیاید
ایســنا: احمد امیرآبادی فراهانی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: آقای رئیس جمهور گفتند فرمانده عملیات علیه 
کرونا وزیر بهداشت است. خب مرکز کرونا گفتید قم است، چرا 
فرمانده به قم نمیاد، ضمن اینکه آزمایش رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی قم هم که مثبت اعالم شده، یعنی ما فرمانده گردانمان 

هم مجروح شده و فرمانده نداریم.

تعدیل نیرو در صنعت گردشگری
ایلنا: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
با اشاره به خسارت های وارد آمده به ایرالین ها و صنعت گردشگری 
در نتیجه لغو پروازها گفت:  در حال حاضر فقط امارات مســافر 
ایرانی می پذیرد. امیدواریم این شرایط طوالنی نباشد وگرنه شاهد 
تعدیل نیرو در این صنعت خواهیم بود، چراکه بخش خصوصی در 

این صنعت دچار خسارت بسیار زیادی می شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی بیان کرد:
جمع آوری عروسک های 

پارچه ای از مهدهای کودک
 برنا:   مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان بهزیستی کشور اقدام های این سازمان 
را در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا ویروس 

در مهدهای کودک تشریح کرد.
مسعود آســیما گفت: تمام اســباب بازی های 
پارچه ای یا پشــمی باید جمع آوری شده و از 
اسباب بازی های پالســتیکی قابل شست و شو 
استفاده شــود. به این ترتیب اسباب بازی های 
پالستیکی نیز باید روزانه مورد شست وشو قرار 

گیرند.
اگر مسئوالن مهدکودک پس از پذیرش، متوجه 
عالئم بیماری در کودک شــوند باید بالفاصله 
ضمن جداسازی وی از دیگران با والدین کودک 
به منظور ترخیص وی هماهنگی صورت گیرد. 
این کودکان تنها پــس از پایان عالئم بیماری 
با ارائه گواهی سالمت پزشکی می توانند مورد 
پذیرش مجدد قرار گیرند.وی افزود: دادن داروی 

آسپرین به کودکان ممنوع است. 

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش:
مدارس خشت و گلی تا ۲۰ 

اسفند برچیده می شوند
 ایرنا:    رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس گفت: تا ۲۰ اسفند ۹۸ مدارس خشت و 

گلی در سراسر کشور جمع آوری می شوند.
مهراهلل رخشــانی مهر افزود: سال ۹۸، بیش از 
۱۴ هزار کالس درس را آماده کردیم که بخشی 
از آن مهر ۹۸ تحویل داده شــد و بخشــی نیز 
در دهه فجر تحویــل ادارات آموزش و پرورش 

استان ها شده است.
رخشــانی مهر گفت: با شــروع مهر ماه همه 
مدارس خشت و گلی برچیده شد تنها استان 
سیســتان و بلوچســتان باقی مانــد که برای 
جمع آوری این مدارس نیز برنامه ریزی کردیم 

که خوشبختانه این اتفاق خوب هم افتاد.
وی افزود: پایان مدارس خشــت و گلی هنوز 
اعالم عمومی نشده است، نمی خواهیم برای این 
موضوع به دلیل وجود مدارس سنگی و سقف 
چوبی جشن بگیریم، فقط پایان مدارس خشت 

و گلی را اعالم عمومی می کنیم.

بهداشت و درمان

پاسخ یک مدیر تعزیرات حکومتی 
قیمت ژل و ماسک باید

 چقدر باشد؟
 برنا:   محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان تهران از آغاز بازرســی ویژه 
داروخانه هــا و مراکــز توزیع ماســک و مواد 
ضدعفونی کننــده خبر داد و گفــت:۵۰ هزار 
ماسک در داروخانه ها کشف کردیم که احتکار 
کرده  بودند و جریمه شدند. همچنین یک انبار 
شــامل ۵۰۰ هزار ماسک نیز کشف کردیم که 
احتکار شــده بود.وی در ادامه افــزود: هر عدد 
ماســک فیلتردار به قیمت ۴هزار تومان و هر 
عدد ماسک معمولی به قیمت ۴۰۰ تومان باید 
به فروش برسد. همچنین مواد ضدعفونی کننده 
و انــواع ژل نیز باید به قیمــت روی جعبه به 

فروش برسد.
وی اظهــار کرد: داروخانه هایی که دچار تخلف 
گران  فروشی شده  باشند به میزان دو تا پنج برابر 
میزان گران فروشی جریمه می شوند. متخلفان 
در مورد احتکار نیــز باید دو تا پنج برابر مبلغ 

کاالی احتکار شده جریمه بپردازند.

