
 

نقش تربیتی امام هادیj همچنان ادامه دارد
 معارف   اهل بیت)ع( اسوه های بی بدیلی در تمام ساحات زندگی بشریت هستند گفت وگو با آیت اهلل رفیعی پور به بهانه سالروز شهادت دهمین امام همام

و بی تردید مشــکالتی که انسان امروز با آن دست به گریبان است، با مراجعه به 
سیره و سبک زندگی معصومین)ع( حل شدنی است. تقارن سالروز شهادت امام 

 ............ صفحه 5هادی)ع( با روز امور تربیتی و تربیت اسالمی، بهانه ای شد...

4 12 2
گفت وگوی قدس با دکتر مرتضی مرتضوی  گفت وگو با تهیه کننده»بنیامین« حجت االسالم پژمانفر در نشست خبری مطرح کرد

امام هادی)ع(:  
هرکس مطیع و 

پیرو خدا باشد از 
قهر و کارشکنى 

دیگران باکى 
نخواهد داشت. 
بحاراال نوار ج۵۰، 

ص۱۷۷، ح۵۶

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 8 اسفند  1398 3 رجب 1441 27 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9196 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان   

 مانع تولید، رفتار کارمندی است 
نه فرهنگ قناعت 

 شرایط اکران فیلم های 
کودک و نوجوان مناسب نیست

قدس خراسان/انتقاد نماینده مجلس 
درباره ردیف بودجه زیارت

 ............ صفحه 3

 روحانی در جلسه هیئت دولت: 

کرونا نباید بهانه ای برای تعطیلی تولید شود

 تازه ترین 
 اقدامات 

آستان قدس 
 برای پیشگیری 

از کرونا 

 سیاست  حجت االسالم حسن روحانی دیروز در جلسه هیئت دولت تأکید کرد: کرونا 
نباید به سالح دشمنان ما برای به تعطیلی کشاندن کار و تولید در کشور تبدیل شود. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری وی خطاب به مردم گفت: مثل همه حوادثی 
که گاه و بی گاه کشور با آن مواجه شده و ملت و دولت در کنار هم و با همکاری و برخورد 
هماهنگ از آن عبور کردند، مسئله مواجه شدن با ویروس کرونا هم از همین روال پیروی 
می کند. خوشبختانه در عرض یک الی دو هفته اخیر، تالش های بسیار خوبی در کشور 

 ............ صفحه 2هم در بخش پیشگیری و هم در بخش تشخیص و هم در بخش...

  آستان  سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران 
آستان قدس رضوی جزئیات اقدام های آستان قدس 
رضوی در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در 

حرم مطهر رضوی را تشریح کرد...

اگر کرونا کنترل نشود
پیش بینی می شود

احتمال لغو 
 المپیک توکیو 

 سندرز:  
نتانیاهو  نژادپرست است

 » برنی« 
علیه»  بی بی«

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 11

 واکنش مقامات کشورمان 
 به خوشحالی یانکی ها
از شیوع ویروس جدید

 آمریکا 
بدتر از کرونا

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 میراحمد رضا مشرف

ســفر دو روزه ترامپ به هند سرانجام در میان جنجال ها، هیجان ها و اعتراضات 
بسیار زیاد به پایان رسید. نارندرا مودی، نخست وزیر هند مراسم استقبال باشکوه و 
بی نظیری برای رئیس جمهور آمریکا مهیا کرده بود. سخنرانی در گردهمایی 110 

هزار نفری و استقبال چند میلیون نفری همان چیزهایی ...

»مودی« بازنده اصلی 
سفر »ترامپ« به هند 

 ............ صفحه 8

کرونا بورس های جهان را قرمز کرده  اما در ایران شاهد سبز شدن شاخص هستیم

ریسک بزرگ درانتظار سهامداران عجول
 ............ صفحه 6

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان درگز
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان ام البنین )س( 

شرح در صفحه 3
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98
15
21
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فراخوان مناقصه نوبت اول
تابلو فشار ضعیف 

بیمارستان طالقانی 
شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان 320 تختخوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 3

,ع
98
15
30
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 ش�رکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق 
مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید .

ف
دی

ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به ریال

رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

1

اجرای عملیات اصالح شبکه های 
آب و استانداردسازی بصورت 

پراکنده در منطقه 3  فاز 4

12

ماه
8/756/442/005438/000/000

رتبه  5 آب

1. واریز نقدی به حساب جاری 
پاسارگاد  100050005بانك  شماره 

شعبه آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4. چك تضمین شده بانکی
2

اجرای عملیات توسعه شبکه و نصب 
انشعابات فاضالب به همراه تأمین 
لوله و لوازم در محدوده پراکنده 
خیابان های مفتح شرقی ، کارگر 

راضی ، سرخس و بابانظر )تجدید(

522/028/333/5541/102/000/000 ماه

1.کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد 2.محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی
3.تاریخ و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 98/12/6 لغایت 98/12/11 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد یا در 

سایت اینترنتیhttp://iets.mporg.ir  دریافت می باشد.
4.آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده : پایان وقت اداری )ساعت 15:20 ( مورخ 98/12/25 .

5.محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 
6.مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

7. پس از انجام ارزیابی کیفی وتعیین مناقصه گران واجد ش�رایط ، س�ایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه(کتبًا به اطالع ایشان خواهد 
رسید .

8.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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15
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آب نعمت بزرگ الهی است، آن را هدرندهیم.

  آگهی مناقصات عمومی

* 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 بانکی جداگانه، 
واریزی بحساب بانك مرکزی به شماره 4001063706373510  نزد بانك مرکزی یا بصورت ضمانتنامه بانکی.

*  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
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آگهــی  مزایده عمومی  اجاره شماره 509800320500003 
)شماره 1398/6( اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان یزد - نوبت دوم

* 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 کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد.

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

*  س�اعت ، 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 784791 /ع
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آگهــی  مزایده عمومی  اجاره شماره 509800320500002 
)شماره 1398/5( اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان یزد- نوبت دوم
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شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد در نظر دارد تامین 50 دستگاه خودرو با راننده جهت انجام امور شهری و بین شهری و برو ن شهری  
به شرح وکیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، از کلیه شرکت کنندگان حقوقی واجد شرایط و تشخیص 
صالحیت ش��ده توس��ط مراجع ذیربط دعوت می ش��ود پس از واریز مبلغ   -  /250.000 ریال به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت 
شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 بنام شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 26  /12  /1398 در وقت اداری به واحد قراردادهای این 
شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه فیش بانكی اسناد مناقصه را دریافت وپس از تكمیل ، آنها را مهر و امضاء 

نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارك حداکثر تا تاریخ 16  /01  /1399 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارك الزم :  1  - تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ   -  /1.630.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانكی یا چك بانكی تضمینی یا واریز وجه نقد به حساب جام 

شماره 1644444472بانك ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد .
2  - اسناد مناقصه

قابل توجه شرکت کنندگان : * به پیشنهادهای مبهم ، فاقد امضاء ، مشروط ، فاقد سپرده ، با سپرده مخدوش ، با سپرده کمتر از میزان مقرر، با چك شخصی 
ونظایر اینها وهمچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* در صورت درج آگهی در روزنامه استانی مالك زمان توزیع اسناد وتحویل آنها به دبیرخانه این شرکت تاریخ  چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری 
می باشد.

* این مناقصه یک مرحله ای بوده وگشایش پاکت ها در تاریخ 1399/01/17 درمحل اداره تدارکات و پشتیبانی شرکت به نشانی: یزد  - میدان امام حسین)ع ( 
ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد طبقه اول می باشد .

حدنصاب بازگشایی پاکتهای مناقصه یک شرکت کننده می باشد.
WWW.yazdtelecom.ir -   37333166 تلفن پاسخگویی 

               

مناقصه شماره 5  /98 نوبت دوم

 شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد( 

شهادت امام هادی علیه السالم را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم



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

روزنامـه صبـح ایـران

سردار حاجی زاده: در کنار وزارت بهداشت هستیم  ایرنا: فرمانده هوافضای سپاه گفت: وزارت بهداشت و درمان کشور فرمانده مقابله با بیماری کرونا است و مجموعه های مختلف سپاه هر جا نیاز باشد، 
کنار دولت هستند و کمک می کنند. سردار امیرعلی حاجی زاده دیروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: وزارت بهداشت و درمان کشور فرمانده این کار است و هر کمکی نیاز داشته باشد کمک خواهیم کرد و در کنار 

آن ها خواهیم بود؛ مجموعه های مختلف سپاه همان گونه که فرمانده کل سپاه هم اعالم آمادگی کرده، هر جا مشکلی باشد و نیاز باشد کنار دولت هستند و کمک می کنند.

 سیاست  حجت االسالم حسن روحانی 
دیروز در جلسه هیئت دولت تأکید کرد: 
کرونا نباید به سالح دشمنان ما برای به 
کشور  در  تولید  و  کار  کشاندن  تعطیلی 
تبدیل شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
مردم  به  خطاب  وی  جمهوری  ریاست 
گفت: مثل همه حوادثی که گاه و بی گاه 
با آن مواجه شده و ملت و دولت  کشور 
همکاری  با  و  هم  کنار  در 
آن  از  هماهنگ  برخورد  و 
مواجه  مسئله  کردند،  عبور 
شدن با ویروس کرونا هم از 
همین روال پیروی می کند. 
یک  عرض  در  خوشبختانه 
الی دو هفته اخیر، تالش های 
بسیار خوبی در کشور هم در 
در  هم  و  پیشگیری  بخش 
در  هم  و  تشخیص  بخش 
بخش قرنطینه افراد و هم در 
گرفته  انجام  درمان،  بخش 
برخورد  یک  نیازمند  است. 
عالمانه با این مسئله هستیم 
و باید رفتار تخصصی و جدی داشته باشیم. 
به همین دلیل هم مسئولیت امر به ستادی 
وزیر  ستاد  این  رئیس  که  شده  واگذار 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
روحانی ادامــه داد: بنابراین در همه امور، 
هم از لحاظ آمار و ارقامی که باید به مردم 
منتقل شود و هم توصیه هایی که مردم باید 
گوش کنند و هم مراکزی که برای تشخیص 
و درمان وجود دارد، باید به صورت متمرکز 
بدون توجه به شایعات به سخنان این مرکز 
توجه شود. رئیس جمهور افزود: البته برای 
عبور از این مســئله ممکن است به یک، 
دو و یا ســه هفته زمان نیاز داشته باشیم. 
گزارش هایی که تا دیشب وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در جلسه ستاد 
ملی مبــارزه با کرونــا داد، امیدوارکننده 

بودند. وی بیان کرد: امروز هم گزارشــی 
دریافت کردم که کیت های تشــخیص را 
که از خارج و از طریق ســازمان بهداشت 
جهانــی)WHO ( وارد می کردیــم – که 
البته همچنان به روند آن ادامه می دهیم 
– توســط متخصصان داخلی ما هم این 
کیت تولید شده و درحال آزمایش است، 
همــه مراحل اولیه آن مثبت و قابل قبول 
بوده است و در نهایت طی امروز و فردا که 
به تأیید نهایی رسید، می توانیم در مدت 
کوتاهی صدها هزار کیت، حتی میلیون ها 
از این کیت را تولید کنیم و در اختیار همه 
بیمارستان های کشور قرار دهیم که مردم 
خیالشــان راحت باشد اگر موردی، شکی 
و تردیدی وجود دارد، به راحتی پزشکان 

عزیز ما بتوانند به تشخیص نهایی برسند.

 تلفات کرونا بیشتر از آنفلوانزا نیست
روحانی پس از تشریح شرایط ویروس کرونا 
در کشور ادامه داد: مسئله مهم تر از مسئله 
ویــروس کرونا، ویروس ترس و اضطراب و 
تردید و بی اعتمادی در میان مردم است. 
ایــن ویروس بدتر از آن ویروس اســت و 
نباید در مردم تردید و وحشت و اضطراب 
ایجاد کنیم، این هم ویروسی است. ویروس 

آنفلوانزا هر سال در دنیا می آید و هر سال 
هم کشته می گیرد. در سال های اخیر و در 
آمریکا، آمار نشان می دهد بین 12 هزار در 
سال تا سالی بوده 100 هزار کشته آنفلوانزا 
داشته اســت. آنفلوانزای مختلف آمده و 

عده ای هم از بین رفتند.
تلفات کرونا بیشــتر از آنفلوانزا نیســت. 
بر اســاس نظر پزشــک ها و دیشب هم 
متخصصان همین را می گفتند؛ البته نوع 
انتشارو سرایت آن ممکن است متفاوت 
باشــد . متخصصان باید بیایند و واقعیت 
را به مــردم بگویند و برای مردم توضیح 
دهند. اضطراب و ترس مردم در حد الزم 
باشــد و وقتی اضافه می شــود، خودش 
خطرناک اســت و می تواند مشــکالت 

دیگری را درست کند.
وی تأکیــد کــرد: نکتــه دیگــری که 
می خواهم تأکید کنم درباره این شایعاتی 
اســت که در میان مردم وجــود دارد که 
فالن شــهر را می خواهند قرنطینه کنند 
یا فــالن شــهر را می خواهنــد یک ماه 
قرنطینه کنند. آن محلــه را می خواهند 
 یــک هفتــه قرنطینــه کننــد. چنین 
چیز هایــی در تصمیمات کشــور وجود 
نــدارد. قرنطینه محله و شــهر را نداریم. 

آنچه قرنطینه اســت، قرنطینه فرد است. 
یعنی اگر فردی عالیم اولیه ای داشت، این 
فرد باید قرنطینه شود. مراکز زیادی را هم 
در تهران پیش بینی کردیم. دیشب اعالم 
شــد، تخت های فراوانی آماده شده است. 
در شهرســتان ها هم آماده شده است  و 
نیروهای مسلح نیزگفتند که برای هر گونه 

کمک آماده هستند.

 کرونا نباید تبدیل به سالح 
دشمنان شود

رئیس جمهور افزود: کرونا نباید تبدیل به 
سالح و اسلحه دشمنان شود؛ آمریکایی ها 
و دشــمنان ما در طول این مدت، حدود 
2 سال )21 ماه( که اکنون گذشته است، 
با تحریم و تبلیغشان همواره خواستند در 
این کشور، تولید و فعالیت اقتصادی بخوابد 
و مــردم در رنج قرار بگیرند. وی ادامه داد: 
این مســئله ویروس یــک بهانه جدیدی 
دست معاندین نشود که این سبب شود، 
کار، فعالیت و تولید متوقف شــود؛ البته 
مراقبت های بهداشــتی سر جای خودش 
است؛ اینجا هم که می آییم جمع می شویم 
اگر وزارت بهداشــت به مــا گفت قبل از 
ورود به جلســه باید دستمان را با صابون 
بشوییم این کار را می کنیم؛ یعنی هر چه 
وزارت بهداشت به ما بگوید انجام می دهیم. 
روحانی تصریح کرد: نباید بگذاریم آمریکا 
یک ویروس جدیــدی را بر ویروس کرونا 
ســوار کند، به نام تعطیلــی فعالیت های 
اجتماعی و ترس فوق العاده؛ این توطئه ای 
اســت که امروز می بینیــم و در تبلیغات 
خارجی هم شما می بینید؛ به تازگی یکی 
از مسئوالن رده باالی آمریکا هم راجع به 
کرونای ایران حرف می زند؛ خودشان آنجا 
گرفتار کرونا هستند، خودشان در آمریکا، 
در آنفلوانزا 16 هزار کشــته دادند و برای 

خودشان نمی گویند .

روحانی در جلسه هیئت دولت:

کرونا نباید بهانه ای برای تعطیلی تولید شود

 از شورای نگهبان به خاطر رد صالحیت افراد فاسد، اختالسگر، رشوه گیر، پارتی 
باز، ضدانقالب، منافق و کارچاق کن صمیمانه تشکر می کنیم . این ها باید از عطوفت 

فعلی نظام خوشحال باشند. 09380002461
 یک پیشنهاد! شهرداری این همه جهت آبیاری و لوله کشی فضای سبز هزینه 
می کند، الاقل به طوری ضربتی در ایستگاه های مترو و اتوبوس جهت شست وشو 
دست و صورت شیرآب نصب کنند. ماسک و الکل و دیگر وسایل بهداشتی رایگان 

پیشکشتان!؟ تشکر. 09150005293
 آقای وزیرکشور! آمار شرکت کنندگان در انتخابات نمایندگان مجلس را از ملت 

ایران بپرسید. 09150008334
 بنده از بازنشســتگان تأمین اجتماعی هستم و با حقوق یک میلیون و450 
هزار تومان زندگی می کنم و از اینکه جناب حاجی بابایی نماینده عدالت خواه 
مجلس نســبت به افزایش 15 درصدی حقوق بازنشســتگان و نبود تأثیر 15 
درصد نسبت به کسی که 20 میلیون حقوق می گیرد انتقاد کردند، تشکر می 

کنم . 09150001495 
 بنده یکی از بازنشســتگان تأمین اجتماعی هستم که هر اتفاقی می افتد برای 
کشوری است و نمی دانیم این تأمین اجتماعی کجاست که جزو کشوری هست یا 
نه که این موضوع را جمع نمی کند؛ ما صمیمانه از جناب آقای حاجی بابایی تشکر 
می کنیم کــه برنامه عدالت را در مجلس پیاده کردخدا کند تمام نمایندگان مثل 

ایشان باشند . 09910007951  
 می خواســتم تشکری کرده باشــم از نماینده محترم مجلس جناب حاجی 
بابایی ایشان می خواهد عدالت را در مجلس برقرار کند که به فکر مستضعفان 

باشند .09150001403  
 امیدواریم این مجلس که نمایندگان واقعی و دلســوز انتخاب شدند و برخالف 
مجلس قبل که با هزار حقه و فریب و نیرنگ به مجلس راه یافتند، تریلیون ها تومان 
پول را که آن ها بین خودشان هم حزبی ها و رفقا و قوم و خویش ها تقسیم می کردند، 

بین ملت تقسیم کنند. 09380002461
 خدایــا به بدبختی مردم رحم کن باز هــم دکتر نوبخت می خواهد مبلغ  530 
میلیارد تومان برای مقابله با کرونا اختصاص بدهد. حتماً فکر بودجه اش را هم کرده 
است. جیب کارگران و بازنشسته ها و اگر مبلغ بیشتری هم نیاز بود فعال عیدی آن ها 
را هم توقیف کرده اســت. جای هیچ نگرانی نیست عوضش تا بخواهید مملکت را 
تعطیل می کند و ملت را با شکم گرسنه توی خانه های شان قرنطینه می کند تا خطر 

به کلی رفع بشود. 09150002831

 نشست بدون نتیجه کمیسیون مشترک برجام
سیاست: معاون سیاســی وزیر خارجه با بیــان اینکه اینستکس تقریباً به مراحل 
عملیاتی رسیده، گفت: در جلسه کمیسیون مشترک تأکید کردیم که بدون برآورده 
شدن انتظاراتمان در حوزه های اقتصادی بازگشت کامل ایران به برجام مقدور نیست.

ســید عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران در پایان نشســت 
کمیســیون مشترک برجام به تشریح گفت وگوهای انجام شده پرداخت و گفت: در 
جلسات کمیسیون مشــترک برجام که هر سه ماه یک بار برگزار می شود، آخرین 
وضعیت اجرای برجام هم در حوزه هســته ای و هم در حوزه رفع تحریم ها بررسی 

می  شود و این روال از قبل اجرایی شدن برجام تاکنون در جریان بوده است.
این دیپلمات ارشــد کشورمان با اشاره به اینستکس در عین حال خاطرنشان کرد: 
انتظارات ما از برجام محدود به این موارد نیست و انتظارات گسترده ای برپایه خود 
برجام اســت. به دلیل برآورده نشدن آن انتظارات، ایران تعهداتش در برجام را در 
پنج قدم کاهش داد و تعهدات جدی خود در حوزه غنی سازی و هسته ای را کاهش 
داده، ولی اعالم کردیم که حاضریم تعهدات خود را از ســر بگیریم، به شرط اینکه 

انتظارات ما از برجام محقق شود.
از سوی دیگر یک دیپلمات اروپایی با اشاره به وجود اختالفات در زمینه برجام، از 
عدم رسیدن به نتیجه مطلوب در رفع تنش هسته ای با ایران خبر داد. خبرگزاری 
فرانسه نیز نوشت: دیپلمات های غربی می گویند ایران بدون گرفتن امتیازات اساسی 
از جمله رفع تحریم های آمریکا، بســیار بعید اســت که به طور کامل به تعهدات 

برجامی بازگردد.

 اختالف ها و ابهام ها در کنوانسیون مبارزه با تروریسم
هفته گذشــته ایران به لیست سیاه FATF یا در واقع همان لیست کشورهای عدم 
همکار بازگشت. بهانه این مسئله تصویب نشدن دو الیحه CFT و پالرمو بود. در ادامه 

با کنوانسیون CFT و دالیل عدم پذیرش آن آشنا خواهید شد.
صرف نظر از اینکه به عنوان مخالف یا موافق ملحق شدن به این کنوانسیون صحبت 
کنیم، قصد داریم این کنوانســیون را به لحاظ حقوقی بررسی کنیم. از سال 1۹63 
میالدی تا امروز نزدیک به 12 سند حقوقی زیر نظر سازمان ملل به منظور پیشگیری 
یا مبارزه با فعالیت های تروریستی تصویب شده است که اکثر این اسناد به کنوانسیون 

CFT که مربوط به سال 1۹۹۹است، ضمیمه شده اند.
این کنوانسیون که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است، در سال 2002 میالدی 
بین ۸0 کشــور الزم االجرا شد و در 2013 هم بین 1۸0 کشور تصویب شده است. 
شورای امنیت سازمان ملل که دســتورهای آن الزم االجرا است پس از حوادث 11 
سپتامبر در قطعنامه 13۷3 و همچنین توصیه 36 از توصیه های چهل گانه FATF از 

کشورها می خواهد که کنوانسیون CFT را اجرا کنند.
بنابراین کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT مصوب مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد است و این مجمع به کشورها توصیه می کند که به این کنوانسیون 
ملحق شوند. همچنین شورای امنیت در قطعنامه 13۷3 از دولت ها می خواهد که به 
این کنوانسیون ملحق شوند و بر اساس مواد 25 و 4۸ منشور سازمان ملل توصیه ها 
و تصمیمات شورای امنیت الزام آور است. اما در این بین یکی از نکات مهم، تعریف 
تروریسم است. این کنوانسیون به جای تروریسم، عمل تروریستی را تعریف می کند و 
با توجه به عنصر مادی و معنوی جرم که در تعریف لحاظ شده، مشاهده می شود که 
دایره تعریف وسیع است و این سبب نگرانی کشورها شده است؛ به طوری که بخش 

قابل توجهی از شروط دولت ها مربوط به این ماده است.
در این تعریف مرزبندی مشخص و صریحی دیده نمی شود. به عنوان مثال مرز میان 
جنبش های آزادی بخش و حتی سایر اعمال خشونت آمیز در کشورها مشخص نشده 
اســت. برخالف کســانی که از ماده 6 این کنوانسیون تعبیر عدم اجازه  اعمال حق 
شــرط می کنند، به نظر می رسد این ماده قصد دارد مانع افزایش بهانه های دولت ها 
برای وضع قوانین داخلی کشــور خود باشد. به طور مشخص می توان گفت در این 
کنوانسیون سه جا حق شرط اجازه داده شده که به موافقت بعدی سایر دولت ها نیازی 

ندارد . سایر مواد کنوانسیون در رابطه با حق شرط ساکت است.
دولت ایران هم در الیحه خود شرط هایی را بر این کنوانسیون ازجمله ماده 2 یعنی 
تعریف تروریســم وارد کرده که این خود نشانگر نگرانی دولت از اختالف در تعریف 

تروریسم است؛ زیرا اعمال حق شرط به منظور رفع این نگرانی ها است. 
دولت ایران در شــرط خود بر ماده 2 کنوانســیون CFT مبارزات مشروع مردمی 
در جهت مبارزه علیه توســعه تروریسم و اشغال خارجی را از تعریف تروریسم جدا 
می کند. به نظر می رســد که این شروط اختالف را برطرف نمی کند؛ زیرا حتی اگر 
ایران تعریف خودش را از تروریسم در این کنوانسیون بگنجاند، به علت اینکه تعیین 
مصادیق این تعریف بر عهده کشورهاســت و مرجع صالح برای تعیین  این  مصادیق 

 وجود  ندارد، این مسئله موجب اعمال استانداردهای دوگانه دولت ها می شود.
به عنوان مثال می توان به رویکرد دوگانه آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از یک طرف و خارج کردن گروهک منافقین از لیست تروریستی خود 
اشــاره کرد. این کنوانسیون گفت وگو را قدم نخست برای رفع اختالف های موجود 
می داند و در قدم بعد توافق کشورها با یکدیگر را راهگشا می داند؛ اما در مواردی که 
این اختالف ها به پایان نمی رســد، اجازه  ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری داده 
است. کنوانسیون به دولت ها حق اعمال شرط در خصوص پذیرش صالحیت دیوان 

را داده و ممکن است بر این اساس حق طرح دعوا در این مرجع به وجود نیاید.
این سیستم حل اختالف هم دارای ایراد است. از طرفی کنوانسیون ظرفیت زیادی 
برای بروز اختالف دارد و از طرف دیگر این سیســتم حل اختالف سبب بهانه جویی 
کشورها می شود. به عنوان مثال آمریکا در پاسخ به شکایت ایران در دیوان بین المللی 
بابت خروج از برجام استناد به عدم گفت وگوی ایران کرد. آمریکایی ها ادعا می کردند 
که ایران بدون گفت وگو کردن با آمریکا پس از خروج از برجام به دیوان بین المللی 

شکایت کرده است.

