
 

عملکرد موفق مجلس جدید موجب ارتقای امید نسبت به جریان  انقالبی
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار نمایندگان منتخب خراسان رضوی مطرح کرد 
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گفت وگو با فرشاد شالچیان مترجم  رمان »زن پشت پنجره«  وزیر بهداشت: آیت اهلل علم الهدی در خطبه مکتوب نماز جمعه:

 :aپيامبر
در بهشت 

قصرى است كه 
جز روزه داران 

ماه رجب وارد آن 
نمى شوند. 

بحار األنوار 
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مثل فیلم های هیچکاک
ورود و خروج به شهرها 

دقیق تر کنترل خواهد شد
با کسانی که با سالمت مردم 
تجارت می کنند برخورد شود
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 دولت می تواند با تسهیل در روابط مالی و مالیاتی، ضرر بازار از شیوع کرونا را جبران کند 

چشم امید اصناف به انصاف بانک ها

حداقل 34 سرباز ترکیه 
در ادلب کشته شدند

خطر افتادِن 
اردوغان 

دردام شام

 اقتصاد  با شیوع کرونا در کشور فعاالن اقتصادی که منتظر بودند شب عیدی با تولید 
و فروش چند برابری کاال و خدمات خود از خجالت دخل های خود دربیایند، حاال برای 
پیشگیری از گسترش این بیماری مجبورند در آستانه نوروز کرکره ها را پایین کشیده 
و حتی خانه نشــین شوند. در حالی که ۹۶درصد واحدهای صنعتی کشور جزو صنایع 
کوچک و متوسط هستند و نیمی از اشتغال کشور را به دوش می کشند، بی شک ضرر و 
زیان ناشی از خواب خط تولید را باید از جیب خودشان بپردازند. آن هم جیبی که هنوز 
نتوانســته از زیر بار مشکالت کمبود نقدینگی و مواداولیه خطوط تولید دربیاید و البد 

 ............ صفحه ۶حاال  فعال اقتصادی باید به فهرست مشکالتش...

  جهان  همــه نگرانی هایی کــه تحلیلگران 
بین المللی در مورد درگیری های شمال سوریه و 
احتمال تبدیل شدن آن به نقطه برخورد مستقیم 
میان ارتش ترکیه با سوریه و حتی روسیه داشتند 

در میانه تداوم مداخالت...

پشت پرده 
شبکه »من و تو« 

چه خبر است؟

پول های 
کثیف بهایی

با استفاده از ظرفیت صدا وسیما 
و فضای مجازی برای جبران 
زمان آموزش از دست رفته

مدرسه 
به خانه می آید
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 پرسپولیس 
از سایر مدعیان فاصله  گرفت

پاس طالیی 
سپاهان به 

سرخ پوشان
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

تصور می کنم بیشتر شما که خواننده این سطور هستید با من هم عقیده باشید که 
هر وقت در این سرزمین، به ویژه در 10 سال اخیر، با مشکلی روبه رو شده ایم، صدها 
برابر آســیب و تلفاتی که در فضای میدانی و حقیقی داشته ایم، در فضای مجازی 
تخریب و کشته ساخته ایم. چرا اکثریت حاضران در این فضا، در کشور ما تا این حد 

شهوت تکثیر بی پایه اخبار تلخ در...

چرا فضای مجازی مرجع شد؟

 ............ صفحه 2
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
تابلو فشار ضعیف 

بیمارستان طالقانی 
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان 320 تختخوابی 

شهید هاشمی نژاد 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
 در نظ�ر دارد فراخ�وان ارزیاب�ی کیفی جه�ت برگزاری مناقص�ه عمومی یک مرحل�ه ای خدمات 
پیمانکاری ) طرح  آبرس�انی تربت حیدریه  – خط انتقال از ایس�تگاه پمپ�اژ کاج درخت تا اتصال به 
حوضچه کیلومتر 2600–اولویت اجرایی سال 1398( به شماره فراخوان 2098001446000089 را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلی�ه مراح�ل برگ�زاری فراخ�وان ارزیاب�ی کیف�ی از دریاف�ت و تحوی�ل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی 
کیف�ی تا ارس�ال دعوتنام�ه، از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انج�ام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/12/7 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 98/12/19

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/01/16
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :   مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))آب نخستین واژه در قاموس حیات((
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  خدمات پیمانکاری «
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پیام فرمانده به مدافعان سالمت
رهبر انقالب از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا تشکر کردند

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران

روحانی: تمام دستگاه های کشور موظف به اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستند  رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که 
در آن، مصوبات جلسه ستاد را تقدیم رئیس جمهور کرده بود،ضمن ستایش از فداکاری پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و خدماتی بیمارستان ها، با همه مواردی که ستاد مصوب نموده است از جمله محدودیت های 

پیشنهادی و تعطیلی مراکز آموزشی، حسب تشخیص ستاد موافقت کرد. روحانی افزود: تمام دستگاه های کشور موظف به اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستند.

 سیاست  رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در 
پیامی از وزارت بهداشت و همکاران وزیر، 
پزشکان، پرســتاران و کادرهای درمانی و 
مجموعه دســت اندرکاران پزشکی کشور 
در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا تشکر 
کردند. متن صحبت ایشان در ادامه آمده 
اســت: »بنده می خواهم صمیمانه تشکر 
کنم از پزشکان و پرستاران 
و مجموعه  دســت اندرکاران 
پزشکی در مواجهه و مبارزه  
با این بیمــاری ای که اخیراً 
در کشــور به وجــود آمده؛ 
همچنیــن تشــکر کنم از 
وزارت بهداشــت و درمان و 
مجموعه همکاران آقای وزیر 
بهداشــت در این مجموعه 
بــه خاطــر تالش هایی که 
و زحمتــی که  می کننــد 
می کشند؛ من برنامه  امروز را فقط ترتیب 
دادم برای همین که این تشکر را بکنم در 
حضور آقــای دکتر مرندی رئیس محترم 
فرهنگستان علوم پزشکی. دوست داشتم 
که این تشکر قلبی خودم را به همه  برادران 
و خواهران محترم پزشــک و پرســتار و 
کادرهای درمانی عرض بکنم. ان شاءاهلل که 
موّفق باشید؛ کارتان بسیار باارزش است؛ 
هم ارزش جامعه  پزشــکی و پرستاری را 

در جامعه باال می برد-که برده- هم مهم تر 
از این، ثواب الهی اســت که خدای متعال 
قطعاً به شــما اجــر خواهــد داد و ثواب 
خواهد داد. امیدواریم که ان شــاءاهلل این 
کار برجسته و سنگین خیلی هم طوالنی 
نشود و ان شاءاهلل زودتر کلک این ویروس 
منحوس گرفته بشــود. ان شاءاهلل همه تان 

موّفق باشید«.

 وزیر بهداشت: با به زانو در آوردن 
کرونا جهانیان را شگفت زده خواهیم کرد

سعید نمکی، وزیر بهداشت هم روز گذشته 
در پیامی خطاب بــه رهبر انقالب گفت: 
امــروز فرزندان و ســربازان حضرت عالی 

به عنوان مدافعان سالمت در کنار مدافعان 
حــرم و پیــروان فرهنگ ایثــار و جهاد 
می کوشند تا با لطف پروردگار هرچه زودتر 
خبر خوش مهار بیماری را به اســتحضار 

فرمانده خویش برسانند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: پیام امیدبخش، 
پدرانــه، مهربانانــه و سرشــار از صفای 
حضرت عالــی همکاران عزیــزم را که در 
سراسر کشور ، شبانه روز و بی هراس دل به 
دریای بال زده اند تا هموطنان نازنین گرفتار 
در گرداب بیماری نوپدید را برهانند سراپا 
شوق و امید و سپاس کرد و خستگی روز 
و شب های نفسگیر و جانکاه را از جسم و 
جانشان زدود و این فرزند کوچک و سرباز 

خدمتگزارتان را بیش از پیش شرمســار 
محبت های بیکرانتان کرد.

وی افزود: امسال سربازان و افسران ارشد 
نظام سالمت با دل زدن به موج سیالب های 
بهاری و جانفشانی در آنفلوانزای پاییزی، 
لحظه ای از کنــار مردم و بیماران نیازمند 
دور نشــدند و با تالش بی وقفه در کاهش 
مرگ و میرها افتخاراتی بی بدیل آفریدند 
کــه ســازمان های بین المللــی را در اوج 
تحریم هــای ظالمانه شــگفت زده کرد و 
این بار نیز شیرزنان و بزرگ مردان عرصه 
بهداشت و درمان جان برکف می روند تا با 
شکست هرچه زودتر بیماری افتخاری نو 
در تاریخ کشور عزیزمان بیافرینند و پیام 
محبت آمیــز و دلگرم کننده حضرت عالی 
نفس تازه شــان بخشید تا آهنگ گام های 
شتابانشــان تندتر و زمان سلطه شــان بر 

عامل بیماری زا کوتاه تر شود.
نمکی بیــان کرد: با وجــود رنجی که از 
رنجوری مردم می کشــیم وفاق و همدلی 
ملــی بین همــه دســتگاه های اجرایی، 
رسانه ملی، نیروهای مسلح، سازمان های 
مردم نهاد و مردم عزیز کشورمان در کنار 
خدمتگزاران عرصه سالمت با شعار »کرونا 
را شکســت می دهیم« نمایش بی بدیلی 
است که بی تردید با به زانو درآوردن هرچه 
زودتــر بیماری، جهانیان را شــگفت زده 

خواهد کرد.

رهبر انقالب از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا تشکر کردند

پیام فرمانده به مدافعان سالمت

  در جواب آقای هاشــمی کــه گفته اند کاهش مشــارکت در انتخابات تهران 
معنادار بود باید عرض کنم افتضاح عملکردی حزب شما در دولت و مجلس سبب 

رفتارمردم شد. 09330001830
  اگر پرواز فالن شرکت هوایی به چین و وارد کردن جنس از آنجا واقعیت داشته 
باشد و من قاضی بودم دستور می دادم مسئول شرکت و کسانی که با چین رابطه 
داشتند را به ویروس  کرونا مبتال کنند و بدون هیچ اقدام پزشکی در جایی نزدیک 
قبرســتان آن ها را قرنطینه می کردم تا نتیجه کارشــان را با تمام وجود احساس 
کنند و شــبنم  را هم مسئول گزارش لحظه به لحظه جان کندن آن ها می کردم. 