زیارت

یک مسئول  سازمان حج:
سفر به عتبات عالیات تا دو 

هفته آینده لغو شد
 مهر:   سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و 
زیارت گفت: بر اساس تصمیمات مسئوالن دو 
کشور، سفر زمینی زائران به عتبات عالیات فعاًل 

تا دو هفته دیگر لغو شد.
محمد آزاد گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در ایران، مســئوالن دو کشور دوشنبه تصمیم 
گرفتند اعزام زائران به عتبات عالیات تا دو هفته 

دیگر لغو شود.
وی افزود: عالوه بر این، برای اعزام زائرانی که به 
صورت هوایی به عتبات عالیات می روند نیز در 

۴۸ ساعت آینده تصمیم گیری می شود.
سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت 
گفت: زائران ایرانی و عراقی که در این کشورها 
هســتند نیز می توانند به کشــور بازگردند و 

تاکنون در مرزها با مشکلی مواجه نشده ایم.
آن طور که محمد آزاد می گوید تا هنگام مخابره 
این خبر هیچ مورد مشکوکی مبنی بر بیماری 

زائران در مرز مشاهده نشده است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

بر اساس یک شاخص جهانی اعالم شد
ایران در رده هفتادم سرعت 

اینترنت موبایل
 مهر:   شــاخص اوکال نشان می دهد در ژانویه 
۲۰۲۰ امــارات متحده عربی پرســرعت ترین 
اینترنــت موبایل جهان را ارائه داده اســت. به 
گزارش وب سایت »اسپیدتست« شاخص تست 
جهانی سرعت اینترنت موبایل Ookla نشان 
می دهد در ژانویه ۲۰۲۰ میالدی امارات متحده 
عربی پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان را 

ارائه داده و از کره جنوبی پیشی گرفته است.
در حال حاضر ســرعت متوسط دانلود امارات 
۸۷.۰۱ و سرعت آپلود ۲۴.۵۱ مگابیت بر ثانیه 
است. این درحالی است که طبق این رده بندی، 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 
۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه اســت. ســرعت آپلود 
اطالعات در ایــران نیز ۱۲.۵۲ مگابیت برثانیه 
اســت.کره جنوبی، قطر، کانــادا، هلند، چین، 
نروژ، بلغارستان، استرالیا و کرواسی در رتبه های 
بعدی هســتند. در این رده بندی ایران در رده 

هفتادم قرار دارد.

فراسو

بهانه روز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

استقبال گرم از ترامپ در میانه اختالفات؛ هزینه ۱۳ میلیون دالری برای دیدار سه ساعته

شوی جذاب مودی برای شومن
  جهان   »خیلی مشــتاق بودم که به هند سفر 
کنم«؛ این جمله ای بود که رئیس جمهور آمریکا 
در توییتی هنگامه سفر به دهلی نو به زبان هندی 
منتشر کرد که البته خیلی سریع با پاسخ نارندرا 
مودی مواجه شد: »میهمان حبیب خداست«. در 
میانه باال گرفتن اختالفــات تجاری میان ایاالت 
متحده و هند، دونالد ترامپ روز گذشته به منظور 
دیــدار و رایزنی با مقامات دهلی نو در نخســتین 
ســفرش به این کشــور وارد فرودگاه احمدآباد، 
بزرگ ترین شهر ایالت گجرات در غرب این کشور 
شد. احمدآباد، محل تولد مودی است و نقشی مهم 
در زندگی مهاتما گاندی و رهبری جنبش استقالل 
هند داشته است. استقبال باشکوه از رئیس جمهور 
آمریکا شــاید تالشــی برای راضی کردن دونالد 
ترامپ، که از این گونه کارهای نمایشــی خوشش 
می آید، باشد اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری 
اســت. این رویداد در حالی صورت می گیرد که 
روابط واشنگتن با دهلی نو در ماه های اخیر تحت 
تأثیر تنش هایی قرار گرفته بود که در روابط تجاری 
دو کشور وجود داشــت. هند و آمریکا در عرصه 
تجاری، سیاست حمایت گرایی اقتصادی را دنبال 
می کنند و این، تنش ها میان دو طرف را بیشــتر 