با منتخبان مجلس یازدهم 
قطعی شدن نتایج انتخابات و تعیین تکلیف 
حدود 250 کرســی پارلمان آینده نشان از 
تغییر اساســی در ترکیب مجلس یازدهم 
دارد، به طوری که فقط حدود 50 نماینده 
از مجلس دهم در دوره آینده عضو پارلمان 
خواهند بود و بقیه اعضا را نمایندگان تازه 

نفس تشکیل می دهند.
یادآوری چنــد نکته برای برگزیدگان ملت 

ضروری می نماید:
1- اگرچه بر اســاس ارزیابی ها حدود 220 
نماینده مجلس یازدهم از جریان اصول گرا 
انتخاب شده اند، اما اکنون آن ها نمایندگان 
همه ملت ایران باهر سلیقه ومنش سیاسی 

هستند، نه نماینده یک جریان.
بنابراین انتظار مــی رود مجلس اصول گرا 
بــرای صیانــت از منافــع ملــی و حــل 
مشــکالت آحاد جامعه بیشتر تالش کند. 
مشــکالت جــدی اقتصادی و معیشــتی 
و ناهنجاری هــای اجتماعی ناشــی از آن 
جامعه هســتند  ناپذیر  انکار  واقعیت های 
که انتظــار می رود نهــاد قانون گذاری در 
اجرایی کشــور، حرکت  قطار  ریل گذاری 
ارکان جامعــه را بــه ســمت کاهش بار 

مشکالت از دوش مردم هدایت کند. 
2- یکــی از نگرانی های مــردم جدال ها و 
مناقشــات سیاسی اســت که در البه الی 
آن ها مشکالت جامعه به فراموشی سپرده 
می شود. اکنون مناقشات نه تنها سه جریان 
سیاســی کشــور را رودرروی یکدیگر قرار 
داده، بلکه جدال هــای درون جریانی نیز 
به آن افزوده شــده است. روند بسته شدن 
لیست های انتخاباتی و فراز و نشیب ها و قهر 
و آشتی های روزهای پیش از انتخابات بیانگر 
این واقعیت است که جریان های سیاسی در 
درون خود نیز اختالف های جدی دارند. اگر 
وحدت برای بســته شدن لیست های واحد 
با »چســب رقابت و قدرت« حاصل شــده 
باشــد، از هم گسیختگی آن اجتناب ناپذیر 
است، اما اگر با انگیزه »خدمتگزاری و گره 
گشــایی از مشــکالت مردم« حاصل شده 
باشد، می توان به استحکام آن امید داشت. 
همگرایی برای خدمتگزاری به مردم وحل 
مشــکالت جامعه انتظاری بحق از مجلس 

یازدهم است .
3- اگرچه شــرکت مــردم در انتخابات با 
وجود مشــکالت ونارضایتــی های موجود 
و تالش دشــمنان برای ناامیدی جامعه از 
صندوق های رأی، قابل توجه بود، اما ثبت 
انتخابات  در  میزان مشــارکت  پایین ترین 
مجلس پــس از پیروزی انقالب اســالمی 
نکته قابــل تأمل برای منتخبــان ملت و 
همه دلسوزان کشــور است. کاهش میزان 
مشــارکت پدیده ای خلق الســاعه و یک 
رویداد تک عاملی نیست، بلکه حاصل تأثیر 
عوامل مختلف در یک روند طوالنی اســت. 
باید با نگرشــی واقع بینانه و عمیق علل و 
عوامل کاهش اعتماد عمومی و مشــارکت 
مــردم مورد بررســی ومداقه  قــرار گیرد. 
مجلس یازدهم می تواند برای شناخت دقیق 
وواقع بینانه عوامل کاهش مشارکت مردم و 
چاره اندیشــی برای رفع این عوامل، نقش 

مؤثری ایفا کند.
4- از آنجا که تا آغاز به کار رسمی مجلس 
یازدهم حدود ســه ماه فرصت باقی است و 
با توجه به شعار»کار جهادی« که از سوی 
اکثریت اصول گرای مجلس یازدهم مطرح 
شــد، انتظار می رود این ســه ماه از سوی 
نماینــدگان منتخب تنها به دید و بازدید و 

تبریک خالصه نشود.
بزرگان مجلــس یازدهم برای آغاز به کار 
غیر رســمی این مجلس پیشقدم شوند و 
حداقل دو اقدام مهم را در دستور کار قرار 
دهند: نخست آشنایی بیشتر تازه نفس ها 
با مجلس، ساز و کارها و آیین نامه هاست. 
برگــزاری نشســت های آموزشــی برای 
نماینــدگان جدید در فرصت ســه ماهه 
پیــش رو وانتقــال تجربیات مــی تواند 
شــروع کار مجلس آینده را با آمادگی و 
آگاهی بیشــتری همراه کند. دوم؛ بحث 
و تبادل نظرو مشــورت با نخبگان درباره 
اولویت ها و بایدهــا و نبایدهای مجلس 
آینده است. شرایط خاص کشور و تالش 
دشمن برای فشــار حداکثری و زمینگیر 
کــردن اقتصاد ایران، مشــکالت و موانع 
نظام های  بنیــادی  معضــالت  داخلــی؛ 
توزیــع، صادرات،  تولید،  بانکــی،  پولی، 
واردات و موانع ســاختاری در کارآمدی 
قضایی  و  تقنینی  اجرایی،  ســازوکارهای 
کشــور و بســیاری از موضوعــات دیگر، 
فهرســتی از مشــکالت جامعه است که 
منجر به معضالتــی نظیر؛ تورم، بیکاری، 
اقتصادی، آســیب های اجتماعی و  فساد 

کاهش اعتماد عمومی شده است.
مدعی  نمی تواند  یازدهــم  مجلس  اگرچه 
حــل همه معضالت کشــور باشــد، اما با 
بهره گیــری از صاحبنظــران و نخبــگان 
جامعه و تعیین اولویت ها و همگرایی ملی 
و فعالیت جهادی می توان به جست وجوی 
راهکارهای مؤثر و کاربردی از طریق نهاد 
قانون گذاری کشور برای کاهش مشکالت 

جامعه امیدوارتر بود.

صدای مردم   

خبر
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مسئله ویروس 
یک بهانه جدیدی 
دست معاندین 
نشود که این سبب 
شود، کار، فعالیت و 
تولید متوقف شود؛ 
البته مراقبت های 
بهداشتی سر جای 
خودش است
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 صادق بشیره -پژوهشگر حقوق بین الملل

 سیاست پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا روز سه شنبه گفت 
ایاالت متحده »به شدت نگران است« که ایران ممکن است 
درباره شیوع کروناویروس جزئیاتی را پنهان کرده باشد. شمخانی 
در واکنش به اظهارات مداخله جویانه پمپئو درباره آمار مبتالیان 
به کرونا در ایران در صفحه توییترش نوشته بود: »ابراز نگرانی 
پمپئو از آنچه پنهان کاری ایران  درباره کرونا  می خواند، در حالی 
است که هنوز هیچ خبر دقیقی درباره حقیقت عین  االسد ، 
هواپیمای جاسوسی در افغانستان، کشته های امسال آنفلوانزا در 

آمریکا و... از سوی کاخ سفید منتشر نشده است«.
علی شمخانی در واکنش دیگری در صفحه توییترش نوشت: »قرار 
است راهبرد فشار حداکثری  بر ایران با کلیدواژه کرونا  تکمیل شود.

فشار روانی به کشورها برای بستن مرزهای زمینی و هوایی و دروغ 
پردازی در مورد پنهانکاری ایران نقشه راه جدید است«.

خوشحالی بنیاد دفاع از دموکراسی
 از گسترش کرونا در ایران

از سوی دیگر رئیس البی صهیونیســتی FDD با انتشار یک 
عکس که نشان دهنده بسته شدن مرزهای ایران با ترکیه است 
با ابراز خرسندی از آن در توییتر خود نوشته بود: »ویروس کرونا 
کاری کرد که تحریم های اقتصادی آمریکا نمی توانســت آن را 
انجام بدهد؛ )کرونا(صادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده است«.

»ســیدعباس عراقچی« معاون وزیر خارجــه ایران در واکنش 

به خوشــحالی »مــارک دوبوویتز« عضو البی بنیــاد دفاع از 
دموکراسی ها)FDD( از شیوع ویروس کرونا در ایران و محدود 
شدن صادرات غیرنفتی ایران در حساب توییتری خود نوشت: 
»خوشحالی از شیوع کرونا و ابراز خرسندی از دیدن رنج مردم 
واقعاً شــرم آور و غیرانسانی اســت«. عراقچی در ادامه توییت 
خود نوشته: »حداقلش این است که مارک دوبوویتز فهمید که 
تحریم های اقتصادی آمریکا تأثیر نداشــته و تأثیر آن کمتر از 

کرونا بوده است«.
در روزهای اخیر دولت عراق و برخی کشورهای دیگر همسایه 
به منظور اتخاذ اقدام های احتیاطی در برابر شیوع کرونا  واردات 

برخی کاالهای کشاورزی ایران را محدود کرده اند.

 نیوزویک: تحریم های آمریکا در تالش برای مقابله با 
کرونا اخالل ایجاد می کند

همچنین یک رســانه آمریکایی با اشــاره به تالش ایران برای 
جلوگیری از گســترش شــیوع ویروس »کرونا« تصریح کرده: 
تحریم هــای آمریکا در این تالش مانع ایجاد می کند. نشــریه 
»نیوزویک« در این مقاله مدعی شده تحریم های اقتصادی آمریکا 
موجب ایجاد مشکالتی در تالش ایران برای مقابله با این ویروس 
شده است.  این نشریه در بخشی از این تحلیل خاطرنشان کرده: 
تحریم های آمریکا توانایی شــهروندان ایران برای دسترسی به 
اطالعات الزم درباره این بیماری و نحوه شیوع آن را هم مختل 

کرده اســت.  Article 1۹، یک ســازمان مستقر در لندن که 
خودش را سازمانی طرفدار آزادی بیان و آزادی گردش اطالعات 
معرفی می کند، دوشنبه اعالم کرد ایرانی ها به دلیل تحریم های 
آمریکا قادر به دسترســی به پایگاه داده دانشگاه جان هاپکینز 
نیستند. نیوزویک به نقل از یک مقام ایرانی که خواسته اشاره ای 
به نامش نشــود، نوشته:  در حال حاضر ایران قادر است نزدیک 
به ۹5 تــا ۹۷ درصد از نیازهای خودش را تولید کند. این مقام 
ایرانی گفت: »در حال حاضر ایران می تواند بین ۹5 تا ۹۷ درصد 
از نیازهایش را تولید کند. حتی ایران به سایر کشورهای منطقه 
دارو صادر می کند«. وی اضافه کرد: شــهروندان ایران، از جمله 
جوانان این کشور اخبار بین المللی را پیگیری کرده و می دانند 
که آمریکا مسئول تحریم هاست. او تصریح کرد: »یکی از اثرات 
جانبی رویکرد آمریکا و اروپا به توافق هســته ای این بوده که به 
مردم ثابت شده که تعامل شکست خواهد خورد. پیامی که آن ها 
ارسال کرده اند، این است که اگر شما با دنیای بیرون تعامل کنید، 
متقابالً نتیجه ای حاصل نخواهد شد. این پیام بسیار بدی است«.

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

سیاست خارجی

واکنش مقامات کشورمان به خوشحالی یانکی ها از شیوع ویروس جدید در ایران

آمریکا بدتر از کرونا
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

امضای تفاهم نامه همکاری میان آستان قدس و کمیته ملی موزه های ایران   آستان: رئیس سازمان  کتابخانه ها،  موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از امضای تفاهم نامه با کمیته ملی موزه های ایران 
)ایکوم( خبر داد. حجت االسالم حسینی همکاری در برگزاری نشست های تخصصی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، برگزاری دوره های آموزشی از سوی ایکوم برای کارشناسان موزه های آستان قدس بر اساس استانداردهای 
بین المللی و همکاری در خصوص در اختیار قرار دادن مواد و منابع فرهنگی و اسناد مطالعاتی نظیر نسخ خطی، اسناد، پایان نامه، منابع الکترونیکی، منابع دیداری  شنیداری و مطبوعات را از مفاد این تفاهم نامه اعالم کرد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 باغات الگویی مزرعه نمونه؛

از توسعه باغداری نوین تا رونق اقتصادی
 آســتان: با توجه به ساخت 70 درصد 
از باغات کشــور به روش ســنتی، تغییر 
الگوی کشت باغات قدیمی به جدید، یکی 
از نیازهای جدی و مهم کشــور به شمار 
می رود.اجرای پــروژه یا تولید محصولی 
جدید از سوی مزرعه نمونه آستان قدس 
رضــوی، حکایــت از آن دارد که نه تنها 

مجموعه مزبور در آن حوزه پیشگام و پیشرو بوده بلکه نیاز جامعه را به درستی تشخیص 
داده و حتی گام را فراتر گذاشته و به توسعه رونق اقتصادی کشور کمک کرده است.بهمن 
سال گذشته بود که خبر ساخت باغات متراکم سیب، گالبی و شلیل برای نخستین بار 
در کشور توسط کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در رسانه ها منتشر 
شد؛ اتفاق جدیدی که با به کارگیری مدرن ترین تجهیزات روز دنیا رقم خورده بود.

 13 هکتار باغ مالینگ متراکم
بهره برداری از 13 هکتار باغ مالینگ متراکم مزرعه نمونه، پروژه ارزشمندی بود که 

سال گذشته با حضور تولیت آستان قدس رضوی از آن رونمایی شد.
با توجه به اینکه باغات متراکم، مصداق بارز الگوی باغداری نوین هســتند، مزرعه 
نمونه با هدف صرفه جویی در آب و خاک بر آن شد تا باغات الگویی خود را توسعه 
دهد که در این راســتا، باغات متراکم سیب، گالبی و شلیل در بهمن سال گذشته 
به بهره برداری رسید.حسن جمشیدی؛ مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه، مساحت 
باغات الگویی متراکم و نیمه متراکم این مجموعه را در حال حاضر 46 هکتار عنوان 
می کند و می گوید: یکی از نکات درخور توجه در ســاخت این باغات، بومی کردن 
فناوری ساخت آن اســت؛ بدین صورت که مزرعه نمونه با وارد کردن فناوری های 
جدید مورد نیاز برای ساخت باغات الگویی و بومی سازی آن در کشور، موجب شده تا 

در هزینه های ساخت و نگهداری باغ صرفه جویی بسیاری انجام شود.
وی ادامه می دهد: درصدد هستیم تا در مدت پنج سال آینده، سطح این باغات را تا 

3۵0 هکتار افزایش دهیم.

 افزایش سه برابری عملکرد
تعداد نهال در هر هکتار از باغات جدید ســاخته شده هلو و شلیل کشت و صنعت 
مزرعه نمونه، 667 اصله و این نهال ها روی پایه های رویشی و با استفاده از پایه های 
پاکوتاه بوده اســت. ناگفته نماند که تمامی نهال های این باغات از ارقام هسته دار و 

بازارپسند بوده و شامل چهار رقم هلو و دو رقم شلیل است.
جمشــیدی در این باره می گوید: در مجموع باغات متراکم و نیمه متراکم کشت و 
صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، حدود ۵7 هزار اصله نهال وجود دارد که 

تمامی آن ها، گواهی و تأییدیه های الزم را از مراجع ذی ربط کسب کرده اند.
وی افزایش راندمان تولید را یکــی از مزیت های باغات متراکم می داند و می گوید: 
راندمان تولید محصول باغات متراکم بیش از سه برابر باغات سنتی است. در باغات 
متراکم هلو، سیب و شلیل این مجموعه، ارقام میوه به گونه ای اصالح شده اند که در 
سال دوم یا سوم، به بار نشسته و از سال چهارم باردهی اقتصادی دارند.مدیر کشت و 
صنعت مزرعه نمونه اضافه می کند: امسال از باغات 13 هکتاری مالینگ که تنها یک 
ســال از زمان بهره برداری آن می گذرد، در هر هکتار 200 کیلوگرم محصول نوبرانه 

برداشت شد در حالی که باردهی اقتصادی آن پس از چهار سال است.

 افزایش 95 درصدی بهره وری آبیاری
روش آبیــاری باغات 13 هکتاری متراکم شــلیل و هلــو در مزرعه نمونه به روش 
هوشمند زیرسطحی است که جدیدترین نوع سامانه های آبیاری نیز به شمار می رود.

جمشــیدی، بهره وری آبیاری در روش های ســنتی را 30 درصــد اعالم می کند و 
می گوید: در حالی که بهره وری آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای 70 تا 80 درصد و 

در سامانه زیرسطحی بیش از ۹۵ درصد است.
قابل توجه اســت؛ کشــت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی ۵ هکتار باغ 
متراکم و 41 هکتار باغ نیمه متراکم دارد که تمامی 46 هکتار مذکور با استفاده از 

سامانه های تحت فشار آبیاری می شوند.

  آستان  سرپرست معاونت اماکن متبرکه 
و امور زائران آستان قدس رضوی جزئیات 
راستای  در  آستان قدس رضوی  اقدام های 
ویروس کرونا در حرم  از شیوع  پیشگیری 

مطهر رضوی را تشریح کرد.
مصطفی فیضی با بیان اینکه آستان قدس 
رضوی بــرای جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونــا در حــرم مطهر رضــوی اقدام های 
گســترده ای را بر اساس دستورعمل وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی انجام 
داده است، اظهار کرد: پیش از ورود ویروس 
کرونا به کشورمان، جلسات مدیریت بحران 
و نشســت های آموزشی و کنترلی از جمله 
آمــوزش کارکنان، خدمــه و میزبانان برای 
پیشگیری و رعایت بیشتر بهداشت در سطح 

اماکن متبرکه رضوی برگزار شده است.
 وی اضافــه کرد: پس از ورود این ویروس به 
کشور جلسات را به صورت جدی تر و با فاصله 
زمانی کمتر با همراهی ســایر دستگاه های 
استانی و در رأس آن دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد برگزار کردیم و با تأکید تولیت معزز 
آســتان قدس رضوی در خصوص محوریت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
این موضوع، اقدام های پیشگیرانه برای حفظ 
ســالمت زائران، خدمه و خادمیاران بارگاه 
منور رضوی را با هماهنگی دانشــگاه علوم 
پزشکی و با جدیت بیشتری دنبال می کنیم.

 مواد ضدعفونی کننده 
در اختیار زائران قرار دارد

 فیضی به اقدام های آستان قدس رضوی در 
راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در 
حوزه خدمه و خادمیاران رضوی اشاره کرد 
و افــزود: ضمن احترام و قدردانی و تشــکر 
از خدمــات و زحمات خدمــه و خادمیاران 
رضوی، از خدام حضرت امام رضا)ع( که در 
شهرستان ها سکونت دارند خواستیم تا اطالع 

ثانوی از حضور در خدمت خودداری کنند.
 وی خاطرنشــان کرد: همچنین توزیع مواد 
ضدعفونی کننده دســت و آمــوزش نحوه 
اســتفاده از آن در همه آسایشگاه های حرم 
مطهر و دفاتر خدمت رسان از دیگر اقدام هایی 

است که برای پیشــگیری از ویروس کرونا 
آغاز شده اســت. همچنین برای جلوگیری 
از شیوع این ویروس محلول های ضدعفونی 
دست در سالن های مهمانسرای حرم مطهر 
رضوی نصب شــده و در اختیار زائران قرار 
گرفتــه است.سرپرســت معاونــت اماکن 
متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی 
ادامه داد: عالوه بر اقدام های ذکر شده، ۹ 
جلسه کالس آموزشی برای تمام میزبانان 
حرم مطهــر در تــاالر قــدس کتابخانه 
مرکزی آســتان قدس رضوی و همچنین 
کالس های آموزشــی در خصوص مقابله 
بــا بیمــاری کرونا و نحوه شست وشــوی 
دســت در دارالشفاء امام)ع( و عالوه بر آن 
کالس های آموزشی ارتقای سطح سالمت 
ویژه خدمه و خادمیاران در ســطح حرم 

مطهر رضوی برگزار شده است.

 فعالیت هایی را که تجمع ایجاد 
می کرد تعطیل کرده ایم

 فیضــی با تأکیــد بر اینکــه در بخش دوم 
اقدام های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا 
که مربوط به حوزه اماکن متبرکه می شود، 
بحــث ضدعفونــی و نظافــت را به صورت 
جــدی مورد توجه قرار داده ایــم، ادامه داد: 
مکان های دارای بار آلودگی باال نظیر درب ها، 
ســنگفرش ها، ســطوح رواق های متبرکه، 
سرویس های بهداشتی و... با استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده در چند نوبت در شبانه روز 

ضدعفونی می شوند.
 وی با اشاره به اقدام های آستان قدس رضوی 
در بخش سوم یعنی زائران و مجاوران برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا که بنا بر 
تأکید تولیت معزز آســتان قدس رضوی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، عنوان کرد: در 
این راستا برنامه ها و فعالیت هایی را که تجمع 
ایجاد می کرد تعدیل و یا تعطیل کرده ایم که 
تعطیلی شهربازی معارفی، چایخانه حضرت و 
کبوترانه و کاهش برنامه های تبلیغی از جمله 

آن ها بوده است.
 سرپرســت معاونت اماکن متبرکــه و امور 
زائران آســتان قدس رضــوی اظهار کرد: با 
توجه به تمام اقدام های صورت گرفته برای 
پیشگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا در 
حرم مطهر رضوی، بیش از یک هزار پوستر 
آموزشــی مقابله با کرونا در مکان های حرم 

مطهر  نصب شده است.
 فیضی تصریح کرد: پخش بروشور و نماهنگ 
آموزشی در زمینه آشنایی با بیماری کرونا و 
نحوه صحیح شست وشوی دست از طریق 
سیستم اتوماسیون به منظور ارتقای سطح 
ســالمت خدمه و خادمیاران و کارمندان، 
اطالع رســانی در خصوص بیماری کرونا از 
طریق تلویزیون های پهن پیکر و اطالع رسانی 
در خصوص بیماری کرونا در مهمانســرای 
حــرم مطهر از دیگر اقدام هایی اســت که 
در آســتان مقدس حضرت رضا)ع( صورت 

گرفته است.

 برگزاری اعتکاف در دست بررسی است 
 وی در بخش دیگری از سخنانش به مراسم 
معنوی اعتکاف در حرم مطهر رضوی اشاره 
کــرد و گفت: برپایی یا عــدم برپایی این 
مراســم در دست بررسی اســت و پس از 
اعالم نظر قطعی متولیان امر به استحضار 
مردم عزیز خواهد رسید. سرپرست معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائران آســتان  قدس 

آســتان  کرد:  اظهار  رضوی 
بــه صورت  قدس رضــوی 
روزانــه پذیــرای توانیابان با 
هدف بهره مندی این عزیزان 
از زیــارت حضــرت رضا)ع( 
بود، ولی با توجه به شــرایط 
موجود فعــالً این ویژه برنامه 
بیان  با  اســت. وی  تعطیل 
اینکه آستان قدس رضوی از 
ظرفیت بسیار خوب و قوی 
در حوزه بهداشــت، درمان 
و ســالمت برخوردار است، 
تصریح کرد: از همین رو بر 
اســاس تصمیم های گرفته 
شــده در حوزه دارالشــفاء 
بــا فعال کــردن نوبت  های 
خدمتی و با استقرار پزشکان 
صــورت 24  به  متخصص 
احتمالی  مــوارد  ســاعته 
شناسایی و به محض انجام 
بررسی های اولیه در صورت 
اثبــات ابتــال بــه بیماری 

اقدام های الزم درمانی انجام خواهد شد. وی 
گفت: بیمارســتان فوق تخصصی رضوی 
نیز همانند گذشــته با آمادگــی باال برای 
ارائه خدمــات درمانی به زائران و مجاوران 
حضرت رضا)ع( آماده اســت. الزم به ذکر 
است؛ شماره تلفن داخلی 2424 از سوی 
مؤسســه درمانی آســتان قــدس رضوی 
به منظور اطالع رســانی موارد مشــکوک 
راه اندازی شده است که به محض مشاهده 
مبتالیان به ویروس کرونا خدمه، خادمان 
و خادمیاران می توانند با این شماره تماس 

بگیرند و موضوع را اعالم کنند.