09150002831
  لوی-ابکاسیس، کاندیدای وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در گفت وگو با 
رادیو ارتش اسرائیل گفت: بیایید ساده لوح نباشیم، می دانیم که ویروس کرونا به 
دلیل جنگ بیولوژیکی ساخته شده است. این یک ویروس آزمایشگاهی بود که 
به بیرون درز کرد! این نشان دهنده این است که امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم 
جهانی لحظه ای از اقدامات ضدبشــریتش دست برنمی دارد، از کرونا خطرناک 

تر، مسئوالنی هستند که به امپریالیسم آمریکا اعتماد دارند. 09360006158
  آقای روحانی باز هم فرمودند: مرجع اصلی اطالع رســانی به مردم رسانه ملی 
است! آقای محترم؛ فراموش نکنید این رسانه ملی همان رسانه ای است که از سوی 
شما و همپیمان هایتان بارها و به دفعات مورد هجمه و بی مهری قرار گرفته بود؛ 

تناقض گویی درحرف و عمل انسان را بی اعتبار می کند. 09150002088
  ظاهراً وزیر امور خارجه آمریکا در یک دخالت آشکار در امور ایران اما ناآگاهانه 
اظهار داشته که مسئوالن در انتخابات تقلب کرده اند. گفته ایشان دور از واقعیت های 

موجود جامعه ایران است. 09150008863
  وقتــی بنا به گفته خود مســئوالن انتخابات، فقــط 42.5 درصد از واجدین 
شرایط در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کرده اند، قدردانی مسئوالن از ملت چه 
مفهوم و چه توجیهی دارد؟! شاید مسئوالن به خود بیایند و فردا بسیار دیر است!! 

09150008863
  خیلی ناراحت شدم وقتی شنیدم تعدادی از پزشکان و پرستاران جان برکف و 
عزیزمان جان خود را در راه درمان بیماران فدا کردند، روحشان شاد بهشت برین 

جایگاهشان باد، خدا همه رفتگان را بیامرزد. 09920006490

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل خبر داد
 شمارش معکوس برای ساخت 

داروی قطعی ویروس کرونا در ایران
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی  فارس: 
بقیه اهلل خبرهای خوشی را به مردم ایران 
داد و گفت:»اجرای سه پروژه علمی توسط 
محققان، پزشکان و دانشمندان ایرانی برای 
ســاخت داروی قطعی ویروس کرونا آغاز 
شده است و امیدواریم به زودی به درمان 

قطعی این بیماری دست پیدا کنیم«.
جاللی با اشــاره به تجربه موفق ایران در ســاخت واکسن آنفلوانزا در خصوص ساخت 
دارو و واکســن ویروس کرونا هم اظهار امیدواری کرد و گفت: نمی توان در حال حاضر 
جزئیات دقیقی از پروژه های درمانی ویروس کرونا را خبری کرد.اما به اطالع هموطنان 
عزیز می رســانیم که نخستین پروژه، ساخت داروی درمانگر کرونا مبتنی بر حوزه های 
علم ژنتیک اســت که مراحل اجرای آن با همراهی مجموعه وزارت بهداشت و معاونت 
تحقیقی- صنعتی سپاه در مرکز ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل کلید خورده است.

چرا فضای مجازی مرجع شد؟
تصور می کنم بیشتر شما که خواننده این سطور 
هســتید با من هم عقیده باشید که هر وقت 
در این ســرزمین، به ویژه در 10 سال اخیر، با 
مشکلی روبه رو شــده ایم، صدها برابر آسیب و 
تلفاتی که در فضای میدانی و حقیقی داشته ایم، 
در فضای مجازی تخریب و کشته ساخته ایم. 
چرا اکثریت حاضران در این فضا، در کشور ما 
تا این حد شــهوت تکثیر بی پایه اخبار تلخ در 
وجودشان نهادینه شده است؟ سنجش صحت 
و ســقم این ادعا بسیار ســاده است. شما یک 
خبر آرامش بخش و امیدوارکننده اما جعلی را 
همزمان با یک خبر تلخ و سرشار از وحشت و 
کشت و کشتار جعلی، در این فضا منتشر کنید. 
به ساعت نرسیده خبر دوم حتی در رقابت های 
رسانه ای وارد بســیاری از سایت های معتبر و 
غیره هم شده و در گوشی خلق اهلل از اروند کنار 
تا سرخس دست به دست شده و در نخستین 
بخش خبری نقل رسانه های خبری هم خواهد 
شد. اما خبر خوب به محاق می رود و به زحمت 
خواهید توانســت رد آن را در برخی گروه ها یا 
کانال های خلوت فضای مجازی بیابید؟ چطور 

به اینجا رسیدیم؟
ســال ها پیش وقتی در دوره ریاست جمهوری 
پیشین مردم تشویق شدند تا ارزهای خانگی را 
در حساب های ارزی اعالم شده توسط دولت وقت 
ســپرده گذاری کرده و هر زمان خواستند اصل و 
سود آن را بگیرند و با این سیاست درست، تنش 
ارزی سنگین آن دوره تا حد زیادی فروکش کرد، 
در عمل اتفاق عجیبی افتاد. بانک ها پس از ماه ها 
که صاحبان این حساب ها برای برداشت موجودی 
مراجعه کردند، به جای ارز تحویلی، ریالی با نرخ 

دولتی به ایشان دادند.
همان موقع نوشتم چنین رفتاری ضررش هزاران 
برابر بیشتر از سود اندکی است که به واسطه این 
بدقولی نصیب دولت می شود. اعتماد مردم را به 
دولت، قول ها و ســاز و کار اداری کشور از آن ها 
نگیرید. با تأســف چند سال بعد عین این ماجرا 
در دولت فعلی و در حکایت نام نویسی مردم برای 
ســکه و التماس بانک مرکزی به خلق اهلل برای 
اســتقبال از این طرح بود. گفتند هنگام تحویل 
هیچ مبلغ اضافه ای از خریداران گرفته نمی شود، 
کوچک ترین اشاره ای و شرطی مبنی بر مالیات 
یا هر هزینه دیگری در این معامله نکردند و یک 
ســال و چند ماه پس از نخستین تحویل ها تازه 
با استناد به یک مصوبه خلق الساعه مالیات های 
حیرت آور برای ثبت نام کنندگان تعیین کردند. در 
زمان نام نویسی توانستند نزدیک 12 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی را از دســت مردم با قول هایشان 
بگیرند و بازار را که به سوی آشفتگی ها می رفت با 
این ترفند کنترل کنند، اما نوبت مردم که رسید 
آن قول ها و تشــویق ها و... یادشــان رفت. حتی 
تهدید کردند هر کس مالیات این ها را ندهد، فالن 
می کنیم و... حیرتا که مدعی العموم هم به میدان 
نمی آمد تا بگوید آیا این رفتار چیزی جز مصداق 

تدلیس در معامله است؟
باری آن موقع هم نوشتم که به خدا قسم هزاران 
برابر این مالیات که سر و تهش، پول ُخرد بریز و 
بپاش های دولت است، ما ضرر خواهیم کرد و این 
ضرر همانا کاهش بیشتر اعتماد عمومی به قول و 
قرارهایی اســت که با مردم می گذارید. اما کسی 
نشنید. با تأسف مشابه این اتفاقات در حوزه های 
مختلف تکرار شده است و خطرناک تر از همه جا 
در رسانه های رسمی ما. یک خبر صبح می آید و 
تا شــب 10 بار و به 10 شکل منعکس یا تأیید 
و تکذیب می شــود. پنهانکاری بیش از حد همه 
چیز را کم کم به محاق برد. زلزله می آید و سیل 
اما مردم کمک هایشان را به جای هالل احمر که 
با جان و دل وسط معرکه است، به حساب فالن 

بازیکن و فالن هنرپیشه می ریزند! چرا؟
این ســرزمین بحران های بسیار سخت و زیادی 
را از ســر گذرانده اســت. مگــر ارزاق کوپنی و 
موشکباران های صدام و هشت سال دفاع مقدس 
و دندان تیز کــردن داعش برای این خاک و... را 
از یــاد برده ایم؟ چطور بر این هــا فایق آمدیم؟ 
مســئوالن راه حــل را می گفتند، مــردم هم از 
همین رســانه ملی به گوش جان می شنیدند و 
عمل می کردند و از هر امتحانی ســربلند بیرون 
می آمدیم. دارم در مورد روزهایی حرف می زنم که 
مردم و مسئوالن یکی بودند. خانه های برخی شان 
با عامه مردم فرق نمی کرد. شیشه ماشین هایشان 
دودی نشــده بود. این طور نبود که عده ای بر اثر 
نبود کیت تشخیص فالن بیماری روزها حیران 
این بیمارســتان و آن درمانگاه باشند و آخر هم 
بدون تشــخیص یا بعد از تشخیص نابهنگام به 
رحمت خدا بروند و اما بسته های کامل تشخیص 
و پیشگیری میان نمایندگانشان قبل از همه توزیع 
شود. این طور نبود آن ها به خاطر یک بیماری در 
ازدحام مراکز درمانی احساس استیصال کنند، اما 
یک تیم اختصاصی برای تشخیص همان بیماری 
از بیمارســتان عازم منزل فالن خانم مسئول در 
ریاست جمهوری شود. این رفتارها بیشتر مردم 
را به شما و حرف ها و دستورات و خواسته هایتان 
بی اعتماد می کند. در هر بحرانی مسئوالن هم باید 
مثل مردم و میان آن ها باشند تا ملت ببینند حرف 
و عمل آن ها یکی است. دوره حرف درمانی گذشته 
است. مردم قدرتمند این دیار، این مشکالت را هم 
پشت سر خواهند گذاشت، اما دیگر یاد گرفته اند 
در چنین مواقعی مسئوالن واقعی را از کسانی که 
ادای نوکری مردم و مسئول بودن را درمی آورند، 
تشــخیص دهند. آن ها رفتارهای این روزها را از 