کرده است.

 ترسناک ترین تجهیزات نظامی در راه هند!
با وجــود اختالف های موجود، امــا ظاهراً نارندرا 
مــودی، نخســت وزیر هند کــه همانند همتای 
آمریکایی خود به واسطه سیاست های اعمالی در 
عرصه داخلی زیر فشار مضاعف قرار دارد و از سوی 
دیگر از عالقه ترامپ به کارهای نمایشی آگاه است، 
سعی کرد با برگزاری مراسم استقبالی بزرگ، دل 
ترامپ را بدســت آورد. در همین راســتا رئیس 
جمهور آمریکا در بدو ورود بــه هند در فرودگاه 
احمدآبــاد، مورد اســتقبال مودی قــرار گرفت. 
هزاران نفر از شهروندان هند نیز از رئیس جمهور 
آمریکا و مالنیا ترامــپ، بانوی اول ایاالت متحده 
اســتقبال کردند. دونالد ترامپ پیش از این گفته 
بود »میلیون ها و میلیون ها نفر« در سفر به هند از او 
استقبال خواهند کرد. او همچنین پیش بینی کرده 

بود که مراسم استقبال از او »بزرگ ترین رویدادی 
خواهد بود که هند تاکنون به خود دیده است«.

ترامپ سپس در شهر احمدآباد به بازدید منطقه 
اشرام، جایی که زمانی محل زندگی مهاتما گاندی، 
رهبر جنبش اســتقالل هند بــوده، رفت. ترامپ 
همچنین از نزدیک چرخ نخریسی گاندی را دید 
و با نحوه کار آن آشنا شد. سپس رهبران آمریکا و 
هندوستان به استادیوم کریکت رفتند که به تازگی 
ساخته شــده و بزرگ ترین استادیوم در نوع خود 
در جهان است. او در این ورزشگاه در حضور ۱۰۰ 
هزار تن ســخنرانی کرد. این مراسم که با عنوان 
»خوشامدي ترامپ« برگزار شد واکنش دیپلماسي 
عمومي به مراسم پرزرق و برق »سالم مودي!« است 
که سال گذشته در شهر هیوستون ایالت تگزاس 
برگزار شد و در آن نارندرا مودي، نخست وزیر هند 

و ترامپ براي یک جمعیت 5۰ 
هزار نفري از اتباع هندي آمریکا 

سخنراني کردند.
در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
سخنرانی اش در ورزشگاه بزرگ 
کریکت »موترا« در شهر احمدآباد 
ضمــن تعریــف و تمجید های 
دســتاوردهای  از  همیشــگی 
دولتــش، از آمادگی کشــورش 
برای فروش تســلیحات به هند 
سخن گفته و با این عمل به چین 
سیگنال ضمنی فرستاد. ترامپ 
در ســخنانی بــه بازاریابی برای 
تسلیحات آمریکایی دست زده و 
آن ها را »بهترین و ترسناک ترین 

تجهیزات نظامی« در جهــان خوانده و از آمادگی 
آمریکا برای فروش تجهیزات نظامی مختلف شامل 
پهپاد، بالگرد و سیستم های موشکی خبر داده است. 