برنامه ها و 
فعالیت هایی را 
که تجمع ایجاد 

می کرد تعدیل و یا 
تعطیل کرده ایم که 
تعطیلی شهربازی 
معارفی، چایخانه 

حضرت و کبوترانه 
و کاهش برنامه های 

تبلیغی از جمله 
آن ها بوده است

بــــــــرش

سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تشریح کرد

 تازه ترین اقدامات آستان قدس برای پیشگیری از کرونا 

یا 
رن

زائ
ی 

هد
: م

س
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 اقدام مسئوالنه و دلسوزانه تولیت محترم 
آســتان قدس مبنی بر فعالیت سه شیفته 
مجموعه های دارویی و تولید انبوه ماسک و 
مایع ضدعفونــی و توزیع رایگان بین مردم 

ستودنی است.
09150000460

 هوای زیرگذر حرم مطهر و روشنایی آن 
و نظافت و وجود خاک و غبار فراوان بسیار 
آلوده و نامطلوب است، حداقل برای ایام عید 

نوروز تغییراتی بدهند.
09210001447

ارسال کمک های خادمیاران 
رضوی قم به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان
آســتان: با تــالش خادمیــاران رضوی 
کانون شمس الشــموس مصلی، کمک های 
جمع آوری شــده مردمی برای سیل زدگان 
استان سیستان و بلوچســتان ارسال شد. 
خادمیاران رضوی کانون شمس الشــموس 
مصلی قم با همکاری کانون معین الضعفاء 
پردیسان، کمک های جمع آوری شده مردم 
خّیر قم را برای ســیل زدگان سیســتان و 

بلوچستان ارسال کردند.
اقالم تهیه شده برای ســیل زدگان شامل 
ملزومات اولیه، مواد غذایی، پتو، البســه و 
کفش مردانه، زنانه، بچگانه و لوازم خانگی 
است.این اقالم، با تالش خادمیاران رضوی 
کانون شمس الشــموس مصلی و همکاری 
کانون معین الضعفاء پردیســان جمع آوری 
 شده و برای ارسال به سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان، تحویل ستاد مردمی شده است.

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 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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برگ سبز خودروی سواری پژو 405GLX1800  مدل 
1385 رن��گ نق��ره ای متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظامی 
617ص52 ایران74 ش��ماره موت��ور 12485161736 
وش��ماره شاس��ی 13248212 به مالکیت فاطمه نیک 
ن��ام طرقبه مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی س��مند مدل 1385 رنگ دلفینی 
به ش��ماره انتظامی 132ج13 ایران 12 شماره موتور 
ب��ه   14552343 شاس��ی  ش��ماره  و   12485057152
مالکی��ت مه��دی هامونی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
داردانجام کارهای دستمزدی باقیمانده 

ابنیه بیمارس��تان 320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد را 
از طری��ق انج��ام مناقصه عموم��ی به بخ��ش غیردولتی 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره 
اس��ناد  دریاف��ت  از   ،2098000060000299 فراخ��وان 
مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی 
پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به نش��انی: WWW.setadiran.ir انجام 
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 مبل��غ 715/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نش��انی: مشهد- روبروی شهید 

فکوری 94- ستاد مرکزی دانشگاه تحویل گردد.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/8

*مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/14

*مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/24
*زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرحل�ه اول آگه�ی پذیره نویس�ی 
افزای�ش س�رمایه ش�رکت جوان�ه 

خراسان)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 5777

 و شناسه ملی 10380216125
به اطالع سهامداران محترم می رساند به 
استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و 
صورت جلس��ه هیئت مدیره شرکت مورخ 
1398/10/14 مقرر گردید در مرحله اول ، 
سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال 
به مبلغ ش��صت میلیارد ریال منقس��م به 
300 س��هم دویست میلیون ریالی از محل 
مطالبات حال ش��ده س��هامداران افزایش 

یابد.
بنابرای��ن از س��هامداران محت��رم تقاضا 
می شود به منظور اس��تفاده از حق تقدم 
سهام خود حداکثر تا مدت 60 روز از تاریخ 
انتش��ار این آگه��ی به ش��رکت مراجعه و 
نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام 

نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت عدم استفاده از 
ح��ق تقدم در مهلت مق��رر ، هیئت مدیره 
مجاز به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود.

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

ع 9
81
53
05

معاونت اداره کل ومدیریت  آموزش وپرورش شهرستان نیشابور در نظر دارد مرکز رفاهی شماره 1 واقع 
درخیابان فردوسی شمالی خیابان فضل –مرکز رفاهی شماره 2 واقع در مجموعه گردشکری خیام –مرکز 

رفاهی شماره 3 واقع در بلوار غزالی را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید 
شرح مختصر مزایده: اجاره  مراکز رفاهی و آموزشی فرهنگیان شماره 1و2و3

اش�خاص حقوقی وحقیقی واجد ش�رایط  ک�ه آمادگی اجرای خدم�ات را  دارند می توانن�د از تاریخ 
  www.SETADIRAN.IR1398/12/7 الی1398/12/19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
مراجعه و نس�بت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا س�اعت 14روز شنبه  1398/12/19نسبت به تکمیل 
و بارگذاری اس�ناد مزایده  اقدام نمایند ولی اصل فیش های واریزی یا ضمانت نامه را بصورت دس�تی به 
آدرس شهرس�تان نیشابور  خیابان ش�هید جعفری اداره آموزش وپرورش شهرستان نیشابور)کارشناسی 
پشتیبانی( تا ساعت 14 مورخ 1398/12/19روز دو شنبه تحویل و رسید دریافت نمایندو در صورت نیاز با 
شماره تلفن 05143332855 تماس حاصل نمایند.                                                                                                               

1- زمان بازگشایی پاکت های  مزایده :ساعت 10روز سه  شنبه  1398/12/20 مرکز رفاهی خیام 
2- مبل�غ تضمین : ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 474.000.000 ریال به مدت س�ه ماه وقابل تمدید یا 

واریز نقدی مبلغ تضمین به حساب 2173121604001بنام آموزش وپرورش نیشابور
3- مبلغ اجاره ساالنه بر پایه مبلغ کارشناسی9.480.000.000 ریال

4- کلیه هزینه ی آگهی روزنامه وکارشناسی داد گستری به عهده برنده مزایده می باشد

/ع
98
15
28
7

آگهی مزایده  اجاره  مراکز رفاهی وآموزشی فرهنگیان شماره 1و2و3 نیشابور 

معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی )اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، ریالی( بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه 
مش�روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
تعویض شبکه توزیع فرسوده 

2404،095،081،995 روزروستای چری شهرستان فاروج 

2
تکمیل عملیات آبرسانی به مجتمع 

پیره پسکن)ریزه-کالته شامیر –قره 
گل – تبریان ( شهرستان فاروج 

6،868،000،004  306 روز                                   

3
طرح آبرسانی مجتمع روستایی 
47255،978،445،769 روز زیدر سرانی شهرستان شیروان

4
تکمیل آبرسانی به مجتمع تکمران 

3658.323.073.873 روزشهرستان شیروان

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد اعالم ش�ده اس�ت که الزم اس�ت مناقصه گران 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا 

هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی       شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
81
52
70

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

ع 9
81
53
09

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 

دارد تابلو فش��ار ضعیف بیمارستان طالقانی را از طریق 
انج��ام مناقص��ه عموم��ی از بخش غیردولت��ی خریداری 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000302 از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 300/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نش��انی: بلوار ش��هید فکوری- 
روب��روی ش��هید فکوری 94- ش��هرک دانش و س��المت 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/8

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/12/14
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگ سبز خودروی پژو پارس مدل 1385 رنگ نقره 
ای به ش��ماره انتظامی 219ص24 ایران 74 ش��ماره 
موتور 12485076465 و ش��ماره شاس��ی 19360138 
به مالکیت محمود محس��نی نی��ا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
12
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98
15
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موسس�ه عم�ران و توس�عه رض�وی در نظ�ر دارد جه�ت اج�رای پ�روژه 
آماده س�ازی اراضی زعفرانیه بیرجند نس�بت به شناس�ایی و ارزیابی کیفی 
پیمانکاران باس�ابقه اجرایی مرتبط با تأسیس�ات آب و فاضالب اقدام نماید. 
لذا متقاضیان می توانند فرم های فراخوان را از س�ایت س�ازمان به آدرس: www.oaqr.ir و 
ی�ا از طریق مراجعه حضوری به امور پیمان موسس�ه به آدرس ذی�ل دریافت نموده و پس 
از تکمی�ل به همراه مدارك مربوطه حداکثر تا تاریخ 98/12/15 تحویل و یا پس�ت پیش�تاز 

فرمایند.
 آدرس: مش�هد، تقاطع بلوار سجاد خیام- نبش بلوار شهید دستغیب، سمت راست، موسسه 

عمران و توسعه رضوی، امور پیمان )تلفکس: 051-37682199(

فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار

روابط عمومی مؤسسه عمران و توسعه رضوی

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

شماره 
مناقصه

رتبه پیمانکاریعنوان پروژه

329
جمع آوری  و  آب  توزیع  شبکه  اجرایی  عملیات 
فاضالب اراضی زعفرانیه )ناحیه Z6( شهر بیرجند

حداقل پایه 5

/ع
98
15
22
2

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ام��ور تهی��ه م��واد اولی��ه ، طب��خ 

و توزی��ع غذای ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان 
درگ��ز را از طری��ق انجام مناقصه عموم��ی به بخش غیر 
دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000301، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ810.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی م��ی باش��د ک��ه در مهلت مق��رر به 
حسابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرستان درگز 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/6

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/12/25

* 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: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
15
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد ام��ور تهیه و طب��خ و توزیع 

غ��ذای بیمارس��تان ام البنی��ن )س(را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید.

کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000298، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ1.260.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

خیابان آیت ا...بهجت 16 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/6

* 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: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

,ع
98
14
51
4

مدرک ف��ارغ التحصیلی اینجانب س��یده زهرا 
احم��دی درو فرزن��د س��ید م��وال ب��ه ش��ماره 
شناس��نامه 1630222291ص��ادره ازخلخال در 
مقطع کارشناس��ی رشته مهندس��ی پزشکی- 
ازواح��د  ص��ادره  یوالکتری��ک  ب��ی  گرای��ش 
دانش��گاهی آزاد قزوین باش��ماره 3266817 
مفقود گردیده اس��ت وفاقد اعتبار می باشد. 
ازیابن��ده تقاض��ا می ش��وداصل م��درک را به 
دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د آزاد قزوی��ن 

نشانی ابتدای جاده بارجین ارسال نمایند.

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(

شماره ثبت 8747  
شناسه ملی 10100372558 

 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت شهاب 
خودرو )س��هامی ع��ام( و نماین��دگان قانونی آنها 
دعوت به عمل می¬آید تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده این ش��رکت که در س��اعت 14:00 روز 
دوش��نبه 1398/12/19 در آدرس مش��هد، نبش 
چهارراه ش��هدا، س��ازمان مرکزی آس��تان قدس 
رضوی، دفتر قائم مقام محترم سازمان اقتصادی 

رضوی تشکیل می¬گردد حضور به هم رسانند. 
دس��تور جلس��ه: 1( افزایش س��رمایه شرکت، 
2( س��ایر ام��ور در صالحی��ت مجم��ع عموم��ی                              

فوق العاده.           هیئت مدیره   98
15
31
6



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

روزنامـه صبـح ایـران

 کتاب »دفاع از عقالنیت« منتشر شد اندیشه: کتاب »دفاع از عقالنیت: پاسخی به پرسش ها و شبهات رایج درباره فلسفه اسالمی« تألیف محمد فنایی اشکوری به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
منتشر شد. در قسمتی از مقدمه کتاب آمده است: جریان فلسفه ستیز با روح تفکر اسالمی و خاصه شیعی که بر عقالنیت پافشاری می کند سازگار نیست. فلسفه را در تقابل با دین قرار دادن پیامدهای فکری و اجتماعی 
زیانباری دارد. در این نوشتار می کوشیم برخی از زمینه ها و علل مخالفت با فلسفه را بررسی و پاره ای از برداشت های ناصواب در این زمینه را نقد کنیم و از تفکر فلسفی که چیزی جز اعمال عقالنیت نیست دفاع کنیم. 

در بحث سواد رسانه ای سرمایه گذاری کمی  کرده ایم
ایبنا: امیرعبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در گفت وگو با ایبنا با اشــاره به عواملی که سبب گسترش اخبار جعلی در 
فضای مجازی شده است، گفت: به این موضوع از دو بخش می توان نگاه کرد؛ بخش 
اول اخبار ویروس کرونا و بخش دیگر سواد رسانه ای است. ما در بحث سواد رسانه ای 
سرمایه گذاری کمی کرده ایم و نهادهای مسئول، رسانه ها و آموزش و پرورش در این 
عرصه کوتاهی جدی داشته اند. رسانه ای مانند صدا و سیما که به عنوان رسانه صوتی 
و تصویری نظام شناخته می شودـ  نمی گویم در این عرصه کاری نکرده اند اماـ  تقریباً 

دیر کار انجام داده اند. 
این پژوهشگر ادامه داد: آموزش و پرورش هم به تازگی در مقطع دهم دبیرستان به 
فکر آموزش سواد رسانه ای افتاده که بسیار دیر شده و اگر فرزندان ما سواد رسانه ای 
نداشــته باشند با همان تلویزیون هم به مشکل برمی  خورند. متأسفانه تکنیک های 
ســواد رســانه ای، فنون و آموزه های آن را در جامعه ترویج نداده ایم و وقتی به یک 
بحران اجتماعی و خبر مثبت و یا منفی برمی خوریم، نمی دانیم چگونه تحقیق کنیم 
که درستی و یا نادرستی آن را مشخص کنیم. در حالی که مهم است وقتی با خبری 
مواجه می شــویم با منبع معتبری آن را چک کنیــم. باید بدانیم به هر کانالی، هر 
شبکه ای و هر فضای سایبری در تلفن همراه نمی توان اعتماد کرد.عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به این پرسش که کتاب مرجع 
تا چه اندازه در ســواد رســانه ای مفید است، گفت: نزدیک سه دهه است که کتاب 
مرجع در جهان دیگر مطرح نیست. این آموزه ها را باید در فضای تعلیم و تربیت و 
فضای گفتمان اجتماعی بیاموزیم. آموزش و پرورش بسیاری از کشورها مانند آمریکا، 
انگلســتان و آلمان حتی ریاضی را هم دیگر متمرکز آموزش نمی دهند. دیدگاهی 
که کتــاب مرجع دارد دیگر در دنیا رنگ باخته و مــن هم آن را توصیه نمی کنم. 
این آموزه ها باید با کارگاه های آموزشــی در جامعه گســترش پیدا کند. اینکه یک 
کتاب مرجع باشــد دیگر در علوم انسانی مرسوم نیست. آموزه ها را باید دسته بندی 
کرد و آموزش داد و بیشتر نهادهایی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی باید به 

جمع بندی برسند چه چیزهایی مورد نیاز مخاطب فراگیر است و آموزش دهند.

در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
هم اندیشی »رویکرد تمدنی و شاخص های آن« برگزار شد

اندیشه: به همت مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
هم اندیشی »رویکرد تمدنی« با حضور استادان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.در 
این جلسات فشرده، ۱۲ نفر )مهدی امیدی، سید علیرضا واسعی، محمدعلی میرزایی، 
محسن الویری، احمد رهدار، مصطفی جمالی، سعید هاشمی نسب، محمدرضا بهمنی 
خدنگ، مهدی موالیی آرانی، حبیب اهلل بابایی، مختار شیخ حسینی، رسول نوروزی 
و عباس حیدری پور( نوشته خود را در مورد »چیستی رویکرد تمدنی و شاخص های 
آن« ارائه داده و آن را به گفت وگو گذاشتند.برخی از مقاله هایی که در این گردهمایی 
بررسی شد عبارتند از: چیســتی رویکرد تمدن و مثال های آن در موضوع قرآن از 
حبیــب اهلل بابایی، اقتضائات رویکرد تمدنی از مهــدی امیدی، مقدمه ای بر رویکرد 
تمدنی و حل مســئله تعلیم و تربیت با ایــن رویکرد از عباس حیدری پور، مدخلی 
بر تحریر مسئله رویکرد تمدنی از محمدعلی میرزایی و شاخصه های تمدنی بودن 
بیانیه گام دوم انقالب از محسن الویری.آنچه در این هم اندیشی مورد توجه و تمرکز 
اساتید بود، نه موضوع تمدن و چیستی آن، بلکه رویکرد تمدنی در موضوعات کالن 
اجتماعی بود. در این تفکیک بین »تمدن« و »رویکرد تمدنی« اساساً مطالعات مربوط 
به موضوع »تمدن« فقط در دپارتمان »تمدن« انجام می گیرد، اما مطالعات با رویکرد 
تمدنی همه دپارتمان های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، الهیاتی و تاریخی را درگیر 

می کند و آن را از حوزه تمدن پژوهی به حوزه های دیگر تسری می دهد.
رویکرد تمدنی از همیــن رو اهمیت پیدا می کند که با تأکید بر آن می توان نگرش 
تمدنی را توســعه داده و همه حوزه های علوم انسانی و حتی علوم طبیعی را درگیر 

فرایند تمدن اسالمی کرد.
میز تمدن اسالمی دفتر تبلیغات اســالمی هم اعالم کرده است: مهم ترین مسئله 
معطوف به تمدن نوین اسالمی را ضعف بینش تمدنی و بر همین اساس، مأموریت 
اصلی خود را تقویت بینش تمدنی تعریف کرده است؛ بی تردید از نتایج این گفت وگو 

برای تدوین شاخص های سنجش بینش تمدنی بهره خواهد برد.

 اندیشــه/ افتخاری، فاطمی نــژاد  گاهی 
عبارت هایی مانند »روزی هر کس مشخص است« 
یا »به روزی ات قانع باش« و جمالتی از این دست، 
انســان را به این فکر فرو می برد که احتماالً آنچه 
موجب تنبلی اقتصادی و مصرف گرا شدن عده ای از 
ما شده همین روحیه های فرهنگی و دینی ما باشد. 
اگر قناعت، موجب نرفتن به ســمت تولید بیشتر 
و بهره وری بیشتر باشد، پس تکلیف اقتصاد مولد 
و پیشــرفت اقتصادی چه می شود؟ این پرسش ها 
بهانه ای شــد تا با دکتر مرتضــی مرتضوی، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علوم اســالمی رضوی به 
گفت وگو بنشــینیم کــه حاصــل آن را در ادامه 

می خوانید.

 جنــاب مرتضوی! یکی از پرســش ها و 
شبهاتی که شــاید اذهان را درگیر کند این 
موضوع اســت که آیا قناعت خودش مانع 

تولید نمی شود؟
قناعت در حقیقت یک کرامت نفســانی و صفت 
اخالقی مربوط به نفس و رفتار مصرفی است. اگر 
این مفهوم را از حوزه مصرف جدا کرده و وارد حوزه 
تولید کنیم، جایگاه بحث اشتباه خواهد بود و درک 
درستی از واژه به دست نخواهیم آورد. واژه قناعت 
راضی بودن به قسمت تلقی می شود که مثال های 
معروف آن در تاریخ ادبیات فارســی فراوان است. 
اگر بخواهیم آن ها را در فرهنگ خود مرور کنیم، 
مثال معروف آن در بوســتان ســعدی خواهد بود 
به طوری که سعدی یک فصل را به موضوع قناعت 
اختصاص داده اســت. اما آنچه ســعدی در مورد 
آن صحبت می کند، رفتارهای مصرفی اســت، نه 
تولیدی. قناعت مانع از تولید نمی شــود، چرا که 
قناعت یک رفتار مصرفی اســت. قناعت می گوید 
شــما به آنچه در دست داری)چه کم یا زیاد( قانع 
باش. در مقابل قناعت به عنوان یک رفتار مصرفی، 
حرص و طمع مطرح است. قناعت کردن و راضی 
بودن به قســمت به این معنا نیســت که سهم و 
قسمت شما لزوماً کم است، بلکه به این معناست 
که شما می توانید توانگر باشید و سهم زیادی داشته 
باشید اما در عین حال به سهم اندکی قانع باشید و 
به آنچه در دست دیگران است طمع نداشته باشید. 
اگر ما این گونه به رابطه قناعت با تولید نگاه کنیم، 

از برداشت های ســطحی مثل گزاره»قناعت مانع 
تولید است« فاصله می گیریم. اگر رفتار مصرفی ما 
با قناعت اصالح شود، برخالف آنچه مطرح کردید، 
نتایج خوبی برای رفتار تولیدی ما خواهد داشــت. 
زمانی که ما به امــوال دیگران تعرض نکنیم و به 
آنچه در دست خودمان است راضی باشیم، فضای 

کسب و کار نیز بهتر خواهد شد و در نتیجه تولید 
باالتر خواهد رفت.

 ریشه این بدفهمی اصطالحات سنتی به 
کجا برمی گردد و چگونه در دوران جدید باید 

آن ها را مورد بازخوانی قرار داد؟

نکته ای کــه در مــورد بدفهمی 
مفهوم قناعت وجود دارد به زمانی 
برمی گردد که ما چنین مفهومی را 
از دوران سنت خود به زمانی که در 
تقابل با پدیده های مدرن هستیم، 
کشاندیم. این کار سبب شد قناعت 
دچار اعوجاج معنایی شود. مثالً در 
بوستان و گلستان سعدی، وقتی 
جناب سعدی در فضیلت قناعت 
صحبت می کند این گونه می گوید 
که شــما مخدوم شــاه نشوید و 
از بازوی خود نــان خوردن بهتر 
از کمر خم کردن در مقابل شــاه 
اســت. اتفاقاً این فضا ضد پدیده 
مدرن کارمندی است. در فضای 
فعلی ما اگر کســانی می خواهند 
کاری پیدا کنند، فضیلت برایشان 
آن است که توسط دولت یا بخش 

خصوصی خیلی بزرگ استخدام شده و پشت میز 
بنشینند. اتفاقاً مفهوم کارمندی که محصول دوران 
مدرن است مانع تولید شــده، نه رفتار مبتنی بر 
قناعت ما. قناعت نمی گوید شــما به حقوق ناچیز 
خود اکتفا کنید بلکه می گوید آن چیز کمی را که 
دارید اگر نگه دارید خیلی بهتر از این است که به 
دیگران خدمت کنید. دنباله این بحث اتفاقاً روحیه 

تولیدکنندگی و کارآفرینی را به همراه می آورد. 

انسان در  دلیل غیرمولد شدن   مشخصاً 
سیستم کارمندی را چه می دانید؟

اخالق متعــارف کارمندی را در نظر بگیرید. فقط 
کاری کــه بــه او بگویند انجام می دهــد؛ چرا که 
انگیــزه باالتری برای کار کردن نــدارد. آیا انگیزه 
و فضایی برای خالقیت او وجــود دارد؟ این عدم 
خالقیت در تولید بر سایر جنبه های زندگی نیز به 
طور حتم تأثیر خواهد گذاشــت. چنین فردی در 
زندگی عادی نیز همواره فرمانبر خواهد بود و این 
مقوله بر تصمیم گیری های خانوادگی او نیز تأثیر 
خواهد گذاشــت. چنین فردی که شاید در جامعه 
می تواند در شئون مختلف مولد و رو به جلو باشد، 
به فردی تبدیل خواهد شد که مطابق آنچه دیگران 
می خواهند عمل می کند. اگر روحیه کارمندی در 

جامعه ای حاکم شود نه تنها ضد 
تولید اســت، بلکه در سایر وجوه 
زندگی نیــز تبعات منفی خود را 

خواهد گذاشت.