یاد نمی برند.
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یادداشت

 امیررضا مقومی - کارشناس علوم سیاسی

 سیاست   پنجشنبه هفته گذشته شــورای سیاست گذاری در 
خصوص نماز جمعه این هفته کشــور اطالعیه ای را صادر  و اعالم 
کرد: »به اطالع مردم شریف و انقالبی ایران به ویژه مؤمنان خداجوی 
و نمازگزار جمعه می رساند، پیرو درخواست وزیر محترم بهداشت 
و درمان و رئیس ســتاد ملی مبارزه با کرونــا نمازجمعه مورخه 
98/12/09 در مراکز استان هایی که ازسوی ستاد اعالم شده است و 
ذیالً نام آن ها می آید، برگزار نخواهد شد«. تهران، قم مقدسه، رشت، 
مشهد مقدس، تبریز، ارومیه، همدان، اصفهان، ساری، اردبیل، کرج، 
اهواز، ســمنان، زاهدان، شیراز، قزوین، سنندج، کرمانشاه، یاسوج، 
گرگان، خرم آباد، بندر عباس و یزد از جمله شــهرهایی بودند که 

نماز جمعه در آن برگزار نشد.
پیرو برگزار نشدن نمازجمعه مشهد مقدس در جمعه 9 اسفندماه، 
آیت اهلل علم الهدی نکاتی را در قالب  خطبه مکتوب به اطالع مردم 

شریف مشهد رساندند که در ادامه می آید.
متن کامل به شرح زیر است: »عرض می کنم با توجه به اینکه تولیت 
نماز جمعه کشور به شورای سیاست گذاری نماز جمعه واگذارشده 
است، برحســب بیانیه ای که اعالم شد، این هفته نماز جمعه در 
مشهد برگزار نمی شود، علی رغم اینکه در این مورد از ائمه جمعه و 
نمایندگان ولی فقیه در استان ها نظرخواهی و مشورت نشده است، 

این جانب اطاعت کرده و نماز جمعه را برگزار نکردیم«.
اطالعیه امام جمعه مشــهد ادامه می دهد: »ضمن اعتقاد به اینکه 
نماز جمعه فریضه الهی است و در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود، 
برگزاری نماز جمعه در شهر دزفول در تاریخ 8 سال دفاع مقدس 
آن هم در بمباران دشمن بعثی به وسیله عالم فقیه مرحوم آیت اهلل 

قاضی )رضوان اهلل تعالی علیه(، شاهد این حقیقت است«.
آیت اهلل علم الهدی افزود: »درحالی که شــهر و کشور در قرنطینه 

نیست و در مشهد که اجتماعات و انعقاد نماز جماعت در فضای باز 
و در صحن های حرم مطهر به وسیله مسئوالن پزشکی و بهداشتی 
تجویز شــده است، تعطیلی این فریضه الهی توجیهی ندارد«. این 
اطالعیه ادامه می دهد: »در لحظه ای که باید نماز جمعه اقامه می شد، 
بنده تذکر الزم این هفته را در نماز جمعه به این وسیله خدمت مردم 
شریف مشهد اعالم می کنم: از عزیزان ایثارگر در عرصه های مقاومت 
و مبارزه با این ویروس خطرنــاک به خصوص در مراکز قرنطینه 
بیماران متشکرم و در ساحت والیتمدار امام هشتم )ع( از خداوند 
خواستارم سالمتی و سعادت این برادران، خواهران و عزیزانشان را 

برای همیشه به پاس این فداکاری و مجاهدت ها ترمیم بفرماید«.

 هشدار نسبت به سودجویی ها
نماینده ولی فقیه افزود: »در کنار فرشــتگان جهادی که در مراکز 
بهداشــتی و پزشــکی، ایثارگرانه خدمت می کنند و از جان خود 
برای ســالمت هموطنانشان گذشته اند، عناصر پلید و ناپاک، دزد 
و قلتبانانــی در میدان های اقتصادی وجــود دارند که بی باکانه به 

سودجویی و احتکار مشغول اند، با سالمت مردم تجارت می کنند 
و مــال نامشــروع می اندوزند؛ در چنین شــرایطی انتظار می رود 
دستگاه های مسئول اقدام الزم در برخورد با این افراد را انجام دهند 

و مانع وارد آمدن فشار مضاعف بر درد بیماری به مردم شوند«.

 عیان شدن چهره دوست و دشمن
امام جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: »در این زمان که این بیماری 
به جمعی از هموطنان ما تعلق گرفته، بدخواهان و دشمنان در بلوک 
استکبار غرب از این ابتال اظهار خوشحالی می کنند و آن را ابزاری 
برای بروز کینه خود علیه ملت مســلمان ایران قرار داده اند، چهره 
دوست و دشــمن امروز عیان تر از گذشته قابل تشخیص است؛ با 
آرزوی شفا و عافیت ســریع همه مبتالیان، امیدواریم سایر مردم 

دیندار ما از بالی فرود آمده از بالد کفر مصون و محفوظ بمانند«.
آیت اهلل علم الهدی افزود: »در مسئله تنگنای اقتصادی جامعه و فشار 
معیشتی در روزهای پایانی سال، متأسفیم که این وضعیت نامطلوب 
وجود دارد و نسبت به دغدغه های دردمندانه مقام معظم رهبری 
توجه کمی صورت می گیرد؛ مسئوالن اجرایی و کارگزاران این نظام 
مقدس باید تمام همت و توان خود را برای برداشــتن بار از دوش 

مردم به کار بگیرند و از هیچ عملی فروگذار نباشند«.

 باید در کنار یکدیگر باشیم
وی در پایان تأکید کرد: »احتکار و گران فروشــی اقالم پزشکی و 
مراقبتی از یک ســو و افزایش قیمت سایر کاالها سبب شده مردم 
انقالبی ما با گرانی نه روزافزون، بلکه ساعت افزون روبه رو باشند، در 
روزهای آخر سال خانواده ها در مضیقه های معیشتی قرار دارند، باید 
در کنار یکدیگر باشیم و با همدلی، این روزها را پشت سر بگذاریم«.
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سیاست داخلی

آیت اهلل علم الهدی در خطبه مکتوب نماز جمعه ضمن تشکر از فرشتگان جهادی در مراکز بهداشتی:

با کسانی که با سالمت مردم تجارت می کنند برخورد شود

 فارس  ســعید نمکی، وزیر بهداشــت در تشریح مصوبات 
پنجمین جلسه ســتاد کنترل و پیشــگیری بیماری کرونا 
ضمن تشــکر از رهبر انقالب و کادر پزشــکی و پرســتاری 
سراسر کشــور که این روزها به سختی مشغول کار هستند 
و همچنین اصحاب رسانه که نقش بسزایی در اطالع رسانی 
و آگاهــی عمومی افــراد جامعه دارند، اظهار داشــت: تمام 
امکانــات و تجهیزات الزم را برای کنترل و مهار این بیماری 
به میدان آورده ایم، هفته نســبتاً سختی را در پیش خواهیم 
داشــت. وی ادامه داد: با بررسی انجام شده که همکاران ما 
در ســطح بین المللی و ملی در رابطه بــا این بیماری انجام 
داده اند مشخص شده اســت که روند به گونه ای خواهد بود 
که پیک اصلی این بیماری در هفته آتی و روزهای آتی باشد. 
وزیر بهداشت تصریح کرد: اما این موضوع به این معنا نیست 
که مردم جامعه نگران باشــند، بلکه ما از هوشمندی مردم 

باخبریم و وظیفه اطالع رسانی را بر عهده داریم.
نمکی افزود: خوشبختانه با هوشمندی مردم شریف و به موقع به 
صحنه آمدن همه دست اندرکاران و رسانه ها و اطالع رسانی همه 
دستگاه ها و اشراف مدیران ما در همه عرصه ها خیز آتی بیماری 

را به خوبی کنترل خواهیم کرد.

 مردم همراهی کنند
وی گفت: اما به هر حال مردم باید در جریان این روند شــروع 
بیماری قرار بگیرند از مردم خواهش می کنم مانند قبل بیشتر 
با ما همراهــی کنند، کمک کنند تا آلودگی کاهش پیدا کند. 

همچنین مردم از ترددهای بی مورد پرهیز کنند. 
وزیر بهداشــت ادامه داد: در جلســه به ایــن جمع بندی 
رســیدیم که در ترددها ســخت گیری صورت گیرد، اما به 
قرنطینه شهرها اعتقادی نداریم و این روش را به عنوان یک 
روش علمی نمی شناسیم، اما درصدد هستیم که کنترل را 
بر ایاب و ذهاب افرادی که به مســافرت می روند تشــدید 
کنیم و اگر مورد مشــکوکی را پیدا کنیــم 14 روز فرد را 

قرنطینه خواهیم کرد.

 یاری نیروهای مسلح در ضدعفونی کردن معابر
وی گفــت: با نیروهای مســلح به جمع بندی رســیدیم که 
نیروهای مسلح در کنار ما باشند و در ایجاد فضا و تخت های 
بیمارستانی برای موارد اورژانسی به ما کمک کنند همچنین 
در ضدعفونی ســطح معابــر نیازمند امکانات هســتیم که 
نیروهای مسلح می توانند به ما یاری برسانند و همچنین در 
زمینه کمک به نیروهای پزشکی و پرستاری کشور نیازمند 

کمک نیروهای مسلح هستیم. 
نمکی گفت: برای تمام دانشــگاه های علوم پزشکی قرار شد 
با تشکیل کمیسیون سه نفره، بتوانند برای گرفتن نیروهای 
جدید و داوطلب اقدام کنند و خریدهای خود را انجام دهند. 
وی افزود: این اختیار به ســتاد قرارگاه مقابله با کرونا با نظر 
استاندار محترم و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی داده خواهد 
شد تا به گونه ای عمل شود که تأخیر دو ساعته و کوتاه کردن 
زمان حضور کارمندان در محل کار مدنظر قرار گیرد به شرط 
اینکه خدمت رسانی به مردم مختل نشود، این موضوع ابالغ 

خواهد شد.
نمکی افزود: افرادی که بیماری زمینه ای مانند بیماری های 
قلبی دارند به سمت دورکاری ســوق داده خواهند شد و با 
تشخیص پزشک معتمد دســتگاه ها و سازمان ها دور کاری 

انجام دهند.