 اهداف سفر »دونالد« به هند
جدا از همه ظواهر میدانی، دونالد ترامپ از سفرش 
به دهلی نو آن هم در ایــن مقطع زمانی اهدافی 
را دنبال می کند. بي بي ســي در مورد اهمیت این 
سفر نوشــت: بخشــي از دیدار دو روزه ترامپ از 

هند به منظور ارضاي حس غــرور ترامپ و رفع 
نیاز او به تمجید شدن اســت، اما هدف اصلي او 
افزایش شــانس خود براي ماندن در رأس قدرت 
پس از انتخابات سال 2۰2۰ آمریکاست. ترامپ با 
این اقدام، به دنبال جذب گروه بزرگ شهروندان 
هندی-آمریکایی است که جمعیت آن ها به 2.5 
میلیون نفر می رسد و در آمریکا نفوذ قابل توجهی 

دارند.
بعید اســت توافق تجاري محدودي که مدت ها 
بحث امضــاي آن میان آمریکا و هنــد داغ بود، 
در جریان این ســفر نهایي شــود. اختالف نظرها 
همچنان حل نشده باقي مانده است. رئیس جمهور 
آمریکا از چند روز پیش از ســفرش، تالش کرده 
بود انتظارات مرتبط با توافق بر سر پایان مناقشه 
تجاری با دهلی نو را تعدیل کند. دولت هند اعالم 
کرده اســت در مذاکرات تجاری 
با آمریکا منافع ملی این کشــور 
در اولویت قرار خواهد داشــت و 
دهلی نو عجله ای بــرای امضای 

توافق تجاری با آمریکا ندارد. 
اما موضوع مهم دیگر در ســفر 
ترامپ، بحث فروش سالح به این 
کشور خواهد بود. انتظار می رود 
در این سفر قرارداد های نظامی 
به ارزش بیش از 5 میلیارد دالر 
میان دو کشور امضا شود. ترامپ 
با این کار سیگنالی هم به چین 
به عنوان مهم ترین رقیب جهانی 
خود ارسال می کند. یکی دیگر از 
ابعاد سفر رئیس جمهور آمریکا، 
مناقشه کشمیر اســت. ترامپ بارها تمایل خود 
را برای میانجیگری میان پاکســتان و هند بر سر 
منطقه مورد مناقشه کشــمیر اعالم کرده است. 
اگرچه پاکستان از این میانجیگری استقبال کرده، 
اما هند به این پیشــنهاد توجهی نکرده و ترجیح 
می دهد حل مناقشه کشمیر را در حد یک مسئله 

دوجانبه با پاکستان نگه دارد. 
دویچه وله اما در گزارشی این دیدار را به سود هر 
دو رهبر دانست. در این گزارش آمده است: ترامپ 

و مودی، در داخل کشــور های خود با فشار های 
سیاســی دســت و پنجه نرم می کننــد. ترامپ 
به تازگی از کمند استیضاح فرار کرده و مودی به 
خاطر اجرای قانون جدید شهروندی و نیز مسئله 
کشمیر با انتقادهای زیادی مواجه است. بنابراین 
حضور ترامپ در هند می تواند به صحنه ای برای 
فرافکنی دو طرف از مشکالت داخلی نیز بدل شود.

 آنچه ترامپ قرار است در هند نبیند
ســفر ترامپ به هند باوجود تالش دولت مودی 
برای تبدیل این دیدار بــه رخدادی خاطره انگیز 
برای ترامپ، البته حاشــیه هایی نیز داشته است. 
نخستین حاشیه به انتقادهای گسترده مردم هند 
از هزینه های دولت این کشور برای برپایی مراسم 
اســتقبال از رئیس جمهور آمریــکا باز می گردد. 
دولت هندوســتان در آستانه سفر رئیس جمهور 
آمریکا به این کشــور تدابیر شدید امنیتی را در 
نظر گرفته است. براســاس برخی برآوردها دیدار 
سه ساعته ترامپ از شــهر احمدآباد ۱۳ میلیون 
دالر هزینه روی دست دولت هند گذاشته است. 
همچنین هتل پنج ستاره »آی تی سی ماوریا« که 
ترامــپ و همراهانش در آنجا اقامت دارند، به یک 
قلعه تبدیل شده است. این هتل برای عموم مردم 
در دسترس نخواهد بود و همه ۴۰۰ اتاق آن رزرو 