 ذات این روحیه کارمندی 
در تمدن مدرن نهادینه شده 
یا این تمدن صرفاً مستعد این 

رفتار است؟
می شود کارمندی را تصور کرد که 
این مشکالت را نداشته باشد ولی 
ما در مورد یک فرایند در جامعه 
به  خودمان صحبــت می کنیم. 
خیر و شر یک دستور کار ندارد 
و ســعی به انجــام آن دارد. ما 
کارمندانی داشــته ایم که روحیه 
جهادگونــه داشــته اند ولی اآلن 
داریم در مورد روحیه و جو غالب 

صحبت می کنیم.
داســتانی در فرهنگ اســالمی آمده که روزی 
شــخصی محتاج نزد رســول اهلل رفت. حضرت 
رسول)ص( گفتند اگر کسی از ما چیزی بخواهد 
به او عطــا می کنیم و اگــر از خداوند بخواهد، 
خداوند او را بی نیــاز خواهد کرد. این فرد چند 
روز به همین شیوه پیش حضرت می آید و همین 
حرف را دوباره از زبان حضرت می شــنود. پس 
از چنــد روز کلنگی را به امانــت می گیرد و به 
کار هیزم جمع کنی مشــغول می شــود. پس از 
مدتی به واســطه همین کار ثروتمند می شــود. 
یعنی قناعت، رفتاری تولیــدی را در پس خود 
دارد. قناعت می گوید از کسی چیزی نخواهید و 

خودتان دست به کار شوید.
نگاه فعلی ما به مقوله این گونه است که ما قناعت 
را از فضایی که همه افراد در آن کار تولیدی انجام 
می داده اند در فضای فعلی بازخوانی می کنیم که 
افراد به گماشــتگی و کارمندی عادت کرده اند. 
ســعدی توانگری را حاصل قناعت می داند و در 
گلســتان توانگری به قناعت را بهتر از توانگری 
به بضاعــت می داند. چون مفهــوم قناعت را از 
منظومه مفاهیم خودش جدا کرده ایم، آن را بد 

فهمیده ام.

گفت وگوی قدس با دکتر مرتضی مرتضوی درباره ارتباط مفاهیم دینی و اقتصاد مولد

مانع تولید، رفتار کارمندی است نه فرهنگ قناعت 

قناعت، رفتاری 
تولیدی را در پس 
خود دارد. قناعت 
می گوید از کسی 
چیزی نخواهید و 
خودتان دست به 
کار شوید

بــــــــرش

اندیشه
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خبر

حاشیه

اهمیت نظام آموزشی در تربیت انسان مولد
در تربیت انســان غیرمولد کافی است نظام 
استاد-شــاگردی قدیم را با سیستم فعلی 
مقایســه کنید. در قدیم کودکان ما در این 
سرزمین عالوه بر اینکه نزد استاد تحصیل 
می کردنــد، همراه بــا او کار هم می کردند؛ 
حــال این امر چه در یک رشــته تحصیلی 
یــا در یک کار فنــی بوده اســت. کودک 
در این نظام رشــد می کرده تــا به مرحله 
استادی می رسیده اســت. ما اآلن کودکی 
را نمی بینیم کــه از کودکی فن و حرفه ای 
را بیامــوزد. در قدیم افراد هر کدام صاحب 
یکی از فنون بوده اند. تشویق افراد به اینکه 
با آموختن یک حرفه و اســتادی در فن به 
صدر مجلس برسند خیلی با قضیه امروزی 

ژن خوب و پارتی بازی متفاوت است. امروزه 
می بینیم که تفاوت های زیادی بین جهد و 
تالش با فرهنگ امروز داللی ما وجود دارد. 
مشقت کار و مخاطره کردن برای رسیدن به 
سود، تمامش نمودی از فرهنگ عامه مردم 
اســت. در هر دورانی که ما پیش می رویم 
باید تغییراتی در نهادهای خود اعمال کنیم. 
مثاًل اگر در ابتدای نظام آموزشی طرح هایی 
چون طرح کاد بود که فردی در سیســتم 
آموزشی رسمی ما دوره های کارورزی را یاد 
می گرفت اآلن باید آن طرح ها را احیا کرد. 
طرح کاد و دورههای کارورزی نمونه های آن 
چیزی اســت که در چند دهه گذشته رواج 

داشت و اآلن نیز می توان آن ها را پی گرفت.
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اداره كل نوس�ازی مدارس اس�تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی 
)فش��رده( كاالهای ذیل رااز طریق س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت برگزار نمای��د. كلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكت ها از 
طریق درگاه س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبل��ی مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضا الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه 98/12/08 می باشد.

 

الزم به ذكر است كلیه پرداخت ها بصورت اوراق اسناد خزانه اسالمی با سررسید ذیل می باشد: 
  99/04/30 و 1400/08/17

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14 روز شنبه 98/12/10
مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14:30 روز سه شنبه 98/12/20

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 7:30 روز چهارشنبه 98/12/21
پاك��ت الف باید به نش��انی: س��اری- میدان ام��ام خمینی )ره( – بلوار دانش��گاه – اداره كل نوس��ازی 

مدارس مازندران-واحد دبیرخانه تحویل گردد.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی )فشرده(
 دو مرحله ای – خرید كاال   )نوبت اول(

 اداره كل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس مازندران 

مبلغ تضمین شركت در فرایند مبلغ برآورد )ریال(عنوان كاالردیف
ارجاع كار )ریال(

1
تجهیزات كالسی 

)میز و صندلی مقاطع ابتدائی و متوسطه اول 
، صندلیدانش آموزی متوسطه(

11,237,000,000561,850,000

 آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره صدوهفتادونه مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 31163 و شناسه ملی 10380463867    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,03 و نامه ش��ماره 264020 مورخ 1397,11,16 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورتهای مالی سال 94، 95، 96 به تصویب رسید -2-روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شدند -3 حسین زال دوغ آبادی 0933768257 - حسن پیوندی دیکالن 0933251343 -سید حسین موسوی 659623692 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره و ماش��االه ش��اه ولی س��رخ آبادی0943838835 رحمت ترابی 7 0889592421 به عنوان اعضای علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت 3 س��ال انتخاب ش��دند چ -4 سید حسین موس��وی نژاد 0926120912 به عنوان بازرس اصلی وعلی اصغر باقری 0931942773 

به عنوان بازرس علی البدل به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787031(

9ع
81
52
62

 آگهی تغییرات شركت آران پارت شرق شركت 
سهامی خاص به شماره ثبت 20242 و شناسه 

ملی 10380357534 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,11,26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��ركت در واحد 
ثبتی مش��هد به آدرس مشهد،محله شهید 
هنرور،عبدالمطلب11خیابان الله6) یاس9(، 
طبق��ه همكف ب��ه كدپس��تی 9194847990 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )787026(

,ع
98
15
26
0

»آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه
 شماره : 22-98 « نوبت دوم 

1-دستگاه برگزار كننده مناقصه:شركت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل ونقل شركت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی در سال 99

3-حداقل صالحیت مناقصه گران: تایید صالحیت امور حمل ونقل از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی 
4- برآورد اولیه :حدود11.5 میلیارد  ریال

5- مبل��غ تضمی��ن ش��ركت درفرآیند ارج��اع كار:567 میلی��ون ریال ب��ا اعتبارحداقل3م��اه وقابل 
تمدیدتا3ماه دیگر

 www.setadiran.ir 6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(به نشانی
7- مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز چهار ش��نبه مورخ 98/12/7 تا پایان وقت اداری روز ش��نبه 

مورخ  98/12/10  
8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد

9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز چهار شنبه مورخ 98/12/21      
10-محل وزمان گش��ایش پیشنهادها: س��اعت 9صبح روز چهار شنبه مورخ 98/12/21 شركت آب 

منطقه ای خراسان شمالی
/ع شركت آب منطقه ای خراسان شمالی 

98
15
21
9

ش�ركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات  
نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه : احداث تقاطع غیر همسطح )زیرگذر( زیباشهر زاهدان  
2-  مبلغ برآورد : 87.592.052.395 ریال بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، راه آهن و باند و فرودگاه 

سال 1398 و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 3.719.841.048 ریال می باشد.
3- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا 18 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

4- دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 3 در رش��ته راه و ترابری از س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور و 
همچنین دارای ظرفیت آزاد الزم ، توامًا از نظر تعدادكار و مبلغ برآورد مناقصه، باشند.

5- مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی حداكثرتا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 98/12/13
6- مهلت تکمیل اسناد ارزیابی كیفی حداكثر تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 98/12/27

7- كلی�ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تكمیل اس��ناد ارزیاب��ی كیفی تا انتهای فرآیند مناقصه در س��امانه 
تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir به طور بر خط انجام می ش��ود و دریافت و تكمیل 

كلیه اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه فقط از سامانه مذكور امكان پذیر است. 
8-  از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی : سایت ملی مناقصات –HTTP://IETS.MPORG.IR، صرفًا رویت 

و صورتجلسات مناقصه امكان پذیر است.
9- متقاضیان شركت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد، ضروری است مراحل ثبت نام در این 
س��امانه و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی جهت ش��ركت در فراخوان را محقق سازند.)ش��ماره تماس س��امانه ستاد 

)021-41934
10- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

11- مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی كیفی در صورتیكه قصد ارائه ضمانت نامه بعنوان تضمین شركت 
در فرآیند ارجاع كار را دارند ، باید هنگام ارائه پاكات الف، ضمانت نامه معتبر بمدت س��ه ماه و قابل تمدید تا س��ه 

ماه دیگر، ارائه نمایند.
12- مناقصه گران تائید صالحیت ش��ده در ارزیابی كیفی، درصورتیكه قصد ارائه پیش��نهاد قیمت را دارند، باید در 
صورت نیاز به تامین كاال و تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه، قیمت متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت 

ارائه نمایند.       
13- باتوج��ه به اینكه داش��تن گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعی هنگام انعقاد 
قرارداد الزامی اس��ت.لذا برنده فرآیند ارجاع كار )مناقصه( بایستی هنگام انعقاد قرارداد تصویر گواهینامه مذكور 

را همراه با تضمین انجام تعهدات به مناقصه گذار ارائه نماید.                                    شناسه آگهی 785415/ م الف4117
اداره كل خط و سازه های فنی  راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی كیفی 
فراخوان شماره 97/19/ ص31   نوبت دوم 

/ع
98
15
22
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

تعویق زمان برگزاری مسابقات بین المللی قرآن ایران  ایکنا: رئیس بنیاد مسابقات قرآن کریم از تعویق زمان برگزاری مسابقات بین المللی قرآن به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: زمان 
برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد. کریم دولتی افزود: با در نظر گرفتن محل برگزاری مسابقات قرآن در حرم مطهر امام رضا)ع( که به طور طبیعی از ازدحام 

فراوانی برخوردار است و حضور شرکت کنندگان و مخاطبان از کشورهای مختلف و با توجه به مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا، برگزاری مسابقات در ابتدای سال آینده مناسب نیست.

»اهل شّر« در بیان امام هادی)ع(
از چه افرادی باید احســاس خطر کرد و دوری نمود؟ از چه کســانی امید 
خیر نمی رود و شــّر در آنان جاری است؟ در احادیث اهل بیت)ع( پاسخ این 
پرسش وجود دارد. ابوالحسن ثالث علی بن محمد امام هادی)ع( فرموده اند: 
ُه«؛ هر که خوار و ذلیل باشد بر او نفس  »َمْن َهانَْت َعلَْیِه نَْفُســُه َفَل تَْأَمْن َشَرّ
او، پس از شــّر او در امان مباش. هرکس که نزد خویش احساس شخصیت 
نکند از شــر او در امان نبــاش. به حکم این حدیث  افــراد بی دین و فاقد 
شــخصیت مثبت و بی ادب و افراد بی ایمان کــه ارزش وجودی و احترامی 
برای خود قائل نیســتند و افراد ذلیل و بی مقدار و بی ارزش، بیش از دیگران 
ظرفیت و قابلیت انجام شّر را دارند و بدکارترند؛ بنابراین انسان ها از شر آن ها 

در امان نخواهند بود.
»شــر« به معنای آزار، تباهی، تبهکاری، بدخویی و شــرارت اســت و نفس 
افرادی که برای خود هیچ ارزشــی قائل نیســتند، مقتضی صدور شر است؛ 
پس نباید بر انســان تسلط یابند؛ چون انسان از شــر آنان در امان نخواهد 
بود. امام جــواد)ع( نیز فرموده اند: »من هانت علیه نفســه کبرت الدنیا فی 
عینه«؛ بی شــک فرد خوار و ذلیل که دنیا در چشم او بزرگ است همواره و 
فقــط به فکر دنیا و دنیاگرایی و دنیاطلبــی خواهد بود و تنها منافع دنیوی 
خود را می بیند و منافع دیگــران را زیر پا می گذارد. همچنین امام علی)ع( 
فرموده اند: »من هانت علیه نفســه فل ترج خیره«؛ در این هشدار الهی نیز 
وضعیت  افراد خوار و ذلیل بیان شده است. چنین افرادی اهل خیر و خوبی 
و خدمت نخواهند بود. جمله »من هانت علیه نفســه« در هر ســه حدیث 
وجود دارد؛ افرادی که برای خود ارزشــی قائل نیستند و کرامت خود را ارج 
نمی دهند، افرادی هنجارشــکن اند و به هیچ چیز از اصول اخلقی و ارزشی 

پایبند نیستند؛ بنابراین انسان از شرارت آنان در امان نیست.

معــارف / مریم احمدی شــیروان: 
اهل بیت)ع( اســوه های بی بدیلی در تمام 
ساحات زندگی بشریت هستند و بی تردید 
مشکلتی که انســان امروز با آن دست به 
گریبان است، با مراجعه به سیره و سبک 
زندگی معصومین)ع( حل شــدنی است. 
تقارن ســالروز شــهادت امام هادی)ع( با 
روز امور تربیتی و تربیت اسلمی، بهانه ای 
شــد تا در گفت وگو با آیت اهلل سیدهادی 
رفیعی پــور علــوی، مدیر مؤسســه امام 
هادی)ع(، به سیره تربیتی دهمین پیشوای 

برحق شیعیان بپردازیم.

 رفتار امام هادی)ع( 
دشمن را به دوست تبدیل کرد

آیت اهلل رفیعی پور با بیــان اینکه هدایت 
اصلی ترین وظیفه ائمه اطهار)ع( اســت، 
می گوید: همان طــور که قــرآن »ُهًدی 
لِلَنّاس« است، ائمه)ع( هم »یَْهُدوَن بِأَْمِرنَا« 
هستند و هدایت بدون تربیت، موفقیتی به 
همراه ندارد. آن ها باید انسان هایی تربیت 
کنند و آن انســان ها جامعه را بسازند. در 
همیــن زمینه امام هــادی)ع( آنچنان در 
مدینه بــه آموزش و تربیت دانشــمندان 
و مردم اهتمام داشــت کــه حاکم مدینه 
برای خلیفه وقت متوکل نوشــت اگر علی 
النقی)ع( در مدینه باشد، حکومتی برای تو 
باقی نخواهد ماند و متوکل را برای تبعید 

امام از مدینه به بغداد تحریک کرد.
او اضافه می کند: امام)ع( با آنکه بر حسب 
ظاهر آرامش داشــت و شمشیری نیز در 
دست نداشــت، ولی چنان به تربیت افراد 
کوشــش داشت که والی شهر متوجه شد 
و از خلیفه درخواســت انتقــال )تبعید( 
حضرت از مدینه بــه بغداد را مطرح کرد. 
در مدینه نیز مردم به عنوان فرزند رسول 
خدا علقه خاصی به حضرت)ع( داشتند. 
متوکل عباسی برای اینکه بتواند حضرت 
را از مدینه به بغداد بیاورد و زیر نظر داشته 
باشد، قوی ترین، ناصبی ترین و دشمن ترین 
فرد نسبت به اهل بیت)ع( را مأمور کرد تا 

به مدینه رفته و حضرت را به بغداد ببرد، 
اما رفتار امام هــادی)ع( از مدینه تا بغداد 
آنچنان بر یحیی بن هرثمه اثر داشت که 
او از مریــدان امام هادی)ع( و دوســتان 

اهل بیت)ع( شد.

 پاسخ های امام هادی)ع( 
همه را به تواضع وا می داشت

مدیر مؤسسه امام هادی)ع( بیان می کند: 
مســعودی، مورخ معروف آورده است که 
به امامت رسیدن امام هادی)ع( در دوران 
کودکی بر حکمای عباســی گران آمد، به 
همین دلیل خلیفــه به حاکم مدینه نامه 
نوشــت که علی النقی)ع( را به اســتادی 
ناصبی بسپارید که دوستدار اهل بیت)ع( 
نباشــد تا او را آرام آرام از افکار پدرش جدا 
کند. آن ها نیز دانشمندی به نام جنیدی را 
که در فضل و دانش بر اهل مدینه برتری 
داشت و در دشمنی نسبت به اهل بیت)ع( 

سابقه دار بود، به او معرفی کردند.
آیت اهلل رفیعی پور در ادامه توضیح می دهد: 
امام هادی)ع( تحت کنترل شدید خلفای 
عباسی بود و آن ها به بهانه تعلیم، او را در 
اســارت نگه داشته و به جنیدی متعصب 
ســپردند، اما طولی نکشــید که جنیدی 
بــه علم و عظمت امــام)ع( اعتراف کرد و 
به امامت او معتقد شــد. آمده است که از 
جنیدی در مورد علم حضرت سؤال کردند 

و او در پاســخ گفت: به خدا سوگند، گاه 
سخنی به او می گویم و به نظر خودم تلش 
بسیاری کرده ام، اما به گونه ای به من پاسخ 
می دهد که از او اســتفاده می کنم؛ مردم 
گمــان می کنند که من بــه او می آموزم، 
در حالی که به خدا سوگند، من از او بهره 

می برم.
این پژوهشــگر علوم اسلمی به شاگردان 
امام هادی)ع( و تربیت ایشان اشاره کرده 
و عنــوان می کند: از کشــورهای مختلف 
امروزی یعنی ســرزمین اسلمی آن زمان 
کــه از ماوراءالنهر تا مصــر بوده، نامه های 
متعددی حاوی ســؤاالت و نادانســته ها 
در زمینه های مختلف به حضرت نوشــته 
می شد و ایشان پاسخ می دادند؛ آن هم در 
زمانه ای که ارسال مکاتبات با دشواری های 
بسیاری همراه بود، ولی برای مردم مسلمان 
ارزش آن را داشــت که از ابن الرضا پاسخ 
نادانسته هایشــان را بگیرند. ضمن اینکه 
پاسخ ها و استدالل ها آن قدر متقن بود که 

همه در برابر آن تواضع می کردند.

 برخی از شاگردان 
مکتب امام هادی  )ع(

مدیر مؤسســه امام هــادی)ع( می گوید: 
امام هادی)ع( با ایجاد زمینه ای مســاعد 
برای تربیت و الگو، سرمشق مناسب دادن 
به شــاگردان خود و نیز با تمرین علمی و 

موعظــه و نصیحت، به تربیت شــاگردان 
بســیاری همت گماشــت. او با مکاتبات 
خود، شاگردانی که در مدینه تربیت کرد، 
نشســت هایی که روزها در مسجدالنبی 
داشــت و مؤمنین و مسلمین نزد او آمده 
و تربیت می شدند، نقش بسیار سازنده ای 
در عصر خود داشــت؛ هــر چند که تمام 
آثــار ائمه)ع( برای ما باقی نمانده اســت، 
اما همان ها هم که از این امام داریم سبب 

می شود نقش مهم تربیتی 
آن حضرت در زمانه حاضر 

هم ادامه پیدا کند.
از  می کند:  خاطرنشــان  او 
امام هادی)ع( زیارت جامعه 
کبیره و زیارت غدیریه باقی 
مانده اســت؛ جامعه کبیره 
مســندترین  و  بزرگ ترین 
صحیفه امام شناسی است و 
در سازندگی و تربیت مردم 
و آگاهی آن ها نسبت به تمام 
ائمه معصومیــن)ع( و آنچه 
مســلمانان در معرفت امام 
برای رسیدن به اکمال دین 
و امامت بایــد بدانند، نقش 
آنچنان  امام هادی)ع(  دارد. 
در تربیت دینی اهتمام ورزید 
که همه به نکته اصلی یعنی 

»امامت« پی بردند.
آیــت اهلل رفیعی پور در پایان 

به مصادیق تربیتی امام هادی)ع( نیز اشــاره 
کرده و بیان می کند: ابن ســکیت با ادله امام 
هادی)ع( موفق به درک والیت شــد؛ ایشان 
ابن سکیت را که می خواست شمشیر متوکل 
باشد، تبدیل به نیروی قوی والیتی کرد، به 
حدی که توســط متوکل و به جرم محبت 
اهل بیت)ع( به شــهادت رســید. یا حضرت 
عبدالعظیم حسنی، از تربیت شدگان مکتب 
امام هــادی)ع( و نایب چند امام)ع( آنچنان 
مورد اطمینان حضرت بود که به مراجعین 
خــود از ری و اطــراف می فرمودنــد بــه 

عبدالعظیم حسنی مراجعه کنید.

گفت وگو با آیت اهلل رفیعی پور به بهانه سالروز شهادت دهمین امام همام

 نقش تربیتی امام هادیj همچنان ادامه دارد

جامعه کبیره 
بزرگ ترین صحیفه 

امام شناسی است 
و در تربیت مردم 

و آگاهی و معرفت 
آن ها نسبت به 

ائمه معصومین)ع( 
و رسیدن به اکمال 

دین نقش دارد

بــــــرش

 خداوند انسان های مراقب 
را دوست دارد

پناهیان  علیرضا  حجت االسلم  شبستان: 
در مراســمی که به مناسبت آغاز ماه رجب 
در حسینیه آیت اهلل حق شناس تهران برگزار 
شد، با بیان اینکه یکی از مفاهیم کلیدی در 
قرآن تقوا است، گفت: تقوا ُمّر دین و قرآن و 
محور کلم اهل بیت)ع( است. وی با استناد 
به روایتی از امام محمدباقر)ع( بیان کرد: تقوا 
سبب می شود که شما تلف نشوید، سرمایه 
استعدادهای شــما از بین نرود و غنیمتی 
برای آخرت شما می شود؛ خداوند به وسیله 
تقوا بنــده خود را حفظ می کند، هر چه به 
ذهن و فکر او نرســد خداوند آن را جبران 
می کند؛ خداوند بــا تقوا نقص عقل و فهم 
انسان را جبران می کند؛ خداوند به وسیله 
تقوا جهل و نابینایی انسان متقی را از بین 

می برد.
این استاد حوزه و دانشــگاه درباره مفهوم 
تقوا اظهــار کرد: تقوا یعنــی مراقبتی که 
منفعت طلبی دارد، تقــوا از خود محافظت 
کردن اســت، خداوند انسان های مراقب را 
دوست دارد، فرهنگ دین بر اساس تقواست. 
وی با بیان اینکــه اگر نظر الهی را مراقبت 
کنید، تمام منافع دنیایی خود را با بهترین 
شــکل آن تأمین می کنید، تأکید کرد: اگر 
می خواهید در ســفینه نجــات الهی قرار 
بگیرید مراقبت داشــته باشید و دستورات 
الهی از انجام واجبــات و ترک محرمات را 

انجام دهید.
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه با استناد 
به روایت دیگری از امام باقر)ع( گفت: هر 
کــس امر الهی را مراقبــت کند، خداوند 
از او مراقبــت می کند؛ ما در بلیا نیاز به 
مراقبــت داریم، اما گاهــی مراقبت ما با 
مراقبت عــادی تفاوت دارد؛ وقتی تقوای 
الهی را مراعات کنیــد، همچون مراقبت 
کودکی اســت که در آغوش والدین خود 
است. وی در پایان خاطرنشان کرد:  امام 
باقر)ع( فرمودند کســانی که در کشتی با 
نوح سوار شدند با تقوا نجات پیدا کردند، 
همچنین قوم صالح که به همراه او بودند 
با تقوا نجــات یافتند؛ اهــل صبر با تقوا 

نجات پیدا می کنند.