 مدارس سه روز تعطیل خواهند بود
وی درباره تعطیلی مدارس گفت: تمام مدارس کشور از روز شنبه 
الی دوشنبه هفته آتی تعطیل خواهند بود و مدارس کشور باید 
از این موضوع تبعیت کنند و آموزش ها به صورت دورکاری ارائه 
خواهد شد. وزیر بهداشت افزود: تعطیلی دانشگاه ها در هفته آتی 
نیز ادامه خواهد داشت، همچنین استادان و کارمندان باید در این 

مدت در دانشگاه حضور داشته باشند.
به گفته نمکی، سامانه 4030 به شکل گسترده تر تکمیل شود 
و مردم دسترســی مناسب تری به این سیستم داشته باشند. 
زندانیان که به بیماری های زمینه ای مبتال هستند پس از انجام 
معاینات الزم و اطمینــان از بی خطر بودن در رابطه با انتقال 
بیماری می توانند از شرایط استفاده از مرخصی بهره مند شوند.

وزیر بهداشت گفت: کارخانجات تولید ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده پس از تأمین اقالم مورد نیاز دولت می توانند این اقالم را 
به داروخانه ها و بخش خصوصی توزیع کنند. وی ادامه داد: امروز 
یک هواپیما شــامل ماسک »ان 95« و لباس های مخصوص به 
کشور خواهد رسید. این موارد پس از تأیید رئیس جمهور ابالغ 
خواهند شــد. برگزاری بازی های ورزشی و برگزاری اجتماعات 
طبق روال قبل انجام خواهد شد، مواردی مثل اعتکاف نیز برگزار 

نخواهد شد.

 موسوی: ۲۰ هزار کیت تشخیص کرونا 
امروز از چین وارد ایران می شود

از سوی دیگر سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: نخستین محموله در این زمینه توسط دولت و صلیب سرخ 
چین تهیه شده که شامل حدود 20 هزار کیت آزمایش کرونا و 
برخی لوازم دیگر است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده امروز با 

یک پرواز ویژه هواپیمایی ماهان وارد کشور خواهد شد.
موســوی با قدردانی از کمک های سخاوتمندانه دولت و مردم 
چین افزود: جزئیات بیشــتر در مورد کمک های چین و سایر 
کشــورهای دوست را پس از نهایی شدن به آگاهی هم میهنان 

خواهیم رساند.

ورود و خروج به شهرها دقیق تر کنترل خواهد شد
وزیر بهداشت در تشریح مصوبات پنجمین جلسه ستاد کنترل و پیشگیری بیماری کرونا:

گزارش خبری

   شنبه 10 اسفند  1398 5 رجب 1441 29 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9197

FATF رفتارهای سیاسی
دولت چند روز پیش در بیانیه ای درباره تصمیم FATF مبنی بر بازگشت ایران به لیست 
سیاه، این تصمیم را سیاسی و بهانه جویی دانست، اما به مخالفان داخلی توصیه کرد که 
بهانه به دست دشمن ندهند. هرچند هزینه های FATF  تا به اینجا بیشتر از منافع آن 

بوده است، اما باید آشنایی کاملی با این نهاد داشت.
گروه ویژه اقدام مالی FATF  از ســال 1989 توســط گروه G7 که شامل کشورهای 
فرانسه، ایتالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس، ژاپن و آلمان است با دو هدف مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر و مبارزه با پولشــویی تأسیس شد. برخالف اشتباه رایج، کارگروه وی ژه مالی یک 
سازمان بین المللی نیست، بلکه یک نهاد بین المللی است که به مدت محدود و تا سال 
2004 تشکیل شد، اما با دالیلی که در ادامه به آن اشاره می کنم تداوم یافت و قدرتمندتر 
نیز شد. دالیل بسیاری موجب افزایش فعالیت این نهاد در سال های اخیر شد و در بین 
آن ها روند جهانی شدن، افزایش گروهک های تروریستی، قدرت یافتن مسائل اقتصادی 

در ارتباط بین کشورها و گسترش تسلیحات نظامی و هسته ای از دالیل مهم است.
FATF شامل 37 کشور عضو حوزه قضایی و دو سازمان منطقه ای، شامل کمیسیون 
اروپا و شــورای همکاری خلیج فارس است که بزرگ ترین مراکز مالی جهان را تشکیل 
می دهند. عالوه بر این در حال حاضر 198 کشور به صورت مستقیم یا در قالب گروه های 
منطقه ای با این نهاد بین المللی همکاری می کنند و از سوی دیگر بسیاری از سازمان های 
مهم بین المللی همچون سازمان جهانی گمرک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک 
توسعه آسیایی، اینترپل و بانک جهانی در جلسات FATF حضور می یابند و به عنوان 
سازمان ناظر در کارگروه ویژه مالی مشارکت می کنند. نکته قابل توجه در خصوص اعضای 
قضایی این نهاد بین المللی، حضور عربســتان ســعودی و رژیم صهیونیستی است که 

به تازگی از عضو ناظر به عضو قضایی تبدیل شده اند.
سازمان ملل متحد در ژوئن سال 1998 میالدی به دولت های عضو سازمان ملل توصیه 
کرده است کارگروه ویژه مالی FATF را به عنوان قواعد مبارزه با پولشویی تأیید کنند و 
شورای امنیت نیز در قطعنامه 1۶17 سال 2005 به طور شفاف از دولت های عضو سازمان 
ملل درخواســت نمود که توصیه های کارگروه ویژه  مالی را اجرا نمایند. به همین دلیل 
باوجود ماهیت غیر الزام آور توصیه های FATF  بسیاری از کشورهای جهان متعهد به 

انجام توصیه های این نهاد هستند.
 action بپیوندد درحالی که ایران با انجام FATF عده ای فکر می کنند قرار است ایران به
plan  در پی همکاری با FATF است و روند الحاق به این نهاد بین المللی یک فرایند 

بلندمدتی است که در دستور کار جمهوری اسالمی ایران نیست.
این نهاد بین المللی کشورهای دنیا را بر اساس انجام توصیه های چهل گانه به چهار لیست 
تقسیم بندی می کند. 1-کشورهای سفید 2-کشورهایی در حال همکاری 3-کشورهای 

خطرناک سفید 4- کشورهای خطرناک غیر همکار. 
عــالوه بر ایــن رأی گیری در این نهاد بین المللی به اتفــاق آرا صورت می گیرد. به این 
معنی که تمامی کشورها باید نظر واحدی داشته باشند. دولت های عضو FATF، علیه 
کشورهای غیر همکار، اقدام مقابله ای یا Countermeasures صورت می دهند که در 

حال حاضر کشورهای کره شمالی و جمهوری اسالمی ایران در این لیست قرار دارند. 
FATF از ســال 2001 و با وقوع حادثه 11 ســپتامبر، موضوع مقابله با تأمین مالی 
تروریست  را نیز از وظایف خود قلمداد کرد و از سال 2008 عالوه بر موضوعات پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم، مسئله  تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی 
شیمیایی و اتمی را رسالت دیگر خود قرارداد. CFT یکی از زیرشاخه های این نهاد بین 
الدولی اســت. ماده 18 کنوانسیون CFT مقرر می دارد، کشورهای عضو باید با مبادله 
اطالعات، مانع تأمین مالی تروریســم شوند. در حال حاضر برخی از نهادهای رسمی و 
اشخاص ایرانی همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست تروریستی کشورهای 
غربی هستند و همین کشورها می توانند با استناد به این مواد کنوانسیون، درخواست 
کنند که اطالعات این نهادها و اشــخاص را در اختیار بگیرند. این در حالی اســت که 
جمهوری اسالمی ایران نیز بر اساس اصل رازداری نمی تواند این درخواست ها را رد کند، 

حتی اگر این اطالعات بسیار محرمانه باشد.
از ســوی دیگر جمهوری اسالمی ایران بســیاری از گزارش های نهادها و سازمان های 
بین المللی در خصوص تأمین مالی تروریســم را گزینشی و سیاسی تعبیر می کند. به 
عقیده ایران کشــورهایی که خود سابقه زیادی در حمایت از تروریست داشتند، اکنون 

جزو حامیان عدم تأمین مالی تروریست شده اند.
به عنوان مثال عربستان سعودی که خود یکی از تأمین کنندگان هزینه های گروهک های 
تروریســتی جبهه النصره و تحریر الشام بوده است، اما عضو قضایی FATF محسوب 

می شود و مسئولیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
نکته قابل تأمل این اســت که باوجود شواهد زیاد در خصوص تأمین مالی تروریستی از 
سوی کشــورهای حوزه خلیج فارس و بعضی کشورهای اروپایی، تنها سه کشور ایران، 
ســوریه و سودان به عنوان حامیان مالی تروریسم در فهرست وزارت امور خارجه آمریکا 
نام برده شده است. تمامی این موارد شائبه سیاسی بودن و گزینشی بودن این نهادها و 

کنوانسیون ها را برای جمهوری اسالمی ایران به وجود می آورد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه در حرم مطهر رضوی لغو شد   آستان: برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه در حرم مطهر رضوی لغو شد. بر اساس ابالغیه اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی مراسم 
اعتکاف رجبیه در حرم مطهر و مساجد وابسته به آستان قدس رضوی لغو شد. با توجه به ابالغیه شماره ۴ مراسم معنوی اعتکاف اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، به منظور حفظ سالمت عمومی مردم؛ مراسم 

معنوی اعتکاف رجبیه در حرم مطهر و مساجد وابسته به آستان قدس رضوی برگزار نمی شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r ضدعفونی مستمر بخش های مختلف حرم مطهر رضوی
آســتان: بخش های مختلــف حرم 
مطهر توسط دســتگاه های مه پاش و 
ماشین آالت مکانیزه به صورت مستمر 
چند نوبت در روز ضدعفونی گســترده 
می شود. اقدام های پیشگیرانه بسیاری 
در روزهای اخیر در خصوص جلوگیری 
از انتشار بیماری های ویروسی همه گیر 

در سطح اماکن متبرکه رضوی و بخش های مختلف آستان قدس رضوی انجام 
شــده اســت و رواق ها، صحن ها، ورودی حرم مطهر، ســرویس های بهداشتی، 
خودروهای زائر و به ویژه محل های پرتردد چند نوبت در روز به کمک دستگاه های 

مه پاش و ماشین آالت مکانیزه به صورت گسترده ضدعفونی می شود.
پایگاه های اورژانس حرم مطهر رضوی نیز در آماده باش کامل برای خدمت رسانی 

در راستای مقابله با ویروس کرونا هستند.
آستان قدس رضوی در همکاری نزدیک با دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام های 
گســترده ای را برای افزایش ایمنی زائران بارگاه منور رضوی انجام داده است که 
از آن جمله می توان به تعطیلی شهربازی معارفی، کبوترانه و چایخانه حضرت، 

همچنین کاهش برنامه های تبلیغی حرم مطهر اشاره کرد.