شده است. 
این در حالی است که در روزهای گذشته عکس های 
منتشر شده، فقرا را در محالت فقیرنشین دهلی نو 
در حال ساخت دیوار های آجری نشان می دهند 
که قصد دارند به دســتور دولت مودی با این کار، 
فقرشــان را از دید ترامپ پنهــان کنند. در این 
زاغه هــا نزدیک به 2 هزار نفــر زندگی می کنند. 
یک دیوار بلند نیز بــرای در دید نبودن زاغه های 

احمدآباد ساخته شده است. تخمین زده می شود 
که حدود ۱.5 میلیون نفر از جمعیت 7 میلیونی 
احمدآباد در زاغه های غیررســمی یا در خیابان ها 
زندگی می کنند. منتقدان می گویند چرا دولت پول 
ساخت دیوار را برای بهتر کردن وضعیت زندگی 
زاغه نشــینان صرف نمی کند. بنــا به تخمین ها، 
مســئوالن هندی حدود ۱۱ میلیون پوند خرج 
آماده ســازی احمد آباد کرده اند. از ســوی دیگر 
کارگــران روزمزد به ایندیپندنــت گفتند بارها و 
گاهی به شکل خشونت آمیز از سوی پلیس و برای 
پاک سازی خیابان ها پیش از ورود ترامپ، جابه جا 
شده اند. ساکنان به خبرگزاری رویترز نیز گفتند، 
به شهروندان هند پیشنهاد شده در ازای دریافت 
2۰۰ روپیه )بیش از دو پوند(  در مســیر کاروان 

بازدیدکننده بایستند و از آن استقبال کنند. 
در همین حال با وجــود همه تالش های صورت 
گرفته، مقام های دولتی نتوانسته اند از شر جمعیت 
در حال رشــد میمون ها که در خیابان های اصلی 
نشســته اند و در حال تماشای خودرو ها هستند 
خالص شوند. در نتیجه، ترامپ احتماالً میمون های 
بیشتری را در مقایسه با انسان ها در سفر به هند 
خواهد دید! برخی از هندی ها نگران هستند این 
میمون هــا به ترامپ و مالنیا حمله کنند، چرا که 
رفتاری تهاجمی دارند. مسئوالن هندی، گاوهای 
خیابان گرد معروف این کشور را نیز با کامیون به 
خارج از شــهر برده و رها کردند. از سوی دیگر به 
گزارش خبرگزاری رویترز، در آستانه سفر ترامپ 
به هند تظاهراتی در شهر دهلی نو در اعتراض به 
قانون مناقشه برانگیز جدید شهروندی دولت هند 
در مقابل یک تجمع موازی با حضور حامیان این 
قانون برپا و پلیس این کشور برای متفرق کردن 

تجمع کنندگان به گاز اشک آور متوسل شد. 

پادشاه مالزی استعفای»ماهاتیر محمد« را پذیرفت
جهان: پادشاه مالزی استعفای »ماهاتیر محمد« نخست وزیر این کشور را پذیرفت 
اما از او خواست تا زمان انتصاب نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه، در این سمت 
باقی بماند. ماهاتیر ۹۴ ساله روز دوشنبه در پی اختالفات سیاسی دولت ائتالفی 
این کشور اســتعفانامه  خود را به پادشاه این کشور تقدیم کرد. وی پیش از این 
اعالم کرده بود از سمت خود کناره گیری می کند اما تأکید کرده بود این اتفاق تا 
پیش از اجالس همکاری اقتصادی اقیانوس آرام در ماه نوامبر 2۰2۰ نخواهد بود. 
دولت ائتالفی دو ساله ماهاتیر محمد در ماه های گذشته درگیر اختالفات سیاسی در 
خصوص زمان انتقال قدرت به انور ابراهیم، جانشین مشخص شده ماهاتیر شده بود. 
دوره نخست وزیری در مالزی پنج سال است. دوره فعالیت ماهاتیر از ماه مه 2۰۱۸ 
شروع شده است. طبق گزارش رسانه های مالزی، براساس وعده های انتخاباتی قرار 
بود ماهاتیر محمد پس از یک دوره زمانی دو ساله قدرت را به انور ابراهیم واگذار کند.