معارف
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یادداشت

گفتار

 حجت االسالم دکتر محمدرضا جواهری

»جامعه کبیره« فرهنگ امام شناسی است
از خلفای معاصر امام هادی)ع(، متوکل عباسی است که یکی از جنایت کارترین 
خلفای تاریخ به شــمار می رود و عقاید فاسد و مخالف قرآن از جمله دشمنی و 
تحقیر اهل بیت)ع( را در میان مردم ترویج می کرد. او تمام افرادی که به گونه ای 
با اهل بیت)ع( دشمنی داشتند را گرد هم آورده و مجالسی برای بیان سخنان ناروا 
به اهل بیت)ع( خصوصاً امام علی)ع( برگزار کرده و به آن ها پاداش می داد. متوکل 
معتقد بود خدا جسم دارد و علمایی که از این عقیده طرفداری می کردند را گرد 

خود جمع می کرد و این عقیده را رواج می داد.
در آن شــرایط اختناق و خفقان که متوکل ایجاد کرده بــود، امام هادی)ع( با 
شجاعت و دالوری مثال زدنی با این عقاید باطل مبارزه می کرد و سبب روشنگری 
مردم می شد؛ به طور نمونه، در زمینه والیت علی بن ابی طالب)ع(، امام هادی)ع( 
در برابر اقدامات و دشــمنی های متوکل ایســتاد و وقتی خلیفه عباســی، امام 
هادی)ع( را از مدینه به اجبار به ســمت سامرا فراخواند، ایشان عمداً مسیر خود 
را از نجف اشــرف قرار دادند و در آنجا منشــوری بین شیعیان به عنوان زیارت 
مخصوص امیرالمؤمنین)ع( در روز عید غدیر منتشــر کرد که جاودانه شد. این 

زیارت مقام و فضائل امام علی)ع( را آشکارا بیان می کند.
منشور مهم دیگر زیارت جامعه کبیره است؛ زیارتی که وقتی متوکل و دیگر 
خلفا ســعی داشــتند والیت را از بین ببرند و مردم را ناصبی تربیت کنند، 
تبدیل به فرهنگ امام شناسی شد. در این زیارت تمام فضائل، مقام و ارزش 

ائمه معصومین)ع( و امامت بیان شد.
از ســوی دیگر، وقتی متوکل دســتور داد مرقد امام حسین)ع( را تخریب و 
به زائران اجازه زیارت کربل داده نشــود، شــیعیان و محبان امام حسین)ع( 
با دعوت امام هادی)ع(، به دســتورات حکومت وقت توجه نکردند و به مدت 
بیســت سال با او مبارزه کردند تا اینکه موفق شدند دوباره این مرقد را احیا 

کرده وتا امروز پرچم سرخ امام حسین)ع( برافراشته باقی بماند.

یادداشت شفاهی
 حجت االسالم موسی دانش

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین " آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی" 
ش��ماره     ه��ای  کالس��ه  و   ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۲۵ ش��ماره  رای  براب��ر 
۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۹ مورخ��ه ۲۶   / ۱۱ / ۱۳۹۸ ص��ادره هیئ��ت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ 
شهر قاین

 آق��ای علیرضا س��عادت ج��و ) از مح��ل مالکیت آقای حس��ین س��لمانی( فرزند 
محمدحسین بش��ماره شناس��نامه ۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ و کد ملی ۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ در 
شش��دانگ یکباب منزل گلی و مخروبه به مس��احت ۱۵۱,۴۰ متر مربع در قسمتی 
از پالک ۲۵۹- اصلی واقع در قاین - خیابان بزرگمهر - بزرگمهر ۴ خریداری شده 
) مع الواس��طه ( از ورثه حس��ین سلمانی مالک رس��می پالک فوق . محرز گردیده 

است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۵۲۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۸/ ۱۲ / ۱۳۹۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۴/ ۱۲ / ۱۳۹۸
علی  صفایی  فر -  رئیس   اداره  ثبت  اسناد و امالک  شهرستان  قاین

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 "آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"
 برابر آرای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۰ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۱ و 
کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ و ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ 
مورخه ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸   صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکان��ه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ب��ه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
بخش ۱۱ قاینات

 شهر قاین
 ۱-خانم عفت ناصری ) از محل مالکیت خانم معصومه عشری فرزند سید محمدعلی 
بشماره شناسنامه ۲۴۸ و کد ملی ۰۸۸۸۹۸۷۳۹۰ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل مخروبه به مس��احت ۸۲,۸۵ مترمربع در قس��متی از پالک یک فرعی 
از ۱۰۴۴- اصل��ی واقع در قاین - خیابان امام کوچه ش��هید صبیانی روبروی پارک 
خریداری ش��ده ) مع الواسطه ( از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق . محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
 ۲-خانم پروانه ناصری ) از محل مالکیت خانم معصومه عشری فرزند سیدمحمدعلی 
بشماره شناسنامه ۲۶۷ و کد ملی ۰۸۸۹۰۰۴۸۲۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل مخروبه به مس��احت ۸۲,۸۵ مترمربع در قس��متی از پالک یک فرعی 
از ۱۰۴۴- اصل��ی واقع در قاین - خیابان امام کوچه ش��هید صبیانی روبروی پارک 
خریداری ش��ده ) مع الواسطه ( از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق . محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
 بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۲/۸             

تاریخ  انتشار نوبت  دوم  :  ۹۸/۱۲/۲۴    
علی  صفایی  فر  -    رئیس  اداره  ثبت اسناد وامالک    شهرستان  قاین  

در اجرای آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مصوب 90/9/20- امالک واحد ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی می گردد.
۱- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۵۸- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض عبدالبصیر خانی نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۴۵ مترمربع پالک ۴- فرعی از ۳- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ 

مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی خانم خورشید دخیلی محرز گردیده است
۲- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۸- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض قاسم تیر گردان نسبت 
به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۱/۲۵ مترمربع پالک ۱۸۸۰- فرعی از ۳- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی مراد اسدی و تاج محمد امان زاده 
و یاز قلیچ پهلوانفر و جان میرزا غوریانی و اله وردی وفایی فر و دین محمد ایرانی و جان میرزا خانی و یوسف ایرانی و 
برات رونجی و محمد جان حیاتی و اسماعیل اسدی و رجب دشتی و محمد علی رحمتی و نساء نیک )موسی ایرانی( 
و رحمان محمدی )دو سهم( و وراث غالم محمد افشاری و وراث غالم قنبر افشاری و وراث مرحوم قلیچ یوسف زاده 
و وراث مرحوم صغرا امان زاده و وراث مرحوم شاه محمد ساالری و وراث مرحوم خان محمد ایرانی و مرحوم رمضان 
خانی و وراث مرحوم رحمت محمدی و وراث محمد حس��ین اس��دی و وراث مرحوم ماندگار یوسفی و وراث مرحوم 
براتعلی چوبداری و وراث مرحوم منصور بایزدی و وراث مرحوم یوس��ف س��نگچولی و وراث یوسف دربارپناه و وراث 

مرحوم رمضان علی بیگی و وراث مرحوم کریم برنقری و وراث مرحوم ابراهیم تاجی خویرودی محرز گردیده است.
۳- برابر رأی ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۰- ۹۸/۱۱/۱۳ شماره تصرفات مالکانه و بالمعارض منصور منصوری نسبت 
به ۶ شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۷/۲۰ مترمربع پالک ۳۳۸۷- فرعی از ۴ فرعی از ۳- اصلی و ۴ 
فرعی از ۳- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای اسداله منصوری و امیرکریمی تیموری و باقی بهرامپور محرز گردیده است.
۴- برابر رأی ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۲- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض قادر صالحی نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۳/۱۰ مترمربع پالک ۳۳۸۷- فرعی از ۴ فرعی از ۳- اصلی و ۴ فرعی 
از ۳- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

اسداله منصوری و امیر کریمی تیموری و باقی بهرام پور محرز گردیده است.
۵- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۶- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض مصطفی مرادی نسبت 
به س��ه دانگ از ش��ش دانگ یک باب ساختمان )مغازه( مس��احت ۱۱۵/۶۰ مترمربع پالک – فرعی از ۱۶۷- اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای اسفندیار 

مقصودپور محرز گردیده است.
۶- برابر رأی شماره ت ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۷- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض محمد ادریس مرادی 
نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک باب ساختمان )مغازه( مساحت ۱۱۵/۶۰ مترمربع پالک – فرعی از ۱۶۷- اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای اسفندیار 

مقصودپور محرز گردیده است.
۷- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۵۹- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض هادی نادری نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۳۶/۴۵ مترمربع پالک – فرعی از ۸۸۲- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۳ مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای علی محمد دوربینیان 

محرز گردیده است.
۸- براب��ر رأی ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۳- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض زمان قطب احمدی 
نسبت به شش دانگ یک باب منزل به مساحت ۱۹۶/۲۵ مترمربع پالک  - فرعی از ۹۲۹- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۳ مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رسمی آقای خواجه محمد جامی 

االحمدی محرز گردیده است.
۹- برابر رأی ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۵۶- ۹۸/۱۱/۱۳ ش��ماره تصرفات مالکانه و بالمعارض ناصر صالحی تیموری 
نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت ۲۵/۲۰ مترمربع پالک – فرعی از ۱۱۹۲/۱۱۹۱- اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳ مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمد 

رضا غول عزیزی محرز گردیده است.
۱۰- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۶۱- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض احسان علیزاده نسبت 
به ش��ش دانگ یک باب س��اختمان مسکونی )به استثناء ثمن اعیان( به مس��احت ۱۷۱ مترمربع پالک – فرعی از 
۱۱۳۶- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای سید احمد قلعه کاهی نیل ابادی محرز گردیده است.
۱۱- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۵۵- ۹۸/۱۱/۱۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض شهزاد احمدیفر نسبت 
به شش دانگ زمین محصور دارای بنا به مساحت ۲۱۹/۸۰ مترمربع پالک – فرعی از ۱۲۴۶- اصلی واقع در خراسان 

رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
۱۲- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۸۰- ۹۸/۱۱/۱۴ تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت تعاونی تولیدی 
کشاورزی و دامداری کشک جام نسبت به شش دانگ یک باب گاوداری به مساحت ۷۹۷۷ مترمربع پالک – فرعی 
از ۳۱۳- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای عید محمد نیکنام گوربندی محرز گردیده است.
۱۳- برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۲۰۸- ۹۷/۲/۱۹ تصرفات مالکانه و بالمعارض محمد فیضی نسبت به 
ش��ش دانگ یک باب منزل به مس��احت ۱۵۸/۶۰ مترمربع پالک – فرعی از ۱۷۳- ۱۷۴--اصلی واقع در خراس��ان 
رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمدصدیق موذن احمدی 

محرز گردیده است.
۱۴- برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۱۱- ۹۸/۱۰/۳ تصرفات مالکانه و بالمعارض فاروق قربانی نسبت به شش 
دانگ یک باب منزل به مس��احت ۲۲۹/۱۰ مترمربع پالک – فرعی از ۶۷۳--اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳ 

مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی خاور غول ایوبی )ابراهیمی( محرز گردیده است.
۱۵- برابر رأی ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۸۹۶- ۹۸/۱۰/۱۶ تصرفات مالکانه و بالمعارض عبدالرحمان مرادی 
نسبت به شش دانگ یک باب منزل به مساحت ۱۸۸/۴۰ مترمربع پالک ۱۶۹۶- فرعی از ۴ فرعی از ۳- اصلی واقع 
در خراس��ان رضوی بخش ۱۳ مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رسمی محمد کریمی 

جهان ابادی )تیموری( و احدی از ورثه مصطفی کریمی تیموری محرز گردیده است.
۱۶- پیرو آگهی روزنامه خراس��ان و روزنامه س��ایه هر دو به تاریخ های ۹۸/۶/۲۵ و ۹۸/۷/۱۰ که تصرفات مالکانه و 
بالمعارض برهان بهبود پورامقان نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۱۹/۸ مترمربع پالک 
۱۳ فرعی و ۱۶- فرعی از ۹۵۷- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه 
از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی محرز گردیده و منتشر گردیده است، که صحیح آن به مساحت ۱۲۷/۴ 

مترمربع از پالک ۱۳ فرعی )۷۶ مترمربع( و ۱۶ فرعی )۵۱/۴( مترمربع هر دو از پالک ۹۵۷- اصلی می باشد.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در محل تا دو ماه و همچنین برای 
آگهی اصالحی ظرف مدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف ۹۸/۲۵۷- آ-۹۸۱۴۴۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۱/۲۳                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۲/۰۸

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۰۳ �۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای حس��ن رضا برزگانی فرزند محمدعلی وش��ماره ملی  ۰۶۵۲۰۴۸۱۳۷  نسبت به ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت ۱۰۳/۹ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت عیسی 
دس��تگردی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ- ۹۸۱۵۲۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۳ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای عباس عبداله زاده   فرزند علیجان بشماره شناسنامه ۱۵۹  وشماره ملی  ۰۶۵۰۸۲۵۵۱۹  
نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۱۲۴/۱ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از 
محل مالکیت حسین دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۷۱ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای حسن محمدیان  فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲ وشماره ملی  ۰۶۵۲۹۶۸۶۳۵  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۶۸/۵۰ مترمربع قس��متی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل 
مالکیت رحمان مهرجو محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی  /   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۹۶ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی عباس صفائی    فرزند محمد  بشماره شناسنامه ۴۵۵  وشماره ملی  ۰۶۵۱۲۸۶۹۴۸  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت ۲۳۷/۹۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل 
مالکیت غالمرضا دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می  برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۱۶ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عیسی واقعی   فرزند محمود  بشماره شناسنامه ۳۶۷ وشماره ملی  ۰۶۵۰۵۰۰۴۳۱  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل مسکونی  به مساحت۱۳۲/۹۴ مترمربع ۱۳۹۶� اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت 
محمد دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 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 است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۴۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی /    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۷۴ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رضائی  فرزند رضا  بش��ماره شناسنامه ۱۱۶ وشمار ۰۶۵۳۳۱۳۸۹۶  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت۱۴۷/۶۹ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶  � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل 
مالکیت عیسی دستگردی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی/    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۵ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی ایوبی  فرزند ابراهیم بش��ماره شناسنامه ۳ وشماره ملی  ۰۶۵۲۱۷۴۶۶۳  نسبت 
به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت۷۶ مترمربع بپالک ۳۵۵۱ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت حسین 
صفائی و خدیجه صفائی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می برابر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۱۰۰۴۴۰۱ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زیبا کد خدا فرزند گل بخش بش��ماره شناسنامه ۴ صادره از بیرجند وشماره ملی  
۵۲۳۹۸۷۹۱۱۷  نسبت به ششدانگ یکباب منزل   به مساحت ۱۴۶/۸۸ مترمربع قسمتی از پالک ۱۴۰۲ � اصلی از 
محل مالکیت غالمحسین مطلب زاده محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۲۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۴
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 



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 rچرا قیمت گوشت  باال کشید؟
بیماری کرونا عالوه بر اینکه بازارهای تجاری دنیا را تحت تأثیر قرار داده، بسیاری 
از بازارهای خرد و کالن تا معامالت اصناف محلی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده 
است. افزایش قیمت گوشت گوسفند که از یکی دو هفته منتهی به پایان بهمن 
ماه آغاز شــد، روند پرشتابی گرفته اســت. تعطیلی رستوران ها به دلیل کاهش 
تقاضای خرید آماده غذا توســط مردم، درخواست خرید گوشت را از سوی این 
صنف بسیار کاهش داده است.کاهش مسافرت ها و تعطیلی بسیاری از هتل ها و 
مسافرخانه ها که آشپزخانه های آن ها را بی رونق کرده است، موجب عدم تقاضای 
خرید گوشت شده است. هر چند کاهش تقاضا باید منجر به کاهش قیمت شود، 
اما کاهش تقاضای رستوران ها و هتل ها با افزایش تقاضای خانگی و باالرفتن خرید 
گوشت در سبدهای خانوار، افزایش قیمت گوشت گوسفندی را به دنبال داشته 
است.گوشت  گوسفندی بین 110 تا 130هزار تومان به فروش می رسد. هفته های 
منتهی به پایان ســال و آغاز ســال نو که مصادف با عدم مسافرت ها و گذراندن 
اجباری تعطیلی در منازل به دلیل جلوگیری از اپیدمی ویروس کرونا شده، خرید 
گوشت را برای روزهای تعطیل سال نو افزایش داده است. کاهش تقاضای هتل ها 
و رســتوران ها با افزایش تقاضای خانگی جبران شده و شدت تقاضاها با کاهش 

عرضه گوشت، قیمت ها را باال برده است.
کاهش صادرات آالیش های گوسفندی چون پوست گوسفند به دلیل بسته بودن 
مرزها یا عدم تقاضا از آن سوی مرزها به دلیل قرنطینه کردن مواد صادراتی، همه و 
همه عوامل افزایش نرخ  گوشت به شمار می روند. کاهش قیمت  کله و  پاچه و جگر 
در بازارها به دلیل عدم خرید کله و پاچه و جگر از مغازه های سطح شهر، قیمت ها 
را به نصف کاهش داده است. کاهش قیمت جگر و کله و  پاچه روی قیمت گوشت 
کشیده شده، بنابراین تا زمانی که آالیش های گوسفندی خریداری نشود، قیمت 
آن ها بر گوشت افزوده می شود و قیمت گوشت را بیشتر از حد نرمال باال می برد.

افزایش نرخ حمل ونقل به دلیل افزایش قیمت بنزین در ماه های گذشته و بارش 
نزوالت آســمانی که تردد را در ســطح جاده های غرب کشور و حمل ونقل دام 
سخت کرده است، عرضه دام را به تعویق افکنده و کاهش عرضه در کنار افزایش 

تقاضای خرید شب عید، به گرانی گوشت دامن زده است.
پیش بینی ها حاکی از آن است که قیمت گوشت در سال 99 به دلیل بارش های 
باران و حاصلخیزشدن صحراها کاهش نمی یابد، چرا که دامدار در شرایط خوب 
گیاهــی تمایل چندانی به فروش دام و گله خود ندارد و دام را برای افزایش وزن 
و  بزرگ تر شدن نمی فروشد. از این جهت در صورت ثابت ماندن تقاضای زیاد در 

سال آینده، کاهش قیمت گوشت گوسفندی دور از ذهن خواهد بود.

اختصاص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای خودروها 
ایســنا: نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ســال 1399 کل کشور از 
مصوبه این کمیسیون درباره اختصاص ۶0 
لیتر بنزین برای سفرهای نوروزی در این 
کمیسیون خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد 
گفت: در جلسه کمیسیون مصوب شد 
برای نوروز سال آینده ۶0 لیتر به سهمیه 
بنزین خودروها اضافه شــود. در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون در صحن 
علنی پارلمان، این ۶0 لیتر در نوروز 99 به کارت صاحبان خودروها واریز خواهد شد.

الیحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد
شبستان: هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه الیحه بودجه 
99 تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد، گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی 

انتقاداتی به الیحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات الیحه مخالف هستیم. 
 وی در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام الیحه بودجه گفت: الیحه بودجه 99 

تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد.

کرونا بورس های جهان را قرمز کرده  اما در ایران شاهد سبز شدن شاخص هستیم

ریسک بزرگ درانتظار سهامداران عجول
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  شــاخص بورس 
رکورد شکست و از مرز نیم میلیون گذشت. 
رکوردشــکنی که از نگاه کارشناسان، ناشی 
از »جوگیــری مــردم« و ورود هیجــان زده 
ســرمایه های خرد و کالن به این بازار است 
و زیاندهی غیرحرفه ای هــا را در پی خواهد 
داشت.هر چند در 11 ماه امسال، بورس در 
مقایسه با بازارهای رقیب، از نظر سودرسانی به 
سهامداران، سر و گردنی باالتر 
ایستاده اســت، اما این رشد 
اخیر  روزهای  در  خیره کننده 
از نظر تحلیلگران، کوتاه مدت، 
هیجانی، ناشی از رشد قیمت 
دالر و توأم با زیان قابل توجهی 
عجول  غیرحرفه ای های  برای 

خواهد بود.
در حالــی که ویــروس کرونا 
در  را  جهــان  بورس هــای 
وضعیــت افت شــاخص قرار 
داده و در ایران هم این ویروس 
تا حــدودی کشــور را در فاز 
وحشت، تردید و رکود نسبی 
فرو برده و از دیگر ســو انتظار می رفت ورود 
ایران به لیســت سیاه FATF سقوط بورس 
را حداقل برای مقطعی کوتاه رقم بزند، بازار 
ســرمایه ظرف همین هفته رکوردشــکنی 
تاریخــی اش را بــه رخ کشــید و بــه طرز 
بی سابقه ای در همین هفت روز باالی 53هزار 

واحد افزایش شاخص از خود نشان داد.

  مردم می خواهند ارزش پولشان 
را حفظ  کنند

خبر آنالین در گزارشی، رشد رکوردشکنانه 
شاخص بورس در شرایط فعلی را این گونه 
تحلیل می کند: در حال حاضر دو اتفاق در 
کشور رخ داده است. نخست اینکه سالی بین 
۲۷ تا ۲۸درصد حجم پول در اقتصاد افزایش 
می یابد و از سوی دیگر بین 5 تا 10 درصد 
نیز از حجم کیک اقتصادی کم می شود. به 
عبارتی، همواره پول بیشتری برای مصرف 
کاال و خدمات کمتری وجود دارد که منجر 

به تورم می شود. اتفاق دوم، نرخ بهره واقعی 
اســت که از تفاوت نرخ بهره اسمی و تورم 
به دســت می آید. براساس پیش بینی ها در 
سال آینده، نرخ تورم نقطه به نقطه بین ۲5تا 
30درصد و نرخ بهره اسمی نیز با اهتمامی 
که بانک مرکــزی تاکنون به خرج داده بین 
15تا ۲0درصد خواهد بود. بنابراین حداقل 
نــرخ بهره واقعی منفــی ۲0درصد خواهد 
بود. براســاس این گزارش »نرخ بهره منفی 
۲0درصد به معنای بی ارزش شدن پول به 
اندازه ۲0درصد است که این مسئله موجب 
می شود افراد به ســمت دارایی هایی بروند 
که فکر می کنند می توانند ارزش پولشــان 
را حفظ  کنند. این در شــرایطی است که 
کاهش ارزش پــول در هفته های اخیر به 
حدی بوده که عمالً این مســیر را در بازار 

سرمایه ایجاد کرده است«.

 اصول سرمایه گذاری را رعایت کنید
یک کارشــناس بازار ســرمایه هم در این 
خصوص به خبرنگار ما می گوید: ســرازیر 
شــدن نقدینگی هــای ســرگردان خرد و 
کالن بــه بــورس از نگاه مثبــت مردم به 
آینــده شــرکت های صادرات محور بورس 
ناشی شــده، چرا که با افزایش قابل توجه، 
ســود این شــرکت ها هم افزایش می یابد، 
بدین ترتیب بازارهای موازی برای صاحبان 
سرمایه جذاب نیستند.احمد جانجان اضافه 
می کند: متأسفانه مردم جوگیر شده اند و به 
تحلیل های کارشناسی گوش نمی دهند، مگر 
اینکه زیان ببینند. امروز هر صاحب نقدینگی 
که رشد بورس را در سال جاری دیده به این 
بازار ورود کرده با این تصور که سود ادامه دار 
است، اما این تصور اشتباه است و باید اصول 
ســرمایه گذاری را رعایت کــرد.وی معتقد 
است: ویروس کرونا ممکن است مدت ها در 
کشور باقی بماند و منجر به تعطیلی صنعت 
و اقتصاد شــود و در نهایت کاهش درآمد 
شــرکت ها را در پی داشته باشد که در این 
امر سهامداران غیرحرفه ای که به دنبال سود 

یک شبه هستند را متضرر خواهد کرد.

جانجان ادامه می دهد: ریســک بزرگی در 
انتظار ســهامدارانی اســت که این روزها 
عجوالنه به بــازار ورود کرده انــد، چرا که 
کرونا بورس های جهــان را قرمز کرده، اما 
در ایران شاهد سبز شدن شاخص هستیم 
و این وضعیت غیرواقعی است.به گفته وی، 
انتظار کاهش قیمــت ارز و طال وجود دارد 
که این کاهش، شــاخص بورس را در بازه 
زمانی 1۲ تا 14اســفند هم اصالح خواهد 
کرد و آن زمان، زمان مناســب برای خرید 
سهام  است نه امروز.جانجان می گوید: بخش 
زیادی از مشکالت مربوط به انتقال ارز حل 
شده و معلوم شد ورود ایران به لیست سیاه 
FATF  تأثیری بر بورس ندارد، اما این ورود 
همزمان با شیوع ویروس کرونا شده که معلوم 
نیست چه زمانی از بین برود و چه تأثیری بر 

کسب و کار شرکت ها داشته باشد.