دبیر این نشست ها تشریح کرد  
 توسعه و تعمیق ادبیات دینی 

هدف نشست های داستان نویسی رضوی 
آستان: دبیر نشست های داستان نویسی دینی برای کودکان و نوجوانان هدف از 
برگزاری این جلسات را تربیت نویسندگان و داستان نویسان با دغدغه های دینی و 

توسعه و تعمیق ادبیات دینی دانست.
ناصر نادری گفت: جلسات قصه رضوی در مدت بیش از دو سال از برگزاری خود 
توانسته نسل حرفه ای را با نسل امروز همراه کند و رهاورد آن تربیت نیروی انسانی 

و انتشار مجموعه هایی خالق با محتوای ادبیات دینی خواهد بود.
وی افزود: کارگاه داستان نویســی با موضوعات دینی به شکل خالق هر 15 روز 
یک بار به میزبانی دفتر انتشارات به نشر در تهران و با حضور چهره های شاخص 
و برجسته که سرمایه های اصلی حوزه داستان نویسی هستند همچون کلرژوبرت، 

فائضه غفار حدادی،  مجید راستی و جمعی از دیگر نویسندگان برگزار می شود.
وی با اشاره به محتوای این نشســت ها عنوان کرد: جلسات قصه رضوی جنبه 
کارگاهی دارد و با استفاده از تجربیات و سابقه ای که از جلسات داستان خوانی و 
نقد آثار با حضور مرحوم استاد امیرحسین فردی حاصل شد، در این کارگاه ها نیز 

با نقد و گفت وگو داستان ها پخته تر می شوند.
به گفته این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان، در این جلســات نویسندگان 
همچنین موظف به مطالعه آثار مشخص شده نویسندگان غربی هستند تا عناصر، 

تکنیک ها و شیوه های داستانی خالق جهان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
نادری با بیان اینکه انتشارات به نشر با برگزاری کارگاه های متعدد داستان نویسی 
در تهران و مشــهد و برای رده های سنی مختلف ضمن تربیت نیروی انسانی در 
حوزه ادبیات دینی، آثاری خالق با درون مایه و محتوای دینی را روانه بازار کتاب 
می کند، افزود: در مدت برگزاری جلسات داستان نویسی رضوی با محوریت ادبیات 
دینی کودک و نوجوان، ده ها موضوع دینی مورد بررســی قرار گرفته است و بر 
همین اساس دو مجموعه از قصه های این جلسات که از لحاظ فرم و روایت آثار 

در خور توجه است در آینده نزدیک به چاپ می رسد.
دبیر این نشست با ابراز خرســندی از استمرار برگزاری چنین جلساتی توسط 
انتشارات به نشر خاطرنشان کرد: استمرار و پشتکار منجر به ثمر رسیدن می شود 

و بهره های آن در حوزه نشر کشور دیده خواهد شد.
نادری ضمن اســتقبال از حضــور عالقه مندان به ادبیات داســتانی در این 
جلسات یادآور شد: نویسندگان بااستعداد و عالقه مند به داستان نویسی دینی 
در هر رده حرفه ای می توانند در این جلســات که دو نشست در هر ماه و در 
روزهای دوشنبه از  ساعت 10 تا 12 در دفتر انتشارات به نشر در تهران برگزار 

می شود، شرکت کنند.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان   
یک  که  است  این  مردم  تلقی  اینکه  بیان 
جریان انقالبی در مجلس روی کار آمده و 
انقالبی شکل گرفته است، گفت:  مجلسی 
عملکرد موفق مجلس یازدهم موجب ارتقای 
امیدواری جامعه نسبت به جریان های انقالبی 

است.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدار نمایندگان منتخب اســتان خراسان 
رضوی در مجلس شــورای اسالمی که در 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با 
بیان اینکه نمایندگان استان خراسان رضوی 
به سبب انتساب به حضرت رضا)ع( باید به 
گونه ای عمل کنند که برای سایر نمایندگان 
از جهات مختلف الگو و نمونه باشند، تصریح 
کرد: انتساب شما نمایندگان خراسان رضوی 
به بــارگاه مطهر امام رضا)ع( مســئولیتی 
سنگین برای شماست، باید به گونه ای عمل 
کنید که رضایت حضــرت رضا)ع( را جلب 
کنید و رضای خــدا نیز در رضایت حضرت 

ثامن الحجج)ع( است.
وی با تأکید بر اینکه رهنمودهای امام راحل 
و رهبر معظــم انقالب برای نمایندگان باید 
ســرلوحه مجلس شورای اســالمی باشد، 
تصریح کرد: توقع از مجلس یازدهم بســیار 
باالســت، زیرا تلقی مردم این است که یک 
جریــان انقالبی در مجلــس روی کار آمده 
و مجلســی انقالبی شــکل گرفته اســت، 
بنابراین عملکرد موفق این مجلس می تواند 
برای مردم نســبت به جریان های انقالبی، 

امیدآفرین باشد.
حجت االســالم والمســلمین مروی با بیان 
اینکه مجلس شورای اســالمی باید تجلی 
شهید مدرس باشد، ابراز کرد: اگر می خواهیم 
شــهید مدرس را از مظلومیت خارج کنیم، 
باید مجلسی بسازیم که یکپارچه تجلی این 

شهید بزرگوار باشد.
وی با اشــاره به تأکیدها و تجلیل های امام 
راحل نسبت به شهید مدرس، تصریح کرد: 
حضــرت امام خمینی)ره( کمتــر از فردی 
نام می بردنــد، اما تجلیل  هــای مکرر امام 
خمینی)ره( نسبت به مرحوم مدرس نشان 

از جایگاه این شهید بزرگوار دارد.

تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه بر 
ضرورت توجه و اهتمــام ویژه نمایندگان 
برای رفع مشــکالت مردم تأکید و تصریح 
کرد: مردم با مشــکالت معیشتی روبه رو 
هستند و بیکاری جامعه ما را رنج می دهد، 
اگرچــه مجلس قدرت اجرایــی ندارد اما 
می تواند با نظارت دقیق بر اجرای اســناد 
باالدســتی، کار کارشناســی و استفاده از 

ظرفیت های کشــور، طرح های عملیاتی و 
اجرایی برای رفع مشــکالت مردم تدوین 

کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نوسازی 
بافت فرســوده پیرامون حرم مطهر رضوی 
باید بــه عنوان یکی از موضوعات مهم مورد 
توجه نمایندگان قرار بگیرد، اظهار کرد: بارگاه 

مطهر رضوی به عنــوان یکی از  پایگاه های 
عظیم فرهنگی جهان اسالم، ساالنه میزبان 
حدود 30 میلیــون زائر از سرتاســر ایران 
اســالمی و اقصی نقاط جهان اســت، بافت 
فرســوده اطــراف حرم به هیــچ عنوان در 
شــأن این صحن و سرای نورانی نیست و با 
مشکالت و آسیب هایی روبه رو است که باید 

مورد توجه جدی نمایندگان قرار گیرد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار نمایندگان منتخب خراسان رضوی مطرح کرد

عملکرد موفق مجلس جدید موجب ارتقای امید نسبت به جریان  انقالبی
وی
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 برای پیشــگیری از کرونا و جلوگیری 
از ســرایت افراد به یکدیگر چه خوب است 
ماســک های رایــگان را در ورودی هــای 
صحن های حــرم مطهر به افــراد بدهند.

09150003922

 آستان قدس با کمک جهاد کشاورزی از 
صنعت مرغداری و دامپروری روستاها برای 

اشتغال زایی بیشتر حمایت کند.
09900004335

با حضور خادمیاران رضوی انجام شد
آیین تجلیل و تکریم از 

خانواده سه شهید واالمقام 
در مبارکه اصفهان

آستان: در مراســمی با حضور خادمیاران 
رضوی از خانواده ســه شــهید واالمقام در 
شهر مبارکه اصفهان تجلیل شد. به منظور 
تکریم خانواده شهدا و نهادینه کردن فرهنگ 
جهاد و شهادت در جامعه، خادمیاران رضوی 
با حضور در منزل خانواده شــهیدان »سید 
عبــداهلل موســوی«، »نعمــت اهلل باقری« و 

»رحمت اهلل اسدی« با آن ها دیدار کردند.
این مراسم که پس از اقامه نماز مغرب و عشا 
و با قرائت صلــوات خاصه حضرت رضا)ع( 
آغاز شــد پس از بیان ویژگی های اخالقی 
و رفتــاری و خاطر ه گویی خانواده شــهدا، 
بسته های متبرک و سوغات رضوی از سوی 
خادمیاران به خانواده  شهدا اهدا شد.شهید 
سید عبداهلل موسوی در سن 20 سالگی در 
کردستان، شــهید نعمت اهلل باقری در سن 
23 سالگی در کردستان و شهید رحمت اهلل 
اسدی در سن 20 سالگی به فیض شهادت 

نائل آمدند. 

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 

خبر
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده شهید پاشاپور:

شهدای مدافع حرم نقشه شوم نابودی اسالم را خنثی کردند
آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: شهیدان مدافع حرم 
نقشه شوم غرب و صهیونیست را در برافروختن آتش جنگ های 
صلیبی میان مسلمانان خنثی کردند.حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی با خانواده فرمانده مدافع حرم، شهید اصغر پاشاپور 

در حرم مطهر رضوی دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االســالم والمســلمین مروی در این دیدار با بیان اینکه 
شهیدان نزدیک ترین، بهترین و پرسرعت ترین راه به رضوان الهی 
را انتخاب کردند، گفت: ما در این عالم از جایگاه واالی شهیدان 
بی اطالع هستیم. تنها حسرت می خوریم که چنین انسان های 
باایمان، مؤمن، مبارز و انقالبی را از دست دادیم و برای جا ماندن 

از قافله شهدا غبطه می خوریم.
وی با عرض تبریک و تســلیت به خانواده این شهید، شهیدان 
مدافع حرم را شــهدای مظلوم خواند و افزود: اگر این شهیدان و 
سرداران بزرگی چون شهید حاج قاسم سلیمانی نبودند، داعش 
برای اسالم و مســلمین هیچ چیز باقی نمی گذاشت. دشمنان 

ایــن گروهک های منحرف را تربیت کردند تا با این جنایت ها و 
آدمکشی ها آبروی اسالم را ببرند.