عبداهلل همزمان با غنی مراسم تحلیف برگزار می کند
قدس آنالین: پس از اعالم تشــکیل کمیسیونی برای برگزاری مراسم تحلیف از 
سوی محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان برنده انتخابات 
افغانســتان اعالم شــده اســت، رقیب انتخاباتی او عبداهلل عبداهلل، نیز اعالم کرد 
کمیسیونی را برای آمادگی مراسم تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهوری تعیین 
کرده اســت. پس از اعالم نتیجه نهایی انتخابات افغانستان در روز سه شنبه )2۹ 
بهمن( عبداهلل عبداهلل، رقیب انتخاباتی غنی، این نتیجه را غیرقانونی خواند و عنوان 
کرد او پیروز این انتخابات است و »حکومت همه شمول« تشکیل خواهد داد. همایون 
همایون، از اعضای تیم عبداهلل دیروز دوشنبه به بی بی سی گفت مراسم تحلیف عبداهلل 
تا سه روز دیگر یعنی در روز پنجشنبه پیش رو در قصر سپیدار برگزار خواهد شد. 

 ۱0 نظامی ترکیه کشته و زخمی شدند
فارس: منابع خبری معارضان سوریه از کشته و زخمی شدن ۱۰ تن از نیروهای 
ارتش ترکیه در حمله جنگنده های روســیه و سوریه به مرکز دیده بانی ترکیه در 
شهرک »کنصفره« در جنوب ادلب خبر دادند. به نوشته مرکز دیده بانی حقوق بشر 
سوریه، در حمله جنگنده های روسیه و سوریه همچنین چندین خودروی نظامی 
ترکیه منهدم شــد. این حمله ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای ترکیه به 
همراه تروریست ها با حمله به مواضع ارتش سوریه در شهر »النیرب« سعی داشتند 

مناطق از دست رفته را بازپس گیرند. 

 نتانیاهو:  رهبر جهاد اسالمی جان سالم به در برد
تسنیم: نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از ترور دو عضو جهاد 
اســالمی در حمالت شب یکشــنبه جنگنده های این رژیم به دمشق، گروه های 
مقاومت در نوار غزه را تهدید کردند. »بنیامین نتانیاهو« گفت: »دیشب تالش کردیم 
رهبر اصلی جهاد اســالمی در سوریه را از بین ببریم اما او جان سالم به در برد«. 
اشاره نتانیاهو به »زیاد الَنخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسالمی، مستقر در دمشق 
است. شب گذشته برخی رسانه های صهیونیســتی در ابتدای انجام حمله، ادعا 
کردند النخاله به شهادت رسیده که پس از آن این خبر توسط جهاد تکذیب شد. 
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* موضوع مزایده: آگهی  مزایده عمومی واگذاری غرفه تجاری به ش�ماره  پالك 18/ت واقع در پایانه بار یزد  به صورت 
اجاره بدون اخذ  سرقفلی  

*  زمان انتش�ار در س�ایت :  از س�اعت 08:00 روز س�ه ش�نبه مورخ  1398/12/06 درسامانه س�تاد به نشانی 
http://setadiran.ir  می باشد.

 *  مهلت  ومحل  دریافت  اس�ناد :  تا س�اعت 13:00 روز پنجش�نبه مورخ  1398/12/15  درس�امانه ستاد به نشانی 
http://setadiran.ir  می باشد.

 *  مهلت و محل تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ  1398/12/17 همراه با تحویل اصل فیش بارگذاری 
شده در سامانه ستاد به دبیرخانه حراست اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد.

* میزان سپرده شركت درمزایده : غرفه تجاری به شماره پالك 18/ت مبلغ 18.570.000ریال بصورت فیش بانكی جداگانه، 
واریزی بحساب بانك مركزی به شماره 4001063706373510  نزد بانك مركزی یا بصورت ضمانتنامه بانكی.