 بورس، مؤسسه مالی و اعتباری نیست 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران در گزارشــی اعالم کرده تأمین مالی 
شــرکت ها از طریق بازارسرمایه  در 10 ماه 
نخســت سال گذشــته ۲3/1هزار میلیارد 
تومان بوده، این رقم برای 10 ماه نخســت 
امســال به ۶9/۶هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت. در مجموع و براســاس گزارش این 

معاونت، تأمین مالی سرمایه ای و بازار بدهی 
در بورس تهران در 10 ماه امسال به حدود 
۲05هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 
143درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
قبل را نشــان می دهد. در همین حال این 
پرسش مطرح است که با توجه به اقبال زیاد 
مردم به بورس اگر شــاخص بورس پس از 
رشد خیره کننده اخیر، روند نزولی در پیش 
بگیرد، آیا احتمال تکرار تراژدی مؤسسات 

مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد یا نه؟
به گفته یک کارشــناس بورس، جنس این 
دو مقوله متفاوت است، چرا که در مؤسسات 
مالی و اعتباری قراردادی بین طرفین امضا 
می شود که اصل و سود ثابت سرمایه مردم از 
سوی مؤسسه تضمین می شود، اما در بورس 
نه شرکت بورســی و نه سازمان بورس، نه 
اصل و نه سود سرمایه را تضمین نمی کنند 
و سود متغیر است. بر همین اساس از نظر 
حقوقی امکان شــکل گیری بحرانی مشابه 

مؤسسات مالی غیر مجاز وجود ندارد.
مهدی رباطی می گوید: وظیفه بورس، ایجاد 
شفافیت و تذکر دادن به سرمایه گذاران در 
خصوص آموزش دیدن، لحاظ کردن ریسک 
و مطالعه وضعیت شرکت هاست و وضعیت 
شــرکت ها از نظر شفافیت، ســوددهی و 

زیاندهی هم مشخص است. 

امروز هر صاحب 
نقدینگی که 
رشد بورس را در 
سال جاری دیده 
به این بازار ورود 
کرده با این تصور 
که سود ادامه دار 
است، اما این تصور 
اشتباه است

بــــــــرش

ورود ۲۸۶هزار خانوار جدید به جمع گیرندگان یارانه معیشتی     تسنیم: سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: چهارمین مرحله حمایت معیشتی ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ اسفند واریز خواهد 
شد.  مهدی قمصریان اعالم کرد: چهارمین مرحله حمایت معیشتی ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ اسفند و براساس بعد خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. در این مرحله ۲۸۶هزار و ۱۴9خانوار جدید 

که درخواست بررسی مجددشان تأیید شده به فهرست خانوارهای دریافت کننده اضافه شده اند و هر چهار مرحله را یکجا دریافت خواهند کرد.

خـــبر

یادداشت روز
annotation@qudsonline.ir
 علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت  گوسفندی

   پنجشنبه ۸ اسفند  ۱39۸ 3 رجب ۱۴۴۱ ۲7 فوریه ۲۰۲۰   سال سی و سوم   شماره 9۱9۶

پلکانی شدن افزایش حقوق ها 
منتفی شد

اقتصاد: کمیسیون تلفیق تغییری در میزان 
افزایش 15درصدی حقوق ها ایجاد نکرد. بحث 
پلکانی شدن افزایش حقوق ها منتفی است. به 
عبارت دیگــر اختالف درآمدهای باال و پایین، 
بیشتر از قبل خواهد شد. فردی که 10میلیون 
تومان حقوق می گیرد مشمول یک میلیون و 
500 هزار تومان افزایش، اما حقوق ۲میلیونی، 
تنها شامل 300هزار تومان افزایش حقوق در 

سال 99 خواهد شد! 

قیمت طال، سکه و دالر 
ایران جیب: در پی افزایش قیمت دالر در بازار 
آزاد، صرافی های بانکی روز چهارشنبه قیمت ها 
را با افزایش چشمگیری نســبت به روز قبل 
تعیین کرده اند. قیمت فروش دالر در صرافی 
ملــی هم اکنون 15هزار و ۶00 تومان اســت. 
در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید  ۶میلیون و ۲00هزار تومان و طرح قدیم 
۶میلیون و 190 هزار تومان است. قیمت طالی 
1۸عیار هــم ۶30هزار تومان و طالی ۲4عیار 

هم  ۸3۸هزار و ۲00 تومان شده است.

 کمبودی در خصوص
 مواد شوینده نداریم

باشگاه خبرنگاران: علیرضا رضایی قهرودی، 
رئیس اتحادیه عمده فروشــان مواد شوینده و 
پاک کننده با اشاره به اینکه کمبود برخی اقالم 
شــوینده مقطعی و به  دلیل افزایش تقاضای 
غیرواقعی بود، گفت: در چند روز گذشــته به 
 دلیل هجــوم مردم برای خریــد بیش از نیاز 
ممکن است برای چند ساعت برخی از مغازه ها 
یا فروشــگاه ها با کمبود در برخی اقالم روبه رو 
شده باشند، ولی سریع این مشکل حل و توزیع 

انجام شده است. 
وی با اشــاره بــه دســتور وزارت صنعت به 
تولیدکنندگان این حوزه و سه شــیفته  شدن 
برخــی کارخانه ها، گفت: مــردم اصالً نگران 
نباشند، زیرا به  اندازه کافی اقالم مورد نیاز آن ها 

وجود دارد. 

خبر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد جاللی فرد  باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره ۳۱ زاهدان  رسیده است مدعی است که س��ند مالکیت ۸۸۵۰۸۸ الف ۹۴ به میزان دو سهم مشاع 
از ۱۱ س��هم   شش��دانگ  یکباب خانه  پالک ۳۴۶۹/۹۴- اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان  
مولوی حس��ین بر ۱۹  ذیل دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۲۲۰۰۱۰۰۵۱۹۷  بعلت جابجایی مفقود گردیده 
است  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه ثبت 
در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد   تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۲/۸ م الف: ۱۰۱۸  آ-۹۸۱۵۲۴۳
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا شه بخش شعار  باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره ۳۱ زاهدان  رسیده است مدعی است که س��ند مالکیت ۸۸۵۰۸۷ الف ۹۴ به میزان دو سهم مشاع 
از ۱۱ س��هم   شش��دانگ  یکباب منزل  پالک ۳۴۶۹/۹۴- اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان  
مولوی حس��ین بر ۱۹  ذیل دفتر الکترونیک��ی ۱۳۹۵۲۰۳۲۲۰۰۱۰۰۵۱۹۶  بعلت جابجایی مفقود گردیده 
است  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه ثبت 
در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد . م الف: ۱۰۱۷ آ-۹۸۱۵۲۴۴
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرشید محمدی دارای شناسنامه شماره ۶۲ به شرح دادخواست به کالسه ۴/۹۸۰۴۵۰ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مملکت مروی کاریزی 

به شناس��نامه ۱ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 

۱-  عبدالرشید محمدی فرزند تاج محمد به ش ملی ۰۷۴۹۳۴۴۹۲۱ متولد ۱۳۳۸/۴/۱۰ همسر متوفی
۲- محمد محمدی فرزند عبدالرشید به ش ملی ۰۷۴۰۱۰۰۵۱۳ متولد ۱۳۷۰/۱/۲۸ فرزند متوفی 
۳- معین محمدی فرزند عبدالرشید به ش ملی ۰۷۴۰۲۴۶۵۲۶ متولد ۱۳۷۳/۸/۲۷ فرزند متوفی 

۴- مروارید محمدی فرزند عبدالرشید به ش ملی ۰۹۲۴۸۸۲۱۹۰ متولد ۱۳۷۸/۴/۱۸ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ آ-۹۸۱۵۲۴۲
حسن رضائی منفرد  - قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء
بدینوس��یله به آقای س��هراب اصغری خمامی به نشانی: سیدخندان خ دبستان کوچه دوم 
پالک س��ه اعالم میدارد: بانک ایران زمین به اس��تناد قرارداد ۱۰۴/۱۱/۵۰۷۸۰۵/۲ مورخ 
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ برای وصول مبلغ ۵۸۱/۸۴۱/۶۶۲ ریال مبلغ الزم االجرا مش��تمل بر مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت اصل طلب و مبلغ ۲۹/۵۸۹/۰۴۲ ریال بابت سود مبلغ ۳۵۲/۲۵۲/۶۲۰ 
ریال خسارت تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ و از آن به بعد طبق مقررات، علیه شما مبادرت 
به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۸۰۱۴۲۶ در این اداره تشکیل شده و در 
جریان اقدام است. چون طبق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ مأمور ابالغ، ابالغ اجرائیه مقدور 
نگردید. لذا به اس��تناد تقاضای وارده ۹۸/۱۱/۰۹- ۱۲۰۱۸۴۱۸ بس��تانکار و وفق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی میشود لذا چنانچه ظرف مدت ۱۰ )ده( روز از تاریخ انتشار این 
آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید 
عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمناً اجرائیه به سایر مدیونین 

ابالغ گردیده است. آ-۹۸۱۵۲۷۷ م.الف ۲۰۸۶۹ شناسه آگهی : ۷۸۲۹۹۴
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران- علینژاد

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای علیرضا ذوالفقاریان به نشانی: تهران قلهک اول دولت ک ارغوان پ ۴۲ ابالغ 
می گردد، خانم س��یده زهرا شادبلسبنه به استناد سند ازدواج شماه ۴۴۷۸ دفتر ازدواج شماره 
۳۰۰ تهران جهت وصول پنجاه میلیون ریال وجه رایج کش��ور که متعاقباً به نرخ روز محاس��به 
خواهد شد علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۸۰۴۸۱۳ در این 
اداره تشکیل شده و در جریان است. لذا با توجه به اینکه ابالغ اجرائیه به شما در آدرس متن سند 
میسر نشده، مراتب از طریق درج در روزنامه به شما ابالغ میگردد مقتضی است حداکثر ظرف ۲۰ 
روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید در غیر اینصورت عملیات 

اجرائی علیه شما ادامه خواهد یافت. آ- ۹۸۱۵۲۷۸ م.الف ۲۰۸۷۰ شناسه آگهی : ۷۸۳۰۰۷

آگهی فقدان سند مالکیت از پالک ثبتی 516/89 واقع در بخش 10 تهران
آقای س��یدعلی مویدی اصالتاً با اعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی با ارائه 
استش��هادیه محلی گواهی امضاء شده ش��ماره ۱۹۰۵۰ و ۱۹۰۵۱ مورخ ۹۸/۱۱/۸ دفتر ۵۴۶ 
تهران طی درخواس��ت وارده بش��ماره ۱۱۴۷۰۳۹۵۱۴ مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است که مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت بشرح ذیل 

آگهی می گردد:
خالصه وضعیت: شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه ۸۵ تفکیکی واقع در طبقه 
جنوب غربی طبقه چهارم به مساحت ۱۰۱/۷۸ مترمربع پالک ۸۹ فرعی از ۵۱۶ اصلی مفروزی 
از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۰ تهران به انضمام پارکینگ ش��ماره ۸۵ به مس��احت 
۱۱ مترمربع و انباری قطعه ۸۵ مترمربع ذیل دفتر الکترونیک ۱۳۹۶۲۰۳۰۱۱۴۷۰۰۴۲۱۹۱ 
به نام س��یدعلی مویدی ثبت و سند مالکیت بش��ماره چاپی ۶۵۷۴۳۰-۹۶/ب صادر و تسلیم 

گردیده است.
لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب 
اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی 

سند مالکیت نزد خود می باشد با تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 
طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد نمود. آ- ۹۸۱۵۲۸۰ م.الف ۲۰۸۷۱شناسه آگهی : ۷۸۳۰۱۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیبا دشت تهران- محمد نخعی

آگهی اخطار ماده 101 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به معصومه طاهرآبادی و سیما یادگاری قهدریجانی و سامان یادگاری قهدریجانی 
وراث بدهکار/راهن پرونده اجرایی کالسه ۹۵۰۰۴۲۲ بدینوسیله اشعار میدارد با توجه به گزارش 
ارزیابی مورخ ۹۸/۰۹/۱۱ کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی شماره ۴۵۲۶/۱۹۵۰ اصلی 
واقع در بخش ۷ تهران مورد وثیقه سند رهنی شماره ۱۳۱۲۵۲ تنظیمی دفترخانه ۲۹۲ تهران 
به مبلغ ۵/۰۵۳/۱۲۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که نظریه کارشناس مذکور در آدرس مندرج 
در متن سند رهنی به نشانی: تهران میدان شهدا کوچه پرستاری کوچه سیاوش نژاد پالک ۱۷ 
جدید ط اول جهت ابالغ ارس��ال که طبق گزارش های م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ مأمور ابالغ ثبت 
اسناد )منطقه ۱۶ پستی( ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده است لذا مراتب به شرح فوق به شما 
ابالغ میگردد چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید میتوانید اعتراض کتبی 
خود را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتش��ار این آگهی ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، واریز به حس��اب سیبا ۰۱۰۳۱۳۴۸۰۰۰۰۱ نزد بانک 
ملی به نام کانون کارشناس��ان رس��می دادگس��تری به دفتر این اداره واقع در چهارراه جهان 
کودک ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی طبقه دوم تسلیم و ضمناً به اعتراضی که خارج 
از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
ضمناً چنانچه مورد وثیقه بیمه میباشد مراتب را به این اداره اعالم نمایید. آ- ۹۸۱۵۲۸۱ م.الف 

۲۰۸۷۲ شناسه آگهی : ۷۸۳۰۲۷
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران- نقیبی

آگهی تغییرات شرکت اوشم بازرگان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44677 و شناسه ملی 10380607944    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفضل خالقی عینک چی به شماره ملی 
1292302887 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای علی رفسنجانی گلخطمی به شماره ملی 0947144242 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه قهرمان به ش��ماره ملی 0944695302 به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت 2 س��ال انتخاب شدند. 
کلیه چکها، س��فته ها، قرارداد ها، اس��ناد و اوراق بهادر و تعهد آور مالی و بانکی با امضاء مش��ترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد، اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787035(

9ع
81
52
64

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خضراء دشت طوس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20690 و شناسه 

ملی 10380361932
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,11,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- غالمعلی 
مذنب پور بشماره ملی 0931074215 رئیس هیئت 
مدیره 2- حجیه بی بی حسینی گودسلوکی بشماره 
مل��ی 0942228960 نائب رئی��س هیئت مدیره 3- 
مجید مروج بشماره ملی 0944089100 عضو هیئت 
مدی��ره و مدی��ر عامل ب��رای مدت تصدی دوس��ال 
انتخ��اب گردیدن��د . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و 
تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)787036(

,ع
98
15
26
5

 آگهی تغییرات شرکت آران ماشین توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1562 و 

شناسه ملی 10380609395 
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,11,21 م��ورخ 
موسس��ه حسابرس��ی رایمن��د امین به شناس��ه ملی 
ب��ه س��مت   3121 ثب��ت  و ش��ماره   10380563595
ب��ازرس اصل��ی و آق��ای حس��ن جوانمرد به ش��ماره 
مل��ی 0749894768 ب��ه س��مت بازرس عل��ی البدل 
برای مدت یکس��ال مال��ی انتخاب ش��دند . روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 
انتخاب ش��د. صورتهای مالی منته��ی به 1397,12,29 

مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان 

)787055(

,ع
98
15
26
7

 آگهی تغییرات شرکت تک ساز کیان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 22238 و شناسه 

ملی 10380377172

عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,01,18 تصمیم��ات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد 
ثبتی مش��هد به آدرس بخش مرکزی ، ش��هر 
مش��هد، راهنمایی ، بلوار فلس��طین ، خیابان 
فلسطین 17 )صفا16( ، پالک 90 ، طبقه همکف 
کدپس��تی9185665866 تغیی��ر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )787097(

,ع
98
15
27
2

برگ س��بز و کارت خودروی س��مند مدل 1392 رنگ 
س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 165ب22 ای��ران 74 
147H0026436 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
NAACJ1JC2DF132832 ب��ه مالکیت س��ید محمد 
س��یدی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد. 

,ع
98
15
31
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 1 � نام  و نشانی  مناقصه گذار: موسسه صنعتی 
گوشت مشهد ، کیلومتر 14 جاده مشهد- فریمان ، 

انتهای روستای تپه سالم
2 � موضوع مناقصه :  تامین نیروی انسانی موسسه 
به تع��داد 175 نفر بصورت ش��رکتی جهت انجام 
امور س��النهای تولید و خدمات داخلی موسسه با 

مبلغ برآوردی ماهانه 7/000/000/000 ریال 
  : مناقص��ه  در  ش��رکت   تضمی��ن   �  3
ص��ورت  ب��ه  ری��ال  مبل��غ3/700/000/000  
ش��ماره  کارت  ب��ه  واری��ز  و  نق��دی  س��پرده 
6037707000142368 و ی��ا ارائ��ه ضمان��ت نامه 

معتبر بانکی 
4 � مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه :  ) دبیرخانه 

موسسه به آدرس مندرج در بند 1 ( 
5- زم��ان  و مهل��ت  دریاف��ت  اس��ناد:  از تاری��خ 
98/12/08  لغای��ت 98/12/11 در س��اعات اداری 
میباشد ، تحویل مدارک و اسناد مناقصه از مورخ 

98/12/12 لغایت 98/12/21 میباشد .
موسسه صنعتی گوشت مشهد

   فراخوان مناقصه تامین 
نیروی انسانی

/ع
98
15
31
5

/ع
98
15
31
4

1 � نام  و نش��انی  مناقصه گذار: موسس��ه صنعتی گوشت مشهد  ، کیلومتر 14 جاده مشهد- 
فریمان ، انتهای روستای تپه سالم

 2 � موض��وع مناقص��ه :  جمع آوری آالیش گاوی )ش��امل جگ��ر  ، روده ، کله ، پاچه ، پیه ، 
سیراب ، شیردان وهزار ال(

 3 � تضمی��ن ش��رکت  در مناقص��ه :  ب��ه ش��رح ج��دول ذیل به ص��ورت س��پرده نقدی یا                          
ضمانت نامه معتبر بانکی بابت شرکت هر نوع از کاال های فوق

مبلغ سپردهنوع آالیشردیف

300/000/000 ریالجگر1

300/000/000 ریالروده2

350/000/000 ریالکله3

400/000/000 ریالپاچه4

300/000/000 ریالپیه5

350/000/000 ریالسیراب شیردان و هزارال6
4 � محل دریافت اسناد مناقصه :  ) دبیرخانه موسسه به آدرس مندرج در بند 1 (

5- زمان  و مهلت  دریافت  اسناد:  از تاریخ 98/12/08  لغایت 98/12/11 در ساعات اداری 
میباشد ، تحویل مدارک و اسناد مناقصه از مورخ 98/12/12 لغایت 98/12/21 میباشد .

  فراخوان مناقصه جمع آوری آالیش گاوی شامل جگر ، روده ، کله ، 
 پاچه ، پیه ، سیراب و شیردان

موسسه صنعتی گوشت مشهد 



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

 ضرورت توجه به مناطق حاشیه  نشین در پیشگیری از کرونا  مهر: سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: از آنجا که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۱ میلیون نفر 
از جمعیت کشور در محالت ناکارآمد شهری ساکن هستند و بیش از ۱۰ میلیون نفر فقط در سکونتگاه های غیررسمی حداقل خدمات عمومی و بهداشتی را هم ندارند، ضروری است برنامه ویژه ای برای کنترل انتقال 

ویروس کرونا برای ساکنان این مناطق تدوین شود.عدم توجه خاص به این مناطق که محل تردد افراد مختلف ساکن و غیرساکن است می تواند تبعات زیادی داشته باشد.

 احتمال اعالم همه گیری جهانی کرونا 
از سوی سازمان جهانی بهداشت

ایرنــا: در حالی که ســازمان جهانی 
بهداشت هنوز همه گیری بیماری کرونا 
ویروس را اعالم نکرده، نشریه نیوزویک 
درگزارشــی با اشــاره به به روزرسانی 
ویروس کرونا نوشت: با توجه به افزایش 
آمار مرگ و میر ناشــی از این ویروس، 
به احتمال زیاد سازمان جهانی بهداشت 

وضعیت همه گیری جهانی )پاندمی( اعالم کند.
به گزارش روز سه شنبه نشریه نیوزویک، با افزایش آمار جانباختگان ناشی از 
کرونا در ایتالیا که گفته می شــود به پایتخت اروپایی این ویروس بدل شده 
و همچنین با توجه به به روزرســانی این ویروس، ســازمان جهانی بهداشت 

ممکن است همه گیری جهانی اعالم کند.
موارد جدیــدی از ویروس کرونا )کووید۱۹( در کره جنوبی، ایتالیا و ایران تأیید 
شده و تعداد  جا نباختگان به ۷ مورد در ایتالیا و ۴ نفر در میان صدها مسافر آلوده 

کشتی پرنسس دایموند رسیده است.
مراکز کنترل بیماری های ایاالت متحده )CDC( به شــهروندان خود برای 
سفر به برخی از این کشورها هشدار داده است؛ مناطقی که به عنوان کانون 

گسترش سریع ویروس در روزهای اخیر هستند.
به گزارش رویترز، یکی از هتل های شهر تنریف در جزایر قناری، روز سه شنبه 
در حالی که یکــی از میهمانانش، یک تبعه ایتالیایی مبتال به ویروس بوده، 
قرنطینه شد. سخنگوی اداره بهداشت جزیره قناری تأیید کرد: ما افرادی را 

که با بیمار از جمله افراد در هتل تماس داشته اند، بررسی می کنیم.
این مورد، ســومین فرد آلوده به ویروس کرونا در اسپانیاست. دو مورد دیگر 
شامل یک توریست آلمانی در »الگومرا« )یکی دیگر از جزایر قناری( و یک 

مرد انگلیسی در جزیره اسپانیایی »مایورکا« است.
از روز سه شــنبه، ایتالیا شــاهد مرگ هفت نفر در اثر ویروس کروناســت و 
نخستین موارد آلوده در جنوب ایتالیا در توسکانی و سیسیل گزارش شدند. 
کشتی مسافربری پرنسس دایموند که بیش از 3هزار و ۷00 مسافر )از جمله 
حدود ۶00 آمریکایی( داشــت و تا دو هفته )تــا ۱۹ فوریه، 30 بهمن( در 
ژاپن قرنطینه شد، حاال چهارمین مرگ ناشی از این ویروس را گزارش داد.

براســاس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشــت در تاریخ ۲۴ فوریه )۵ 
اســفند(، این ویروس که برای نخســتین بار در شهر ووهان چین شناسایی 
شــد، بیش از ۷۹ هزار نفر را در جهــان آلوده کرده که ۷۷ هزار و ۲۶۲ نفر 

آن ها در چین آلوده شده اند.
ســازمان جهانی بهداشــت هنوز این ویروس را به عنــوان عامل همه گیری 
جهانــی اعالم نکرده اســت، اما اظهــار کرده این ویــروس »کاماًل ظرفیت 
همه گیری« دارد. همه گیری جهانی توســط ســازمان جهانی بهداشــت به 

عنوان شیوع بیماری جدید در سراسر جهان تعریف می شود.

قرنطینه هزار نفر در یک جزیره  اسپانیا
مهر: به گزارش المیادین، گزارش های 
رسانه ای بیانگر آن است که مسئوالن 
اســپانیا، حدود هزار نفــر را در یک 
جزیــره بــرای اجرای تســت کرونا 

قرنطینه کرده اند.
اقدام  گزارش هــا،  ایــن  اســاس  بر 
مسئوالن اسپانیایی پس از آن صورت 

می گیرد که گفته شــد یک گردشگر ایتالیایی در این کشور به این ویروس 
مبتال شده است.

مقام های بهداشــت و درمان منطقه کاتالونیای اســپانیا روز سه شنبه اعالم 
کردند نتیجه آزمایش کرونا یک زن 3۶ ســاله و ساکن بارسلونا که به تازگی 

به شمال ایتالیا سفر کرده بود، مثبت بوده است.
بدین ترتیب، اســپانیا عصر روز سه شــنبه ۲۵ فوریه نخستین مورد ابتال به 

ویروس کرونا را در خاک این کشور اعالم کرد.
وزیر بهداشــت عمومی منطقه کاتالونیا نیز به خبرنگاران گفت: ۲۵ فردی 
کــه با ایــن زن در تماس بوده اند، به مــدت دو هفته در خانــه قرنطینه 
می شــوند، هرچند هنوز هیچ کدام از این افراد عالئم بیماری کرونا را نشان 

نداده اند.
همچنین یک هتل چهارســتاره در جزایر قناری اسپانیا در پی مثبت اعالم 
شــدن نتیجه آزمایش یک پزشــک ایتالیایی که بــرای تعطیالت به این 
هتل ســفر کرده بود، تعطیل شد. نتیجه آزمایش همسر این پزشک نشان 

می دهد وی نیز به ویروس کرونا آلوده شده است.