حجت  االسالم والمسلمین مروی با طرح پرسشی بیان کرد: چه 
کســانی به جز اروپایی ها و آمریکایی هــا از جنایت های داعش 
با پرچم »ال الــه اال اهلل« فیلمبرداری و تصاویــرش را در جهان 
منتشر می کردند؟ دشمنان بنا داشتند پس از گرفتن چند کشور 
مسلمان توسط داعش، با ایجاد فضای هیجانی و رعب و وحشت 

بین ملل جهان، آن ها را وارد جنگ کنند.
وی با تأکید بر این نکته که مبارزان و مدافعان حرم نه تنها امنیت 
ایران، بلکه امنیت همه کشورهای اسالمی را حفظ کردند، اظهار 
کرد: این شهیدان نقشه شوم غرب و صهیونیست را در برافروختن 

آتش جنگ های صلیبی میان مسلمانان خنثی کردند.
گفتنی است، پیکر پاک شهید واالمقام پاشاپور ۶ اسفند با حضور 
زائران و مجاوران در حرم امام رضا)ع( تشــییع و ســپس برای 

خاکسپاری به تهران منتقل شد.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی 
در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت سه فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوعات : 

1-  خرید لوله فوالدی 150میلی متر یا 6 اینچ )آبده مانیسمان( به میزان 1044متر، با وصل و 5 عدد سرتخلیه 
6 اینچ جهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان )نیشابور( از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به شماره 

فراخوان 2098001446000084
2- خرید کابل مس�ی 50*3 با روکش )EPDM( به مقدار 2180متر و کابل مس�ی 3 رشته 4*3 با روکش )NYY(   به 
مقدار 2180 مترجهت استفاده در پروژه آبرسانی شهر فوشنجان )نیشابور( از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان 

به شماره فراخوان 2098001446000085
3- خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ استاندارد 12متری با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیستم جوش القایی 
بدون درز  به میزان 168متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ اس�تاندارد 12 متری مش�ّبک با شیارهای استاندارد 
کارخان�ه ای )حداق�ل 12 ردی�ف( با ضخامت حداقل 8 میلیمتر باسیس�تم جوش القایی ب�دون درز به مقدار 
288متر ولوله جدار فوالدی 16 اینچ اس�تاندارد 12متری ساده به ضخامت حداقل 7میلیمتر با سیستم جوش 
القایی بدون درز به مقدار 114 متر جهت اس�تفاده در پروژه آبرس�انی ش�هر فوشنجان )نیش�ابور( و  168 متر 
لول�ه ج�دار فوالدی 14 اینچ با ضخامت حداق�ل 6 میلیمتر و 96 متر لوله جدار مش�ّبک 14 اینچ به ضخامت 
حداقل 6 میلیمتر جهت پروژه ش�هر آباد )نیش�ابور(  از تولیدکنندگان یا تآمین کنندگان به ش�ماره فراخوان 

2098001446000086
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/12/10 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی 
هر یک از موضوعات فوق الذکر پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

در قالب سه فقره مناقصه مستقل ومجّزا برای مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 98/12/15

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/01/16
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  

تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))آب نخستین واژه در قاموس حیات((
  فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال   »نوبت اول«
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آس�تان ق�دس رضوی در نظر دارد نس�بت ب�ه انتخاب تأمین 
کننده واجد ش�رایط جهت تهیه و توزیع غذا به ش�رح مقادیر 
و ش�رایط مندرج در اس�ناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
جهت دریافت اس�ناد مناقصه به نش�انی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات 
مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ 98/12/17 نس�بت به 
تحویل پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام 
نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد 

بود. شماره تماس  05132001113-05132001039 

»آگهی مناقصه عمومی
 تأمین و توزیع غذا آستان قدس رضوی«

ع 9
81
53
07

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
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

ع 9
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
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��امت 

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

س��ند مالکی��ت ، برگ کمپان��ی ، شناس��نامه مالکیت 
) ب��رگ س��بز ( س��واری پ��ژو آردی ۱۶۰۰ م��دل 
۱۳۸۱ ب��ه ش��ماره انتظام��ی  ۹۱۹س ۴۹ ای��ران 
۳۶ به ش��ماره موتور ۲۲۳۲۸۱۰۴۵۰۸ و شماره 
شاسی ۸۱۷۰۴۵۰۰ بنام محمود گل اندام مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  ,ع
98
15
39
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروانه نظام مهندسی اینجانب جواد کارساز 
با کد مل��ی ۰۹۴۵۲۶۸۹۵۵ و به ش��ماره 
گردیده  ۱۹۳۶۰۰۱۳۵۱ مفقود  پروان��ه 

است و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
98
15
36
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و س��ند کمپان��ی موت��ور س��یکلت پرند 
م��دل 1387 رن��گ قرمز البالوئی به ش��ماره انتظامی 
35259/767 ش��ماره موت��ور 12136349 و ش��ماره 
شاس��ی NB3***125P8788980 ب��ه مالکیت غامرضا 
حمی��دی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  ,ع
98
15
39
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند وبرگ سبز موتور سیکلت  پالس  مدل 93 به نام 
علی عامه نصرت فرزند گلشنعلی به شماره انتظامی 
 N5P***180A9322555  :511- 65295 به شماره تنه
وشماره موتور:NEODJGTL34407  مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
98
15
39
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل 
1395 رن��گ قرمز به ش��ماره انتظامی 36898/777 
ش��ماره موتور 0E4EG2978497 و ش��ماره شاس��ی 
N2G***160V9551473 ب��ه مالکی��ت عل��ی توانگ��ر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
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39
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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مدرک تحصیلی کارشناس��ی ارش��د آق��ای روح ا... 
نکوئی فرزند غامرضا به ش ش 786 مفقود و فاقد 
اعتبار است. از یابنده تقاضا دارد مدرک فوق را به 
آدرس مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، مدیریت 

آموزشی، اتاق 202 ارسال نماید دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی مسکن مهر 14قم )درحال 

تصفیه( تاریخ انتشار :1398/12/10
بدینوسیله از کلیه اعضاي شرکت تعاوني دعوت 
ب��ه عمل م��ي آید  در جلس��ه مجم��ع عمومي این 
شرکت تعاونی که رأس ساعت 18 روز پنج شنبه 
م��ورخ 1398/12/22  با دس��تور جلس��ه ذیل در 
مح��ل دفتر ش��رکت تعاونی واق��ع در قم –خیابان 
معل��م غرب��ی – نبش معل��م 16-س��اختمان تجاری 
آسیا –طبقه 2-واحد 29  تشکیل میگردد ،حضور 
به هم رسانید. ضمنًا هریک از اعضاء جهت معرفی 
نماینده تام االختیار/ وکیل خود به منظور حضور 
درجلس��ه فوق الذکر و اعمال رای می بایستی به 
اتفاق یکدیگر )عضو و نماینده (حداکثر تا تاریخ 
1398/12/21 به محل دفتر ش��رکت تعاونی واقع 
در آدرس ف��وق  مراجعه تا پ��س از احراز هویت 
و تائی��د وکالتنام��ه، مجوز ورود به جلس��ه جهت 

نماینده عضو صادر شود
دستور جلسه :

1-ارائ��ه گ��زارش ناظ��ر هیئ��ت تصفیه ش��رکت 
تعاون��ی و ارائ��ه گزارش عملک��رد هیئت تصفیه 
ش��رکت تعاونی 2-تصویب صورتهای س��ال مالی 
1397و  تصوی��ب بودجه پیش��نهادی س��ال مالی 

.1398
3-تعیی��ن خط مش��ی وبرنامه ه��ای اجرائی واخذ 

مجوزهای الزم شرکت تعاونی در سال 1398.
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر14 قم 

ع 9
81
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خضراء 
دشت طوس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 20690 و شناسه ملی 
10380361932

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,10,30 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : غامعلی مذنب 
مل��ی 0931074215 مجی��د  پ��ور بش��ماره 
مروج بش��ماره مل��ی 0944089100 و حجیه 
بی بی حس��ینی گودس��لوکی بش��ماره ملی 
0942228960 ب��ه عن��وان اعض��ای اصل��ی 
هئی��ت مدیره ب��رای مدت تصدی دوس��ال 

انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )787017(

,ع
98
15
25
9

 آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

12865 و شناسه ملی 10380285409
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,09,14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدی��ره ب��ه قرار ذی��ل برای مدت دوس��ال 
اقتص��ادی  س��ازمان  گردیدن��د:  انتخ��اب 
 10380129694 مل��ی  ش��ماره  ب��ه  رض��وی 
، آس��تان ق��دس رض��وی ب��ه ش��ماره ملی 
14004342173 دامپ��روری صنعتی قدس 

رضوی به شماره ملی 10380026792 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)787125(

,ع
98
15
28
8

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیله 
وریان آریا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 19571 و شناسه ملی 

10380351028
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,06,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : تع��داد اعضای هیات 
مدی��ره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت 
و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه اصاح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )787127(

,ع
98
15
28
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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 دوم(



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

روزنامـه صبـح ایـران

از نظر امام)ره( شکل گیری هویت، مقدمه شکل گیری فرهنگ است   اندیشه: دکتر فتح الهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
در نشست »امام خمینی )ره( و علوم انسانی در ایران گذشته، حال و آینده« گفت: به نظر می رسد از نظر امام خمینی)ره( می توان شکل گیری قلب و هویت انسانی را شروع شکل گیری فرهنگ در میان انسان ها تلقی 
کرد. آن حقیقتی که با توجه، ایمان، اخالق و تخیل گره خورده است و به عقل عملی تعبیر می شود. دانش های نظری چون فلسفه، اخالق و فقه هم در راستای تحقق این هویت و عقل عملی انسان معنی پیدا می کنند. 