*  س�اعت ، روز و محل بازگشائی پیشنهادها : ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ  1398/12/19  اداره كل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان یزد
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آگهــی  مزایده عمومی  اجاره شماره 509800320500002 
)شماره 1398/5( اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان یزد- نوبت اول

اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد، تعدادی از غرفه ها و اماکن موجود در مجموعه های 
فرهنگی تاریخی در شهرس��تان مش��هد را به اش��خاص حقیقی و حقوقی )با اولویت بومی( که دارای مجوز فعالیت از صنف مربوطه 
می باش��ند، از طریق مزایده عمومی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir به اجازه واگذار 
نماید. مزایده گران می بایست قباًل نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت شناسه کاربری، رمز عبور و توکن )امضاء الکترونیکی( اقدام نموده باشند.

متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد، پس از بازدید محل، قیمت پیشنهادی خود را در اسناد و همچنین سامانه ستاد اعالم نمایند.
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14/15( روز پنجشنبه مورخ 1398/12/8.

- محل دریافت اسناد: مشهد، بلوار شهید صادقی، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، واحد امور قراردادها، به 
شماره تماس 051-37269501

- میزان سپرده شرکت در فراخوان: میزان سپرده شرکت در مزایده، پنج درصد )5 درصد( قیمت پایه کارشناسی می باشد.
- مهلت تحویل پیش��نهاد قیمت ها: تا پایان وقت اداری )س��اعت 14/15( روز دوشنبه مورخ 1398/12/19 به نشانی محل دریافت اسناد و همچنین 

سامانه ستاد می باشد.
- تاریخ بازگش��ایی پاکات: س��اعت 10/00 صبح روز س��ه ش��نبه مورخ 1398/12/20 در محل دفتر معاونت توس��عه مدیریت و پش��تیبانی اداره کل 

می باشد.
                                                          ))لیست غرف مشمول مزایده((

مبلغ پایه كارشناسی )ریال(مساحت )مترمربع(نوع كاربرینام غرفهشماره غرفه

بهره برداری از مسیر جلوخان تا درب 1
ورودی آرامگاه فردوسی به منظور جابجایی 

مسافران با خودروی تشریفاتی

396/000/000 برای 18 ماه350 طولحمل و نقل

غرفه فروش محصوالت فرهنگی در موزه 2
بزرگ خراسان واقع در بوستان كوهسنگی 

مشهد

720/000/000 برای 36 ماه136فروش محصوالت صنایع دستی

غرفه كافی شاپ موزه بزرگ خراسان واقع 3
504/000/000 برای 36 ماه250كافی شاپدر بوستان كوهسنگی مشهد

غرفه فروش محصوالت فرهنگی واقع در 4
756/000/000 برای 36 ماه6فروش محصوالتضلع شرقی آرامگاه فردوسی

پایگاه اطالع رسانی گردشگری واقع در 5
324/000/000 برای 36 ماه120پایگاه اطالع رسانیابتدای اتوبان باغچه- مشهد )ملك آباد(

/ع
98
15
12
3

فراخوان مزایده )نوبت دوم(

شناسه آگهی 780965/ م الف 9356

,ع
98
14
80
4

آگهی مزایده فروش 19 قطعه زمین واقع در انتهای خیابان قیام - نوبت دوم
ش��هرداری بجن��ورد در نظ��ر دارد 19 قطعه زمین مجزی از پالک ثبتی 12179 فرع��ی از 173 اصلی بخش دو 
واقع در بجنورد – انتهای خیابان قیام جنوب دادسرا به مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش 
رس��اند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از واحد حقوقی و پیمان ش��هرداری مرکزی بصورت 
مهر و امضا ش��ده طبق توضیحات اس��ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا 

تاریخ 98/12/17 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.
توضیحاتمبلغ پایه ) ریال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ )متر مربع(ردیف

14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال1295/5

پروانه ساختمانی رایگان در 
حدود دو طبقه باالی پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متری شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
10/381/500/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری جنوب11230/7
7/725/400/000مسکونی8 متری جنوب12203/3
7/462/000/000مسکونی8 متری جنوب13213/2
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب14179/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب15205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب16213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب17220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب18228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب19292/8

شهردار ی بجنورد
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