به بهانه آغاز هفته تربیت اسالمی و روز امور تربیتی
ارزشیابی میدانی؛ حلقه مفقوده امور تربیتی

معلم مدرســه که بودم، به دانش آموزان کالسم گفتم هرکس هر کار نیکی که 
درهفته انجام داده اســت برایم نقل کند.یکی گفت: من دست مادرم را بوسیدم. 
دیگری گفت: پدرم بر من خشم گرفت و توبیخ کرد، اما من به ایشان اخم نکردم.

سومی گفت: مبلغی پول پیدا کردم، می گردم تا صاحبش را بیابم. چهارمی: پشت 
فرمان بودم و چراغ قرمز؛ کسی نبود به قانون احترام گذاشتم.

پنجمی: پیرمردی را از خیابان عبور دادم و سبدی را از دست بانویی سالمند گرفتم.
ششمی: جایم را به فرد کم توانی در اتوبوس دادم و...

وقتی از علت این کارم پرسیدند، گفتم: می خواستم تأثیر کتاب، کالس و آموزش ها 
و فعالیت های تربیتی ام را ببینم و دیدم.بهتر است نهاد امور تربیتی در چله دوم و 
در اقدامی جسورانه مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب در سیاست های تربیتی خود 
تجدیدنظر و در بروندادهای آموزش و فعالیت های تربیتی خود بازنگری کند و... .
و مهم تر از همه این ۱۲ سال را به تفکیک هدف گذاری های دوره ای ارزشیابی کند.

اصالح گفتمان تربیتی و ریل گذاری های جدید در فرایند آموزش و ســنجش، 
بزرگ ترین مطالبه بی پاسخ از این نهاد مسئول است!

امور تربیتی باید از الک آموزش و برنامه های هیجانی و جریانی درآید و به بررسی 
تأثیر و آثار میدانی فعالیت های خود بپردازد.

امروز دوره نسخه های اداری و آمرانه و نیازسنجی های یکسویه و بعضاً تحمیلی 
گذشــته است. زمانه اقتضا می کند برآیندها بر عیار رفتارهای محیطی و بیرونی 

دانش آموزان سنجیده شود.
امور تربیتی مسئول تربیت و متولی ارتقای شاخص های تربیتی در نظام آموزش 
رسمی و عمومی است و به قاعده ملزم است مثل شاخص های سالمت و آلودگی 
هوا، بروندادهای رفتاری را با فرایند های آموزشی و تربیتی مدرسه ارزیابی و ارائه 
تحلیل کند. شــاید دوستان امور تربیتی و صاحبنظران دغدغه مند می دانند که 
شکل جاری، هیچ تناسبی با انتظارات ندارد و به ناچار باید انقالبی هوشمندانه در 

شاخص ها و سنجش ها صورت پذیرد. 
نگاه یکســویه به هندسه تربیتی و تأمین رضایت های فرادست محور، نمی تواند 

حداقل های این انتظارات را از این نهاد مقدس و انقالبی برآورده سازد.
پیشــنهاد می شود امور تربیتی فعالیت های جریان ساز و همایشی را که درجای 
خود خوب و مناســب است و نیز مسابقات و جشنواره های موسمی و پرتکرار را 
به تشــکل ها و کانون های دانش آموزی واگذار کند و تمام توش و توان خویش را 
برای بازیابی توان درون مدرســه ای خویش معطوف سازد، تا به احیای مأموریت 

مغفول خویش توفیق یابد.
بازنمایی نقش مدرسه ای و بسیج تمام ظرفیت های مدیریتی، آموزشی و تربیتی 
مدرسه، آغاز رسیدن امور تربیتی به مأموریت های پنهان در توسعه تربیت دینی، 
سیاسی، اجتماعی، اخالقی، اقتصادی و... در افق انقالب و بیانیه گام دوم انقالب 
خواهد بود. مهم ترین گام در این مســیر پس از مشــارکت دادن و بسیج تمام 
ظرفیت های داخلی، مشارکت و نظارت جدی، باز تدوین و عملیاتی کردن سند 
برنامه درسی ملی با رویکرد تربیتی و یا تدوین برنامه ریزی تربیتی زیر نظام سند 

تحول و طرح نظام ارزشیابی فعالیت های تربیتی است.
اینک انتظار می رود امور تربیتی با اصالح شاخص ها و سنجه های میدانی، اعتبار و 
اعتماد را به کانون های تربیتی بازگرداند و امید را برای تربیت نسل اخالق مدار و 

مسئول در خانواده ها و جامعه بدماند.

 جامعه/ اعظم طیرانی   موضوع اعطای حق 
مسئولیت فنی تجهیزات پزشکی بیمارستان ها به 
داروسازان این روزها حواشی بسیاری داشته و با 
انتقاد متخصصان تجهیزات پزشکی روبه رو شده 
است، موضوعی که از چند وقت پیش هدف قرار 
گرفته بود و در نهایت پیش نویس آن به امضای 
وزیر بهداشت رسید و به دانشگاه های علوم پزشکی 

ابالغ شد.
بــه اعتقاد کارشناســان و متخصصان تجهیزات 
پزشکی برخی به دنبال منافع اقتصادی در تالش 
هستند با حذف مهندسان پزشکی، داروسازان را 
بر مسند بنشــانند و این مسئله می تواند عواقب 
بسیاری به دنبال داشته باشد، چرا که تجهیزات 

پزشکی با سالمت و جان مردم سر و کار دارد.

 مدیریت تجهیزات پزشکی
 نیازمند دانش تخصصی 
ناصر صدر ممتاز، اســتاد 
بازنشســته گروه مدیریت 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران در خصوص اعطای 
حــق مســئولیت فنــی 

تجهیزات پزشــکی بیمارســتان ها به داروسازان 
می گوید: رشــته تخصصی تجهیزات پزشکی با 
صرف هزینه های مادی و معنوی زیادی از سال ها 
پیش دانش آموختگان توانمندی دارد که می توانند 
با تکیه بر دانش و اطالعات خود سرمایه های عظیمی 
را که در حوزه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و 

به ویژه بیمارستان ها وجود دارد، مدیریت کنند. 
وی یادآور می شــود: نباید فرامــوش کرد مراکز 
بیمارســتانی پیــش از ورود دانش آموختــگان 
مهندسی تجهیزات پزشکی، مبالغ ریالی و ارزی 
زیادی را به دلیل نظرهای غیرکارشناسانه صرف 
خرید و تهیه تجهیزات پزشــکی غیرکارآمد و یا 
غیرضروری می کردند، به گونه ای که سال ها بدون 
اینکه بسته بندی آن باز شود در انبار بیمارستان ها 
نگهداری می شــدند و چه بســا حتی مسئوالن 
 بیمارســتان ها هم از وجــود آن هــا در انبارها 
بــی اطالع بودند. اما با ورود دانش آموختگان این 
رشته که نظام آموزش عالی کشور تا مقطع دکترا 
برای آن ها سرمایه گذاری کرده است، با برقراری 
پیوند بین دانشــگاه و صنعت شرایط به گونه ای 

رقم خورد که باوجود همه بی مهری هایی که در 
عرصه تولید به متخصصان این رشته شده است، 
تجهیزات پزشکی کشور در برخی از زمینه ها حتی 
در سطح بین الملل) در حوزه هایی نظیر مانیتورها، 
تخت هــای اتاق عمل... ( حرفی برای گفتن دارد 
و محصوالت خود را به کشورهای اروپایی صادر 

می کند.
 

 تصمیمی بدون ارزش 
به گفتــه وی ایــن منطق که 
سازمان های غذا، دارو و تجهیزات 
در یک ســازمان تجمیع شوند، 
بسیار ســخیف و فاقد ارزش و 
حتی تصــور آن هم غیرممکن 
اساسی  پرســش  حاال  اســت. 
این اســت که آیا در کوریکولوم 
آموزشی داروســازان درسی در 
خصوص آشــنایی فنی با مقوله 
گنجانده  پزشــکی  تجهیــزات 
شــده اســت که اکنون بتوانند 
این عرصه را مدیریت کنند؟ آیا 

می شود حوزه ای را بدون دارا بودن 
دانش و تجربه الزم در آن زمینه مدیریت کرد؟ 
مســئوالنی که در کمال بی تدبیــری این تدبیر 
را اندیشــیده اند تصور کرده اند حوزه تجهیزات 
پزشــکی در سرنگ و آنژیوکت خالصه می شود. 
هرچند ســرنگ و آنژیوکت نیز بــرای تولید و 
دانش فنی نیازمند دانش تخصصی است و دانش 

تجهیزات پزشکی به قدری گسترده است که به 
طورحتم دانش آموختگان داروسازی هوشمند تر 
از آن هســتند که با قبول این مسئولیت، اعتبار 
خود را زیرســؤال ببرند، چرا کــه اگر امروز این 
اتفاق رقم بخــورد دور از انتظار نخواهد بود که 
در آینده شاهد تأسیس داروخانه توسط افراد غیر 

داروساز باشیم. 
وی می افزایــد: دانــش آموختــگان تجهیزات 
مقاطــع  در  پزشــکی 
مختلف نمی توانند ریاســت 
دانش آموختگان داروســازی 
که فاقد آشنایی با مبانی فنی 
بپذیرند  فناوری هســتند  و 
تعــارض  دچــار  کار  در  و 
خواهند شــد، چرا که مقوله 
تجهیزات پزشــکی و نظارت 
نیازمند  این حــوزه  بر  فنی 
دانــش تخصصی و اشــراف 
امروزه همه  اســت.  مهارتی 
به سوی  با حرکت  رشته ها 
تخصصی شــدن و تحصیل 
در گرایش هــای مختلف در 
حــال تکامل اســت، به عنــوان نمونه برای 
ارتوپد ده ها گرایش وجــود دارد و  رشــته 
رشــته های دانشــگاهی از حالــت جنرال و 
اکنون چگونه مسئوالن  عمومی خارج شده، 
ما تصمیم گرفته اند مدیریت دو رشته کاماًل 

متفاوت را در هم ادغام کنند!

 دانش آموختگان داروسازی اعتبار خود را 
زیرسؤال نبرند 

دکتر صدرممتاز می افزاید: ایــن ادغام به قدری 
ســبک اســت که باید گفت زمان آزمون و خطا 
در عرصه های مدیریتی کشــور به پایان رسیده 
است و این عرصه -مدیریت تجهیزات پزشکی- 
که منابع عظیم مالی را در حوزه بیمارســتانی به 
خود اختصــاص داده، نیازمند مدیریت آگاهانه و 
تشــکیالتی جدا از سازمان غذا و دارو است و این 
تفکر از اســاس مردود اســت که واجدان دانش 
طبابت در همه حوزه هــا می توانند صاحب نظر 
باشند، چرا که گستره علم در هر یک از حیطه ها 
به قدری توسعه یافته است که هیچ یک به خود 
اجازه ورود در سایر حوزه ها را نمی دهند؛ در واقع 
این تصمیم اشتباه وزارت بهداشت نه تنها به ضرر 
دانش آموختگان تجهیزات پزشکی و سرمایه های 
ملی است بلکه به اعتبار دانش آموختگان داروسازی 

نیز آسیب خواهد زد. 

 عواقب اعطای مسئولیت تجهیزات پزشکی 
به داروسازان

رئیس انجمن صنفی متخصصان تجهیزات پزشکی 
کشــور با انتقاد از اعطای مســئولیت تجهیزات 
پزشکی بیمارســتان ها به داروسازان در گفت وگو 
با ما می گوید: باید توجه داشــت که در امور فنی 
و تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی 
هیچ رشته ای به جز مهندسی پزشکی صالحیت 
کافی ندارد، زیرا تجهیزات پزشکی ارتباط مستقیم 
با جان بیماران در بخش های مختلف از جمله ارتوپد، 
چشــم، گوارش، قلب، مغز و اعصاب و غیره دارد و 

نیازمند دانش تخصصی و مهارت علمی است. 
احمد مســلمی اعطــای مســئولیت تجهیزات 
پزشکی بیمارســتان ها را مرتبط با شکست های 
وزارت بهداشــت در حمایت از داروسازان می داند 
و می افزاید: به نظر می رسد معامله ای اتفاق افتاده 
و وزارت بهداشت چون نمی تواند مشکل داروسازها 
را حل کند، دست به اقدام های اینچنینی می زند. 

وی با اشاره به عواقب اعطای مسئولیت تجهیزات 
پزشکی بیمارستان ها به داروسازان ادامه می دهد: 
داروســازان که این مســئولیت در حال اعطا به 
آن هاســت هیچ مهارت علمــی و فنی در زمینه 
تجهیزات پزشکی ندارند. ما اکنون در دوران تحریم 

به سر می بریم و عمده بار تأمین تجهیزات پزشکی 
و نظارت بر مصرف، تأیید کیفیت و پیشگیری از 
ورود محصوالت تقلبی و قاچاق بر عهده مهندسان 
پزشکی به عنوان مسئول فنی تجهیزات پزشکی 
بیمارستان هاســت، اما اگر این بخش نامه اجرایی 
شــود، داروسازانی که دانش و تخصصی در حوزه 
فنی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی ندارند، 
بیمارستان ها را با چالش روبه رو خواهند کرد. حاال 
وزارت بهداشت نه تنها براساس استاندارد جهانی 
کارشناس تجهیزات پزشــکی در بیمارستان ها 
جذب نمی کند، بلکه حق مســئولیت فنی را هم 
از مهندسان پزشکی ســلب کرده است که موج 
ناامیدی را در بین دانشجویان و دانش آموختگان 
این رشــته تخصصی به جریان خواهد انداخت تا 
جایی که حتی شــرکت های دانش بنیانی که در 
حوزه تجهیزات پزشــکی فعالیت دارند را با یأس 

و ناامیدی مواجه خواهد کرد. 

 ناآشنایی مدیران با تجهیزات پزشکی 
مهندس مسلمی می گوید: 
متأسفانه چند سالی است 
تجهیزات  مدیریــت  کــه 
نظارت  تحــت  پزشــکی 
سازمان غذا و دارو قرار گرفته 

است که دو دلیل عمده در این تصمیم گیری قابل 
پیش بینی است. دلیل نخست نگاه مدیران ارشد 
سازمان غذا و دارو و آشنا نبودن آن ها با ملزومات 
و تجهیزات پزشکی است که موجب شده چنین 
تصمیمی گرفته و حقوق صنفی دانش آموختگان 
تجهیزات پزشــکی نادیده گرفته شود و دومین 
عامل وضعیت حقوقی و قانونی داروسازان در چند 
ماه اخیر اســت. به طوری که دیوان عدالت اداری 
دریافت تعرفه خدمات دارویی را لغو کرده اســت 
و بر اساس مصوبه شورای مقرارت وزارت اقتصاد، 
تأســیس داروخانه دیگر مدل هــای مورد تأیید 
انجمن های داروسازان را نخواهد داشت، که در هر 
دو مورد یعنی هم تصمیم گیری هایی که در مورد 
دانش آموختگان داروسازی و هم تصمیمی که در 
مورد دانش آموختگان تجهیزات پزشــکی گرفته 
شده اســت تبعاتی را به همراه خواهد داشت که 
در حوزه تجهیزات پزشکی فراتر از تبعات اقتصادی 
خواهد بود و در صورت اجرا غیرقابل جبران است.

کارشناسان از تصمیم عجیب وزارت بهداشت می گویند

تجهیزات پزشکی در سبد داروسازان!

این منطق که 
سازمان های غذا، 
دارو و تجهیزات 
در یک سازمان 

تجمیع شوند، 
بسیار سخیف 
و فاقد ارزش و 

حتی تصور آن هم 
غیرممکن است

بــــــرش
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دستچین

تعطیل نکردیم که سفر بروید!
میزان: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: متأسفانه برخی بدون 
توجه به پیام های بهداشــتی و درخواســت های ما باز هم سفر 
داشــتند و یا در مواردی سفر افزایش یافت. اکنون استان گیالن 
یکی از استان های آلوده ماست که افزایش سفر ها موجب سنگین 
شدن کار همکاران ما در نظام سالمت می شوند. تعطیلی مدارس و 

دانشگاه به معنای سفر کردن نیست.
 

تعطیلی مدارس را ادامه دهید
ایسنا: ســیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس 
با تأکید بر ضرورت توجیه کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی 
برای دورکاری و موافقت با درخواست مرخصی کارمندان به منظور 
پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، گفت: تا زمانی که وضعیت 
گســترش این بیماری فزاینده باشد، استمرار تعطیلی مدارس و 

همچنین سایر تدابیر برای رفت و آمد حداقلی ضروری است.

مجلس موافق تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست
ایسنا: اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان 
اینکه امروز تنها راه ممکن، پیشگیری است، گفت: مجلس موافق 
تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها تا پایان ســال است؛ چراکه یک 
پیشــنهاد کارشناسی و پزشکی در شرایط کنونی است. مدارس 
و دانشگاه ها می توانند یک ماه بیشتر سال تحصیلی را در تابستان 

ادامه دهند.

کرونا و مسئله مهمی به نام رازداری
مهر: حمیدرضا نمــازی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ پزشــکی با بیان اینکه رازداری همیشــه در 
مواجهه بالینی باید رعایت شــود، می گویــد: یعنی مثاًل ما 
االن حق نداریم لیستی از افرادی که به کرونا مبتال شدند، 
تهیه و منتشــر کنیم یا مثاًل عکس کسانی که مبتال شدند 

را نشر دهیم.

قرنطینه را شروع نکنیم، سونامی وار پیش می رود
ایسنا: دکتر هاشم رفیعی تبار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با هشدار به مسئوالن کشور گفت: امروز 
در شرایطی قرار داریم که شهرهای بزرگ را باید قرنطینه کنیم، 
در غیراین صورت شیوع این بیماری سونامی وار پیش می رود. باید 
تعارف ها را کنار بگذاریم. سرآمدهای جامعه پزشکی کشور باید 

رهبری این بحران را به عهده بگیرند.

اگر تربیت علمی نداشته باشیم
مهر: مسعود سلیمانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس می گوید: 
در حال حاضر بچه هایی که آمریکا هستند، به طور میانگین بین 
۱0 تا ۱۲ ساعت مداوم کار می کنند؛ ولی در ایران که می گوییم 
دو ساعت خوب کار کن، می گویند خسته شدم، نمی کشم. این 
برمی گردد به تربیت علمی ما. باید کمی روی تربیت علمی خود 

کار کنیم.

منفی یا مثبت ؟!
مهر: عبدالمجید خوشــنود، معاون دانشجویی دانشگاه خواجه 
نصیر از منفی شدن تست نهایی دانشجوی مشکوک به کرونا خبر 
داد و گفت: در تماس با این دانشجو، وی اعالم کرد تست نهایی 

او منفی است و حتی جواب آزمایش را برای من ارسال کرد. 
خوشنود دیروز گفته بود تســت این دانشجو ابتدا منفی و بعد 

مثبت اعالم شده است.

برخورد با سوءاستفاده کنندگان  از نام دانشگاه پیام نور
مهر: امیرحســین بهروز، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام 
نور، در توییتر نوشت: با پیگیری های مجموعه حقوقی دانشگاه 
و هماهنگی با نهادهای نظارتی، دادســرای فرهنگ و رســانه، 
پلیس فتا و همراهی خوب وزارت ارتباطات، در مورد کانال ها و 
سایت هایی که به صورت غیرمجاز از نام و برند دانشگاه پیام نور 
سوءاستفاده می کنند، به زودی اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

اجازه افزایش قیمت را به اپراتورهای موبایل نمی دهیم
فارس: حسین فالح جوشــقانی، معاون وزیر و رئیس سازمان 
تنظیــم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اجازه افزایش 
قیمت را بــه اپراتورهای موبایل نمی دهیــم، گفت: با توجه به 
گام های خوبی که برداشــتیم، توانسته ایم یک بازار ۵ میلیونی 
ایجاد کنیم اما هم اکنون ۵۵ درصد بازار به دست مخابرات است.

 رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی خبر داد
مالقات کودکان شیرخوارگاه ها 

تا اطالع ثانوی ممنوع شد
 ایسنا:  مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان بهزیستی گفت: برای جلوگیری از شیوع 
کروناویروس در شیرخوارگاه ها تمام مالقات ها تا 

اطالع ثانونی ممنوع است.
مسعود آسیما افزود: براســاس بخش نامه این 
ســازمان تمام پرسنل شــیرخوارگاه ها موظف 
هستند به محض مشاهده کودک مبتال به عالئم 
کرونا موضوع را فوری به رئیس شیرخوارگاه یا 
مدیر داخلی اعالم کنند تا تصمیم مقتضی در 
خصوص کودک اتخاذ شود، همچنین تب سنجی 
روزانه در شیرخوارگاه ها برای پرسنل و کودکان 
با استفاده از دماســنج دیجیتال انجام شده و 
موارد مشکوک به اطالع پزشک رسانده می شود. 
وی گفت: پزشک و پرستار شیرخوارگاه موظف 
هستند ضمن کسب مجوز از رئیس شیرخوارگاه 
و با هماهنگی بهزیستی شهرستان، موارد را به 
مرکز بهداشت شهرستان به منظور اقدامات بعدی 

اعالم و پیگیری کنند. 

حقوقی و قضایی

یک نماینده  مجلس خبر داد
 مجازات منتشرکنندگان 
اخبار کذب درباره کرونا

 خانه ملت:   ســخنگوی کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شــورای اســالمی از سه سال 
مجازات زندان برای منتشرکنندگان اخبار کذب 

درباره کرونا خبر داد.
حســن نوروزی اظهار کرد: این اقدام بر اساس 
قانون مجازات اســالمی نشر اکاذیب محسوب 
شده و برای افرادی که مرتکب این جرم شوند 
بین یک تا ســه سال مجازات حبس و تعیین 

شالق در نظر گرفته شده است. 
انتشار اخبار کذب در مورد بیماری کرونا موجب 
بروز نگرانی و رعب و وحشت برای مردم شده و 

زمینه تعطیلی کشور را فراهم کرده است.
انجــام این گونــه اقدام ها به دلیــل تعطیلی 
کارخانجات و مجتمع های تجاری بزرگ می تواند 
موجب بروز خسارات اقتصادی گسترده شود. در 
پی تعطیلی مدارس هم شرایطی فراهم می شود 
که کودکان به ناچار تابستان نیز برای جبران این 

وقفه ایجاد شده به مدرسه بروند.

جوان و خانواده

یک مسئول وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد
آخرین فرصت دریافت معافیت 

تحصیلی دانشجویان مشمول
 فارس:   »دانشــجویان مشمول واجد شرایط 
که معافیت تحصیلی دریافت نکرده اند حداکثر 

تا پایان سال فرصت دارند اقدام کنند«.
ســردار رحمان علیدوســت، جانشین رئیس 
سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان این مطلب 
اظهار کرد: بعضی از مشموالن به دلیل ناآگاهی 
از ضوابــط و مقــررات نحوه صــدور معافیت 
تحصیلی، با ممنوعیت ادامه تحصیل از ســوی 
وظیفه عمومــی مواجه شــده اند و هم اکنون 
نیز در دانشــگاه ها مشغول به تحصیل هستند 
که این ســازمان در راســتای مساعدت به این 
عزیزان و رفع مشکل آنان حداکثر تا پایان سال 
جاری فرصت داده نســبت به ثبت درخواست 
خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 

پلیس+۱0 اقدام کنند.
دانشجویان مشمولی که در فرصت در نظر گرفته 
شده برای دریافت معافیت تحصیلی اقدام نکنند 

با محرومیت ادامه تحصیل روبه رو می شوند.

آموزش

معاون آموزشی وزیر علوم:
وزارت علوم مجوز تعطیلی 

دانشگاه ها را ندارد
 فارس:   علی خاکی صدیق، معاون آموزشــی 
وزیر علوم گفــت: با توجه بــه اینکه هرگونه 
تعطیلــی واحدهای آموزشــی تابع تصمیم و 
اعالم رسمی وزارت بهداشت و ستادی است که 
برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در کشور 
تشکیل شده، تعطیلی یا ادامه فعالیت واحدهای 
آموزشــی در هر اســتان هم با نظر مسئوالن 
دانشگاه های علوم پزشکی و بهداشت و درمان 
استان و تأیید شورای تأمین استان خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشــان کرد: از این رو تنها 
اعالم وزارت بهداشــت برای تعطیل شــدن یا 
نشدن فعالیت مرکز آموزشی در کشور کفایت 
می کند و مالک عمل اســت و در این صورت 
حتی نیازی به اعالم دوباره تعطیلی از ســوی 

وزارت علوم نیست.
معاون آموزشی وزیر علوم تأکید کرد: وزارت علوم 
مجوزی برای تعطیلی دانشگاه ها خارج از چارچوب 

اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ندارد.

 بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور:
مردم اهدای خون را فراموش 

نکنند
 ایرنا:  دکتر بشــیر حاجی بیگی، سخنگوی 
سازمان انتقال خون گفت: همه ساله زمستان و 
در زمان تعطیالت عید نوروز، مردم اهدای خون 
را در اولویت های بعدی خود قرار می دهند، اما 
در همین زمان ها میزان فعالیت بیمارستان ها 
افزایش می یابد؛ چراکه اعمال جراحی افزایش 

می یابد.
وی افزود: بیشــتر افرادی کــه جراحی دارند 
تمایل دارند اقدامات درمانی شــان تا پیش از 
تعطیالت عید انجام شود و مرخص شوند. حتی 
بیمــاران مزمن که نیازمند تزریق دائم خون و 
فراورده های آن هستند، در روزهای پایانی سال 
خون و پالکت مورد نیازشان را تزریق می کنند. 
در عین حال در کشور ما تقریباً ۲0 درصد خون 
اهدایی به مصرف مبتالیان به تاالسمی می رسد. 
بنابراین در کشور مصرف کنندگان دائمی خون 
را داریم که باید خون و فراورده های خونی مورد 

نیازشان فراهم شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمد ابراهیم محمدی
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 ال اله اال اهلل الملک
 الحق المبین

سندرز:  نتانیاهو  نژادپرست است، سفارت آمریکا را به تل آویو بازمی گردانم

»برنی«علیه»بیبی«
  جهان  انگار تمام دســت و پا زدن ها و ژست های دونالد ترامپ، 
رفیق شفیق و دوست گرمابه و گلستان بنیامین نتانیاهو برای کسب 
وجهه و اعتباری بیشتر برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتیجه 
معکوس به بار آورده و نتانیاهو بیش از پیش به چهره ای منفور چه 
در صحنه داخلی اراضی اشــغالی و چه در سطح بین المللی تبدیل 
شده است. روز سه شنبه بود که 540 افسر بازنشسته نیروی هوایی 
رژیم صهیونیستی با نوشتن نامه ای به »رؤوین ریولین« رئیس این 
رژیم از او خواستند مانع تشکیل کابینه جدید توسط نتانیاهو، رئیس 
حزب لیکود شــود. افسران در این نامه که نمایندگان پارلمان این 
رژیم را نیز خطاب قرار داده اند، توضیح داده اند »چطور ممکن است 
کسی که متهم به رشوه خواری،  کالهبرداری و خیانت در امانت است 
و ارتش را به عملیات های نظامی و جنگ گســیل می کند،  کابینه 
را تشکیل دهد«. گفتنی اســت، دادستانی کل رژیم صهیونیستی 
چند ماه پیش در بیانیه ای اعالم کرد نتانیاهو به طوررسمی به تقلب، 
دریافت رشــوه و سوءاســتفاده از اعتماد عمومی متهم شده است. 
پلیس این رژیم چهار پرونده فســاد علیه نخست وزیر را در دست 
بررسی دارد و در یک سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران 
و وزیران پیشــین کابینه، بازجویی کرده است. این در حالی است 
که در آستانه سومین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در یک 
سال گذشته باوجود مخالفت های گسترده، نتانیاهو به دنبال حفظ 
قدرت به هر راه ممکن اســت. در آخرین مورد، منابع سیاسی در 

تل آویو از تالش وی برای دریافت مصونیت پارلمانی در راستای فرار 
از محاکمه خبر داده اند. بنی گانتس، رئیس ائتالف آبی - ســفید و 
رقیب نتانیاهو این رویکرد نتانیاهو را به باد انتقاد گرفته و آن را فرار 

از عدالت دانسته است. 

سفارتآمریکارابهتلآویوبازمیگردانم
اما تنفر از بنیامین نتانیاهو معروف به »بی بی« مختص اراضی اشغالی 
نیست. نخست وزیر صهیونیست که در منطقه و حتی کشورهای 
اروپایی حرفش خریداری ندارد و به ویژه پس از اجرایی شدن توطئه 
آمریکایی معامله قرن به شدت مطرود شده است تنها به دنبال جلب 
رضایت کاخ ســفید برای ادامه سیاست های خباثت بار خود علیه 
فلسطینیان بود، اما انگار او اکنون در میان مقام های واشنگتن هم 
بی اعتبار شده است. پیرو همین مسئله، برنی سندرز نامزد  یهودی 
حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، در جریان 
تازه ترین مناظره تلویزیونی دموکرات ها در شــهر چارلستون ایالت 
کارولینای جنوبی، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را یک شخص 
مرتجع و نژادپرســت خواند و احتمال بازگرداندن سفارت آمریکا از 
بیت المقدس به تل آویو را مطرح کرد.سندرز پیشتر اعالم کرده بود 
در نشست ساالنه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل )آیپک( که 
قرار اســت هفته آینده )12 و 13 اسفند( در واشنگتن برگزار شود، 
شرکت نخواهد کرد. وی نشست آیپک که از آن به عنوان بزرگ ترین 

گروه البی طرفدار اسرائیل در آمریکا یاد می شود را جایگاهی برای 
ابراز افکار متعصبانه خوانده بود.سناتور سندرز، نامزد پیشتاز حزب 
دموکرات در مناظره اخیر با اشاره به اینکه خودش یک یهودی است 
و اینکه در گذشــته چند ماه در اسرائیل زندگی کرده است، گفت: 
غم انگیز است که بنیامین نتانیاهو به عنوان یک مرتجع و نژادپرست 
اسرائیل را اداره می کند. سندرز در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا به 
طور قطع باید از استقالل و امنیت اسرائیل محافظت کند، گفت: در 
عین حال شما نمی توانید درد و رنج مردم فلسطین را نادیده بگیرید. 
دولت آمریکا به ریاســت دونالد ترامپ در سه سالی که از عمر آن 
گذشــت، با حمایت بیش از حد از رژیم صهیونیستی، ابتدا قدس 
اشغالی را به عنوان پایتخت این رژیم جعلی و غاصب شناخت، سپس 
ســفارتخانه خود را از تل آویو به این شهر منتقل کرد، و درنهایت با 
رونمایی از طرحی اشغالگرانه و تبعیض آمیز موسوم به »معامله قرن« 
شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری و اراضی خصوصی 
فلسطینیان را به دیگر بخش های اراضی اشغالی فلسطین ضمیمه کرد.

 شکست ادامه دار آمریکا
 در جنگ های بی پایان

قدس آنالین: نشریه امریکن کانسروتیو در 
مطلبی نوشت: آمریکا تاکنون در جنگ هایی 
که به بهانه های مختلف به راه انداخته، موفق 
نبوده است. این نشریه آورده است: حاال دیگر 
ما می دانیم رئیس جمهور، دستور ترور ژنرال 
قاسم سلیمانی را صادر کرده است. برخالف 
توضیحاتی که بر فرایند ناقص یا شــخصیت 
ناکارآمد ترامپ تمرکز داشــت، ما می دانیم 
کشتن سلیمانی از مدت ها قبل برنامه ریزی 
شده بود. ترامپ دستور قتل سلیمانی را صادر 

کرد تا شدت عمل آمریکا را به رخ بکشد.
در ادامه این گزارش آمده است: پس از حمالت 
11 سپتامبر، واشنگتن جنگ هایی را آغاز کرد 
بــا این امید که با این کار می تواند خاورمیانه 
را به ســرعت و به طور مؤثر تغییر دهد. این 
خوش خیالی ها هزینه ها و مقاومت را دست کم 
گرفته بود. زمانی که جنگی آغاز می شود، پایان 
دادن به آن دشوار است. زمانی که مشخص شد 
هیچ پیروزی در کار نیست، طرف جنگ طلب 
اهداف دیگری برای استقرار نیرو پیدا کرد. در 
افغانســتان و عراق ثابت شد سرکوب دشمن 
غیرممکن اســت. همان طور که اسناد افشا 
شده نشــان می دهد، مشارکت کنندگان در 
این جنگ که به دشــواری های آن پی بردند، 
تصمیم به خودسانسوری و موفق جلوه دادن 
خود گرفتند. سیاســتمداران و ژنرال ها مدام 
وعده عملیات های قاطع دادند. »جنگ علیه 
تروریسم« به لحاظ راهبردی ناموفق بود. یک 
دهه بعد، جنگ طلبان آمریکایی خواســتار 
اهدافی برای جنگ شــدند که جاودانه بماند: 
جلوگیری از بازگشت نظامی گری، محافظت از 
زنان در برابر سرکوب و دیدگاه امپریالیستی 

مهار خط مقدم.
با توجه به اینکه مناقشه فرقه ای به گروه های 
تروریســتی قدرت می بخشــد و این یکی از 
مشــخصه های منطقه پرآشــوب خاورمیانه 
است در نتیجه جنگ طلب ها به این زودی ها 

نمی توانند منطقه را ترک کنند.

قطر خطاب به کشورهای تحریم کننده:
از مذاکره استقبال می کنیم 

اما تسلیم نمی شویم
ایسنا: وزیر دفــاع قطر سخنانی را درباره 
بحران موجود میان این کشــور با ائتالف 
سعودی، مصر، امارات و بحرین مطرح کرد. 
»خالد العطیه« با اشاره به عدم حل و فصل 
بحران میان قطر و کشورهای تحریم کننده 
گفت: باوجود تالش های صورت گرفته هیچ 
نشانه ای برای حل و فصل آن آشکار نشده 
اســت. العطیه ادامه داد: ما از مذاکره برای 
حل بحران اســتقبال می کنیم اما تسلیم 
نمی شویم. وی محاصره اعمال شده علیه 
قطر را یــک خیانت توصیف کرد و گفت: 
تنها ۷2 ساعت پس از اعمال محاصره، قطر 

توانست نیازهای خود را برطرف کند.

» مودی« بازنده اصلی سفر »ترامپ« به هند 
ســفر دو روزه ترامپ به هند سرانجام در میان جنجال ها، هیجان ها و اعتراضات 
بسیار زیاد به پایان رسید. نارندرا مودی، نخست وزیر هند مراسم استقبال باشکوه 
و بی نظیری برای رئیس جمهور آمریکا مهیا کرده بود. ســخنرانی در گردهمایی 
110 هزار نفری و استقبال چند میلیون نفری همان چیزهایی بودند که ترامپ را 
به شدت به هیجان آورده و در واقع حس خودشیفتگی او را کامالً ارضا می کردند. 
اما اکنون با پایان سفر و فروکش کردن هیجانات، بحث های جدی تر و دقیق تری 
در مورد پیامدها و دستاوردهای این رویداد برای دو طرف مطرح می شود. بر همین 
اساس و آن گونه که بســیاری از تحلیلگران سیاسی اذعان داشته اند، جنبه های 
داخلی و تبلیغاتی این سفر یکی از مهم ترین اهداف و انگیزه های هر دو طرف را 
شکل داده است. ترامپ پس از جان به در بردن از فرایند استیضاح، به چنین سفر و 
استقبالی برای تقویت اعتبارش در داخل و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو نیاز داشــت. نارندرا مودی، نخست وزیر هند هم هر چند پیروز انتخابات 
پارلمانی اخیر به شــمار می آمد، اما چنین رخدادی را برای سرپوش گذاشتن بر 
ناآرامی ها و اعتراض های داخلی و همچنین نشــان دادن تداوم حمایت همگانی 
از دولتش ضروری می دید. نگاه به نتایج و توافق های انجام شــده در این ســفر 
روشن می کند که ترامپ به بسیاری از خواسته هایش از انجام این سفر دست یافته 
است. یک استقبال پر زرق و برق و با شکوه، امضای قرارداد تسلیحاتی 3میلیارد 
دالری در راســتای تقویت کسب و کار و مشاغل در آمریکا، زیر بار نرفتن نسبت 
به هیچ تعهدی در قبال رقابت و جنگ تجاری میان دو کشور و سرانجام نمایش 
اتحاد راهبردی دهلی و واشــنگتن به ویژه در برابر پکن، مهم ترین دستاوردهای 
این ســفر برای ترامپ محسوب می شود.اما از سوی دیگر، به نظر می رسد مودی 
نخســت وزیر هند در دستیابی به بسیاری از اهدافش ناکام بوده است. هزینه های 
سرســام آور خوشامدگویی به ترامپ و از آن مهم تر موضوع دیوارکشی در اطراف 
مناطق محروم، با انتقادهای زیادی روبه رو شــد. برگزاری تظاهرات بسیار خونین 
و باالترین رقم تلفات و خشونت ها آن هم در دو روز اقامت ترامپ در هندوستان، 
توجهات بیشتری را به سوی مشکالت و چالش های داخلی دولت مودی معطوف 
کرد، به طوری که قدردانی ترامپ از مودی و سکوت او در برابر پرسش های متعدد 
خبرنگاران در این زمینه نیز نتوانست کمک چندانی برای نخست وزیر هند باشد. 
در کنــار این ها اظهارات تعجب برانگیز و به تعبیر برخی گاف ترامپ در تعریف و 
تمجید از پاکســتان و همکاری های نزدیک میان واشنگتن و اسالم آباد، خشم و 
واکنش بسیاری از هندی ها را برانگیخت. روزنامه های هند با رویکردی انتقادی به 
این موضوع پرداختند و مقام های اسالم آباد آن را نوعی شکست دیپلماتیک برای 
دهلی تعبیر کردند. در چنین شرایطی پیشنهاد دوباره ترامپ برای میانجیگری بین 
هند و پاکستان، ضربه دیگری به دولت دهلی محسوب می شد، چرا که هند این 
موضوع را خارج از چارچوب اقدامات میانجیگرانه و مسئله ای صرفاً مرتبط با این 
کشور می دانست. در نهایت سفر ترامپ به حل مهم  ترین معضل سیاسی و اقتصادی 
دو کشور یعنی جنگ تجاری و اعمال تعرفه آمریکا بر کاالهای هندی، هیچ کمکی 
نکرد و اساساً چشم انداز روشنی هم در این زمینه ترسیم نشد، چرا که ترامپ حتی 
از دادن هر گونه وعده ای در این مورد خودداری کرد. با در نظر گرفتن تمامی این 
موارد تردیدی وجود ندارد که برخالف ترامپ، نتایج این سفر چندان برای مودی 
خوشــایند نبوده و او بازنده اصلی این رخداد پرهزینه برای کشورش بوده است.

  نمابر تحریریه:     3۷61008۷ -3۷684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 3۷618044-5 
  روزنامه گویا:                       3۷651888   )051(
  روابط عمومی:                    3۷66258۷   )051(
  ارتباطات مردمی:                3۷610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       3۷088   )051(
)051(   3۷628205                                             
                                      فاکس: 3۷610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷35  
  تلفن:                           )9 خط(  3۷685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   6693۷919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

باز هم مداخله آمریکا در افغانستان حمله هندوها به مسجدی در هنددر راستای اجرای مصوبه پارلمان
انگلیس از توسعه یک کالهک 

هسته ای جدید خبر داد
 ناآرامی های دهلی 

20 قربانی گرفت
 تحلیف »غنی« 

به تعویق افتاد
پرس تی وی: در حالی که کشــورهای 
غربی روسیه و چین را به توسعه تسلیحات 
موشکی و هسته ای متهم می کنند، وزیر 
دفاع انگلیس در بیانیه ای خطاب به پارلمان 
این کشور اعالم کرد انگلیس یک کالهک 
هسته ای جدید را توسعه خواهد داد. این 
اقدام ظاهــراً در راســتای اجرای مصوبه 
پارلمان انگلیس در ســال 200۷ مبنی بر 
حفظ توان بازدارندگی هســته ای صورت 
گرفته اســت. »بن واالس« در توجیه این 
اقدام مدعی شد »لزوم واکنش نشان دادن 
به تهدیدهای جدید در یک محیط امنیتی 
پویا، توسعه هسته ای را ضروری می سازد«.

مشــرق: افزایش درگیری های فرقه ای 
میان مســلمانان و هندوهــا در هند در 
دو روز گذشــته منجر به کشــته شدن 
دســت کم 20 نفر و زخمی شدن حدود 
150 نفر شــده اســت. در خونین ترین 
حرکت اعتراضی پــس از آغاز تظاهرات 
علیه الیحه شــهروندی ضدمسلمانان در 
دهلی نو روز گذشته مسجد »آشوک ناگار« 
در حمله افراطیون هندو به آتش کشیده 
شد. خشونت های اخیر از روز یکشنبه در 
هند آغاز شد و در بحبوحه بازدید »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و خانواده اش 

از هند ادامه پیدا کرد. 

فارس: با اینکه دفتر ریاســت جمهوری 
افغانستان )ارگ( اعالم کرد مراسم تحلیف 
اشــرف غنی امروز برگزار می شــود، اما 
آمریکا از به تعویق افتادن این مراسم خبر 
داد. وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد، در 
پی بروز اختالفات داخلــی پس از اعالم 
نهایی نتایج انتخابات ریاســت جمهوری 
افغانستان، واشنگتن به دنبال چاره جویی 
بوده و به همین خاطر این مراسم با تأخیر 
برگزار خواهد شد. این در حالی است که 
از جمله  افغانســتان  چهره های سیاسی 
حامد کرزی دخالت های آمریکا را از عمده 

دالیل ناکامی انتخابات عنوان کردند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمد رضا مشرف، تحلیلگر مسائل بین الملل

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

   پنجشنبه 8 اسفند  1398 3 رجب 1441 27 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9196
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      ش�رکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد؛ احداث پست 132/20کیلوولت دوغارون و جابه جایی پست موبیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به پیمانکار حایز شرایط ، واگذار نماید.

شماره فراخوان  درسامانه 
مدت اجراموضوع مناقصهستاد

 مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
محل اعتبار ارجاع کار) ریال(

20۹۸0011230000۴۵
احداث پست 132/20کیلوولت 

دوغارون و جابه جایی پست 
موبیل

103.۴6۸.۸00.000ماه
منابع داخلی

)غیر عمرانی(

*شرایط الزم برای ورود به مناقصه:
1-پیشنهاددهنده باید دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ۵ نیرو و یا گواهی صالحیت انجام پروژه های صنعتی به روش 

EPC در رشته برق، باشد.
2- پیشنهاددهنده باید دارای گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

*نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : 
مناقصه گران حایز شرایط می توانند  پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و واریز الکترونیکی مبلغ 1.000.000  
ریال به حس�اب مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نام ش�رکت توس اشتات )مشاور( فایل اسناد ارزیابی کیفی و 

اسناد مناقصه را بارگیری نمایند. 
*تاریخ دریافت اس�ناد کیفی و اس�ناد مناقصه: س�اعت 10 صبح چهارش�نبه به تاریخ ۹۸/12/07 تا س�اعت ۸  صبح یکش�نبه به تاریخ 

۹۸/12/11
*تاریخ بارگذاری اسناد کیفی واسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 00 : ۸ صبح چهار شنبه  به تاریخ ۹۸/12/2۸

 *تاری�خ و مح�ل  تحوی�ل اس�ناد: از پیش�نهاد دهن�دگان تقاض�ا م�ی گ�ردد ؛ ابت�دا تصوی�ر کلی�ه مس�تندات و م�دارک
 )اس�ناد کیفی و پاکت الف ،ب و ج ( را درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( حداکثرتا س�اعت ۸ صبح چهار شنبه  به تاریخ  
۹۸/12/2۸ بارگذاری نمایند و اصل پاکت الف با ش�رایط درج شده دراسنادمناقصه درپاکت الک و مهرشده تا ساعت ۹ صبح همان روز 
پس از ثبت در دبیرخانه شرکت برق منطقه ای خراسان به آدرس:مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – نرسیده به دو راهی شاندیز – طرقبه 

– سمت راست - به امور تدارکات و قراردادها –تلفن 610361۴ 3– 0۵1 – دورنگار 610362۹ 3-0۵1 تحویل نمایند.
*تاریخ و محل گشایش پاکتهای مناقصه: ساعت ۴0  : 11 روز چهارشنبه  به تاریخ ۹۸/12/2۸ در محل امور تدارکات و قراردادها.

*مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 
منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.

* در صورت نیاز به دریافت توضیحات بیشتر، متقاضیان می توانند با مشاور)شرکت توس اشتات( به شماره 3۸۸36070-0۵1 یا با امور 
تدارکات و قراردادها به شماره 3610361۴-0۵1 )ندا شکوری( تماس حاصل فرمایند.

*به پیش�نهادهای فاقد امضا ، مش�روط ، مخدوش وپیشنهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر واصل ش�ود ، مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد 
شد.

*پیش�نهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین نامه تضمین درمعامالت دولتی می باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده 
های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

*سایراطالعات و جزییات دراسنادمناقصه درج شده است .
ضمنًا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به پایگاه های اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir توانیر                                                                                معامالت  پایگاه اطالع رسانی 

http:/iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات                                                                                                

www.krec.ir خراسان                                                                     ای  منطقه  برق  شرکت  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه 

www.setadiran.ir الکترونیکی دولت »ستاد«                                                                                       تدارکات  سامانه 
 

خاموش کردن المپ های اضافی، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است

»آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(  به شماره ش/ 33 /98 «

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

ش��رکت توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچس��تان در نظر دارد از طریق برگ��زاری مناقصات یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی )بصورت فش��رده ( نس��بت به واگذاری آژانس��های خدمات مشترکین شهرستانهای استان 
رااز طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir بش��رح ج��دول ذیل اقدام نماید. از 

متقاضیان دعوت بعمل می آید در این مناقصه شرکت نمایند.
موضوع مناقصه : واگذاری آژانس خدمات مشترکین شهرستانهای استان بشرح جدول ذیل

مبلغ تضمین ارجاع کارتاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفیمهلت تحویل پاکاتشرح مناقصهشماره مناقصه

واگذاری آژانس مشترکین شهرستان  راسک۹۸-2۸
تا ساعت 13 روز  

دو شنبه مورخ 
13۹۸/12/26

۹۹۴،000،000ریالساعت 1۴ مورخ 13۹۸/12/26

۸۸6،000،000 ریالساعت 1۴:30 مورخ 13۹۸/12/26واگذاری آژانس مشترکین شهرستان سرباز۹۸-31

۸22،000،000 ریالساعت 1۵ مورخ 13۹۸/12/26واگذاری آژانس مشترکین شهرستان سوران۹۸-3۸

6۵0،000،000 ریالساعت 1۵:30 مورخ 13۹۸/12/26واگذاری آژانس مشترکین شهرستان مهرستان۹۸-3۹

تاریخ دریافت استعالمهای ارزیابی کیفی و اسناد مناقصات : متقاضیان می توانند ازتاریخ 1398/12/07 لغایت 1398/12/12  
به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام 

نمایند.    
   اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن  31137348-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

 مهلت تحویل و بارگذاری پیش��نهادات : پیشنهاددهندگان می بایس��ت ضمن بارگذاری تصاویر پیشنهادات بهمراه مدارک 
درخواس��ت ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تا س��اعت 15 روز سه ش��نبه  مورخ 1398/07/17 نسبت 
به ارس��ال اصل مدارک مطابق ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکت الک و مهر ش��ده تا مهلت تعیین شده فوق به 
دبیرخانه شرکت آدرس نشانی: زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 37 شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان 
اقدام نمایند )تحویل اس��ناد مناقصه و اس��تعالم ارزیابی کیفی بصورت یکجا می باش��د(. الزم بذکر تمامی مناقصه از طریق 

سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش 

خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه تدارکات دولت , می بایس��ت به س��ایت یاد شده مراجعه و 
نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن 

41939-021تماس حاصل فرمایید.
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت معامالت صنعت برق به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت 
ش��رکت توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچس��تان به نش��انی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه مل��ی مناقصات به آدرس 
www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی اس��ت این ش��رکت در رد یا قبول پیش��نهادات مختار است .» سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
مدت قرارداد : یکسال شمسی با قابلیت تمدید بمدت دو سال دیگر در صورت تمایل پیمانکار و رضایت کارفرما

در این مناقصه تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 1388/02/09 هیئت وزیران , موضوع آئین نامه راهکارهای 
افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی , نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتیکه مشمول این آیین نامه شود 

می بایست صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه نمایند , در غیراینصورت از واگذاری قرارداد خودداری می گردد.
مدارک و شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه :

دارا بودن گواهینامه صالحیت مرتبط  از سازمان کار و امور اجتماعی )معتبر(
دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از سازمان کار و امور اجتماعی )معتبر(

دارا بودن ظرفیت کاری پیمانکاری
امور تدارکات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
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آگهی مناقصات- نوبت دوم

شناسه آگهی : 783388  م الف:9399
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