 شریعتی نیز از بحران سهل انگاری 
در طرح تعابیر مبرا نیست

اندیشه: سیدحسین شهرستانی مدیر 
گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ 
و هنر اســامی در نشست »بازخوانی 
خوانــش شــریعتی از جهت گیــری 
طبقاتــی« در ارائــه مقاله خــود با 
بازخوانی  در حاشیه  عنوان جستاری 
دکتر  اســام«  طبقاتی  »جهت گیری 
شریعتی گفت: دکتر شــریعتی در »جهت گیری طبقاتی اسام« موضوعی را 
در حاشــیه طرح می کند که از قضــا آن را می توان امروزه به وجهی از طرح 

متن اثر مهم تر دانست.
وی افــزود: او در نقــد روشــنفکران ایرانــی می گوید: »آن هایــی که اکنون 
ایدئولوژی های جدید را ترجمه می کنند، نمی دانند ما این مفاهیم را داریم و حتی 
برای آن ها اصطاح داریم. در حال حاضر یک گرفتاری این است که چون باید 
آن مفاهیم را به اصطاح قدیمی برگردانیم، روشنفکر یا نیمه روشنفکر که گمان 
می کند می خواهیم همان حرف های قدیمی را بخوردش بدهیم، فرار می کند، 
بنابراین مجبوریم اســمش را عوض کنیم. مقاالت شمس را می خواندم و دیدم 
که شمس در جایی می گوید: »و راه حق آن بود، که ایشان بدنامش کردند و به 
کفرش آلودند... و این است که نمی توان از آن سخن گفت. باید نام دیگر کرد و 

از آن خط و نشان سخن گفت«.
این پژوهشــگر و نویسنده کشورمان تصریح کرد: بر این اساس شریعتی تاش 
می کنــد مفاهیم دینی نظیر جبر، اختیــار، زهد، دنیاگرایــی، جهاد نفس یا 
خودسازی، قناعت و البته عدالت، قسط، امت، امامت، شهادت و غیره را با نام های 
تازه و به لســان قوم روشنفکران درآورد. این شیوه تماس و مواجهه میان سنت 
و تجدد، البته خصلت مهم ادبیات سیاســی و حتی دینی دهه های 30 و 40 و 
50 شمسی اســت. چنان که در جریان دینی مرحوم فلسفی، واعظ شهیر هم 
دســت به چنین تطبیق هایی زده و همچنین مهندس بازرگان هم ید طوالیی 

در این امر دارد.
شهرستانی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه گرچه مواجهه شریعتی به نسبت 
حجت االسام فلســفی و اهل منبری چون او جدی تر و حساب شده تر است، 
اما او نیز از بحران نهفته در این »بی مباالتی نســبت به نام« و سهل انگاری در 
طرح تعابیر و اصطاحات مبرا نیست، گفت: در واقع این امر، وجه مهمی از ایده 
ما در طرح نســبت تمدنی با غرب را آشکار می کند. این طرح نسبت امکانات و 

محدودیت هایی توأمان دارد. 
در حالی که ماکس وبر در مقدمه اثر کاســیک خود »اخاق پروتستان و روح 
ســرمایه داری« تصریح دارد که سرمایه داری صرفاً طمع و حرص و دنیاخواهی 
نیست، شــریعتِی جامعه شــناس و وبرخوانده به ما می گوید بورژوازی همان 

دنیاطلبی است.
این جامعه شناس اظهار کرد: سخن شریعتی گرچه یکسره نادرست نیست، 
اما نحوی غفلت و ســهل انگاری در آن است که موجب می شود ما درست 
در لحظه ای که می خواهیم با غرب آشــنا شویم او را پشت سر می گذاریم؛ 
گرچه در این فرایند ســخنی ظهور می کند که خود واجد قدرتی اســت و 

جهانی و زبانی برپا می کند.
به عنوان مثال اخاق سیاســی برآمده از مفهوم »خودسازی انقابی« تأثیر 
ژرفی بر سرشــت و سرنوشت فرهنگ معاصر ما گذاشته است و نمی توان با 

این موضوع صرفاً از منظری مانقطی برخورد کرد.
وی اضافه کرد: روی دیگر ســکه آن است که در برابر این رویکرد، جهت گیری 
روشنفکرانی است که اساساً پذیرای هیچ معنایی از عهد سنت در جهان جدید 

نیستند. آنان هم در غیریت سازی میان سنت و تجدد سهل انگاراند.
شهرستانی در پایان سخنانش گفت: اکنون در پایان دهه 90 شمسی گویی ما 
هنوز از این دوگانه چنان که شایان است بیرون نجسته ایم، ولی به هرحال باید 
دانست برون شد از این وضع جز در گرو بازخوانی تجربه مواجهه تاریخی مان با 

غرب میسر نیست. شریعتی در نقطه عطف این تاریخ قرار دارد.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  بسیاری کشور 
شیلی را آزمایشــگاه سیاست های نئولیبرالیسم 
در دنیا می دانســتند، اما اکنون این کشور بیش 
از همه مظهر قیام علیه نئولیبرالیسم شده است. 
25 اکتبر 2019 یک میلیون نفر از مردم شیلی 
به خیابان های سراســر این کشور ریختند و به 
پیاده سازی سیاســت های نئولیبرالیسم اعتراض 
کردند. در مورد خیزشــی کــه در دوران جدید 
در دنیا به خصوص کشــورهای آمریکای التین 
علیه نئولیبرالیســم شکل گرفته با امیر تفرشی، 
کارشــناس حوزه آمریکای التیــن به گفت و گو 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

 جناب تفرشــی! این روزها صحبت از 
نئولیبرالیســم و خیزش هایی است که به 
خصوص در کشــور شیلی علیه آن شکل 

گرفته است؛ تحلیل شما چیست؟
در اعتراضات اخیر شیلی پاکاردی بود که روی 
آن نوشته شده بود: نئولیبرالیسم در شیلی متولد 
شد و در شــیلی خواهد مرد. حکایت این است 
که نئولیبرالیسم در آمریکای التین در جواب به 
ناکارآمدی هــای مدل های حکومتی دیگر نبوده 
است. در 11 سپتامبر 1973 در شیلی که کودتا 
صورت گرفت، گروهی از اقتصاددانان که شاگردان 
آقای میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو بودند، 
مأموریت پیدا می کنند یک مدل اقتصادی برای 
شیلی آماده کنند که این مدل اقتصادی در قالب 
یک حکومت نظامی با مــدل اقتصاد آزاد و بازار 
افراطی متولد می شود. اتفاقاً برخاف تبلیغاتی که 
صــورت می گیرد این گروه از اقتصاددان ها که به 
مکتب شیکاگو معروف شدند، نتوانستند بیش از 
یک دهه در شــیلی دوام بیاورند. نتیجه عملکرد 
این گروه اقتصادی در شــیلی به نحوی شد که 
ژنرال پینوشه در سال 1982 مجبور شد این گروه 

را کنار بگذارد.

 پیاده سازی این سیاست ها هیچ نتیجه ای 
در کشور نداشت؟

نتیجه این اســت که مردم شیلی چند ماه است 
تظاهرات می کنند و می گویند مشکل ما مشکل 
امروز و دیروز نیســت، بلکه مشــکل 30 ســال 

گذشته است، یعنی اعتراض به سیاست های 30 
ســال گذشته که در این کشور انجام شده است. 
تنها کارکرد اقتصاد نئولیبرالی در شیلی و دیگر 
کشورهای آمریکای التین، شکل گیری یک طبقه 
محدود ثروتمند بوده است. شکل گیری این طبقه 

نوین از طریق اتصال به بازار سرمایه و تجارت بوده 
است که به همین اساس میزان اختاف طبقاتی 
در این کشورها بســیار عمیق می شود و نسبت 
فقر در این کشــورها افزایش بی ســابقه ای پیدا 
می کند. موفقیت هایی که در دوره سیاست های 

حمایت گرایانــه در آمریکای 
التین وجود داشت، با اجرای 
مدل های نئولیبرالیســتی از 
بیــن رفت. نظام بهداشــتی 
آموزشی  سیســتم  ضعیف، 
طبقاتی و بدمسکنی از دیگر 
تبعات مدل هــای نئولیبرالی 
بوده است و ریشه نارضایتی 
امروز در این کشورها همین 
عقب گــرد در ارائــه خدمات 

اجتماعی است. 

 شکل گیری و به قدرت 
رسیدن حکومت های چپ 
باید  نیز  را  منطقه  این  در 
از همین دریچه نگریست؟

در ابتدای قرن 21 و از سال 
2005 به بعــد بروز و ظهور 

دولت های چپ در این منطقه را شاهد بودیم. 
از ونزوئا چاوز، از بولیوی مورالس، در اکوادور 
رافائل کورئــا، در نیکاراگوئه دنیل اورتگا و در 
برزیل و آرژانتین نیز سیاســتمدارانی روی کار 
آمدند که در واکنش به اجرای سیاســت های 
نئولیبرالــی بــود. در حقیقت با اجــرای این 
سیاســت ها مردم در ســختی قــرار گرفتند، 
نارضایتی عمومی شــدت گرفــت و به نحوی 
مردم دســت به انقاب علیه این نظام سیاسی 
اقتصــادی زدند و این اتفاق به شــکل دومینو 
در این کشــورها تکرار شــد. امروز نیز اگر در 
آرژانتین آقای مائوریســیو ماکری با شکســت 
مواجه می شود به دلیل بازگشت به سیاست های 
نئولیبرالی است. سیاستی که سبب نارضایتی 
عمومی حاصل از افزایش قیمت ها، اســتقراض 
بین المللــی و کم کردن خدمــات اجتماعی و 
بهداشتی شد. آقای ماکری که بهترین روابط را 
با نهادهای مالی بین المللی داشت و از حمایت 
مطلق صندوق بین المللــی پول برخوردار بود، 
در سال آخر حکومتش صندوق بین المللی پول 
57 میلیــارد دالر کمک مالی و وام برای نجات 
او از این وضعیت اختصاص داد اما باز هم موفق 

نشد و مردم به او اعتماد نکردند. 

 آیا به این اتفاقات می توان به 
منزله تلنگری برای کشورهای 
در حال توسعه به خصوص در 

خاورمیانه نگریست؟
این نکته پیچیده ای نیســت که 
نهادهــای بین المللی مجموعه ای 
از سیاست ها و بسته های سیاسی 
و اقتصادی را به کشورهای جهان 
ســوم پیشــنهاد می دهند. البته 
لزوماً به این معنی نیست که این 
سیاســت ها فی نفسه بد هستند، 
بلکه کارنامه این مــدل بدون در 
نظرگرفتن بافت و شرایط اجتماعی 
این کشــورها تجویز می شود. اگر 
انگلســتان خانم تاچر توانسته با 
اقتصــاد نئولیبرالی توســعه پیدا 
کند، به این دلیــل بوده که دوره 
صنعتی و تقویت نیروهای تولیدی 
خودشــان را پشت سرگذاشته بودند و بعد، وارد 
مرحله اجرای این مدل از سیاست های نئولیبرالی 
شدند. مسلم اســت که در کشورهایی همچون 
آمریکای التین که این دوره های تاریخی را پشت 
سرنگذاشــته اند، اجرای این سیاست ها موجب 
شکست و نابودی می شود. وقتی شما یک اقتصاد 
را در رقابت جهانی قــرار می دهید در حالی که 
هنوز آمادگی مواجهه با طبیعت وحشی را ندارد، 
از بین خواهد رفــت. به این خاطر که این نهال 
نوپا باید به یک آمادگی و تکامل رســیده باشد 
تا بتواند از خودش دفاع کند. خصوصی ســازی 
یعنی اینکه یــک بنگاه اقتصــادی که ضعیف 
اســت را در بازار می فروشید ولی اگر این بنگاه 
را در بازار رقابت قرار دهید، محتمل ترین گزینه 
برای او نابودی است. اگر می بینید رهبری روی 
مســئله کنتــرل واردات تأکید دارنــد به خاطر 
سیاست حمایت گرایانه از تولید داخلی است که 
همه این کشــورهای صنعتی این دوره را پشت 
سر گذاشته اند. متأســفانه ما در کشور خودمان 
در قســمت هایی در حال پیگیری و اجرای این 
سیاست ها هستیم که طبیعتاً و بر اساس تجربه 
بین المللــی نارضایتی های اجتماعــی به وجود 

خواهد آورد. 

گفت و گوی قدس با امیر تفرشی، درباره تجربه پیاده سازی سیاست های اقتصاد آزاد در آمریکای التین 

نارضایتی اجتماعی نتیجه سیاست های نئولیبرالی است

حاشیه
دیکتاتوری، در خدمت مدل توسعه دست راستی و نئولیبرال

آمریکای التین در دوران جنگ سرد در حوزه 
نفوذ ایاالت متحده آمریکا قرار داشت و آمریکا 
نسبت به نفوذ رگه های فکری چپ در حیاط 
خلوت خود نگران بــود، از این رو همه تاش 
خود را می کرد تــا جریان های چپ به قدرت 
نرسند. اما مثاً در کشــور کوبا، انقابی ملی 
رخ داد و بعــد در تقابل با آمریکا، گرایش های 
سوسیالیستی پیدا شد؛ یا مثاً وقتی سالوادور 
آلنده به حکومت رســید، بــا کودتای نظامی 
از طرف پینوشــه مواجه شــد که در آن یک 
حکومت راست گرا جایگزین حکومت چپ شد. 
بنابراین این گزاره اشتباه است که حکومت های 
چپ گرایی در آمریکای التین مستقر بوده اند 
که عملکــرد ناموفق آن ها موجــب به قدرت 

رسیدن راســت گراها شده اســت. در جایی 
مثل کشــور شــیلی نیز که پس از آلنده یک 
حکومت راست گرا به قدرت می رسد، این اتفاق 
بــا کودتای نظامی صورت می پذیرد. در دوران 
ماقبل نظامیان و دیکتاتورهای آمریکای التین 
تحت فضای اقتصادی پــس از جنگ جهانی 
دوم نوعی از سیاســت های حمایت گرایانه در 
آمریکای التین به تبع اجرای آن ها در آمریکا 
و اروپا شکل گرفت که موجب حمایت از تولید 
ملی شــد و موفق نیز بود، ولــی با کودتاهای 
نظامی این جریان متوقف شد. هرچند سابقه 
و کارنامه دولت های نظامــی که این رویکرد 
اقتصادی حمایت گرایانــه را در پیش گرفتند 

مثل مکزیک و آرژانتین نیز موفق بود.

تنها کارکرد 
اقتصاد نئولیبرالی 
در شیلی و دیگر 
کشورهای آمریکای 
التین، شکل گیری 
یک طبقه محدود 
ثروتمند بوده است

بــــــــرش
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      صفحه 4

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیله وریان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19571 و شناسه ملی 10380351028    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن سعیدی به شماره ملی 0930837096 
بس��مت رئیس هیئت مدیره خانم س��وزان قناویزیان به کد فراگیر 51880011 بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدسلیم 
قناویزیان به کد فراگیر 59764225 بس��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت اعم از چک – س��فته – بروات – قراردادها و عقود اس��امی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد 
نای��ب رئی��س هیئت مدیره )خانم س��وزان قناویزیان به کد فراگی��ر 51880011 ( یا مدیر عامل )آقای محمدس��لیم قناویزیان به کد 

فراگیر ) 59764225 ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787098(

9ع
81
52
55

آگهی تغییرات شرکت سیمای شهررایان درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33655 و شناسه ملی 10380488102    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1398,06,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محس��ن 
صفائ��ی مهن��ه به کد ملی 0939691434و خانمها بی بی زهرا حس��ینی به کد ملی 0942636971وزهره اس��معیلی اول به 
کد ملی 0942467493 به س��مت اعضای هیئت مدیره بری مدت دو س��ال تعیین ش��دند - آقای مهدی مهربان کد ملی 
0933353464 و علیرضا پرسا کد ملی 0945281951 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 

یکسال مالی تعیین گردیدند -روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787099(

9ع
81
52
73

آگهی تغییرات شرکت سیمای شهررایان 
درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

33655 و شناسه ملی 10380488102
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,06,15 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 � آقای 
محس��ن صفائی مهنه به کد ملی 0939691434 به 
س��مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدی��ره � خانم 
بی ب��ی زهرا حس��ینی به ک��د مل��ی 0942636971 
به س��مت نای��ب رئیس هیئت مدی��ره � خانم زهره 
اس��معیلی اول به کد ملی 0942467493 به سمت 
عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و 
تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه 

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

)787102(

,ع
98
15
27
4

آگهی تغییرات بصیر محاسب توس موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 4785 و شناسه ملی 

14005277508
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ش��رکا 
مورخ 1398,05,20 و نامه ش��ماره 98,236673 
مورخ 98,8,28 جامعه حس��ابداران رسمی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 تعداد اعضاء هیئت 
مدی��ره از س��ه نفر ب��ه پنج نف��ر افزایش یافت
کاش��ی  فاطم��ی  بن��ی  محمدرض��ا  س��ید   -2
ف��رد  ثنای��ی  ابراهی��م  و   0046494979
0680264345 ب��رای م��دت باقیمان��ده تصدی 
ت��ا تاریخ 99,5,20 به عن��وان اعضاء جدید هیئت 

مدیره مؤسسه انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)787114(

,ع
98
15
27
5

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیله وریان 
آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
19571 و شناسه ملی 10380351028

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,06,10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان حس��ن 
س��عیدی ب��ه ش��ماره مل��ی 0930837096 
و محمدس��لیم قناویزی��ان ب��ه ک��د فراگیر 
59764225 و خان��م س��وزان قناویزیان به 
کد فراگیر 51880011 بس��مت اعضای اصلی 
هیئت مدی��ره برای مدت دوس��ال انتخاب 

شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )787131(
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 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حامی 
گستره شرق شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 27716 و شناسه ملی 10380431059

 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,02,07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شعبه ای از شرکت درتهران به 
نشانی تهران ، یوسف آباد ، انتهای خیابان 
س��ید جمال الدین اسد آبادی ، نبش کوچه 
68 پ��الک 472 طبق��ه همک��ف واح��د 2 ب��ا 
کد پستی 1436973663 به مدیریت سید 
مصطفی متولی زاده کدملی 0603075924 

تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)787139(

,ع
98
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آگهی تغییرات بصیر محاسب توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4785 و شناسه ملی 14005277508    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,05,20 و نامه ش��ماره 98,240643 مورخ98,10,25 جامعه حس��ابداران رس��می 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - سید محمدرضا بنی فاطمی کاش��ی0046494979، براتعلی مشکانی2122110422، ابراهیم ثنایی 
ف��رد0680264345، علیرض��ا رضایی0937723053 و غامحس��ین پورفاطمی جزین5629875000 برای م��دت باقیمانده تصدی تا 
تاریخ 99,5,20 انتخاب ش��دند . - امضاء چکها و اس��ناد و اوراق تعهد آور مؤسس��ه هیئت مدیره موافقت نمودندکلیه چکها و اسناد 
و اوراق تعه��د آور مؤسس��ه ب��ا امض��اء ثابت مدیرعام��ل و امضاء متغیر یک��ی از اعضاء هیئت مدی��ره همراه با مهر مؤسس��ه معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787141(

9ع
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53
13

 آگهی تغییرات شرکت آب منطقه 
ای آذربایجان غربی سهامی خاص 

به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 
10220001060

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اتابک 
 2753682321 کدمل��ی  ل��ور  جعف��ری 
بعن��وان عض��و اصل��ی و رئی��س هیئت 

مدیره انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ارومیه )788158(
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آگهی تغییرات شرکت آب منطقه 
ای آذربایجان غربی سهامی خاص 

به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 
10220001060

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
مورخ 1398,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای اتابک جعفری لور به کدملی 
2753682321 بعن��وان مدی��ر عام��ل 

برای مدت دو سال انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ارومیه )788159(

,ع
98
15
32
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ش�هرداری بجن�ورد در نظر دارد نگه�داری و راهبری کش�تارگاه صنعتی 
دام س�بک و س�نگین را ب�ه اش�خاص حقیق�ی و ی�ا حقوق�ی ب�ا تجربه و 
توانمن�دی کاف�ی در ام�ر تولید و نگه�داری برای مدت یکس�ال به مبلغ 
1/080/000/000 ریال به صورت اجاره ماهیانه از طریق مزایده واگذار 
نماید ل�ذا متقاضیان می توانند ب�ا واریز مبلغ 200/000 ریال به حس�اب 
ش�ماره 1001786754 بانک شهر جهت دریافت اسناد از اداره حقوقی و 
پیمان شهرداری مرکزی به صورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد 
مزایده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی  
تا تاریخ 98/12/27 اقدام نمایند  یا جهت کس�ب اطالعات با شماره تلفن 

114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مزایده
 اجاره کشتارگاه صنعتی دام نوبت اول

/ع
98
15
40
1

شهرداری بجنورد

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک س�ال بصورت اجاره واگذار 
نماید.

1- واحد های تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی )تجدید(
2- واحدهای تجاری شماره 209، 213 و 223 طبقه همکف مجتمع تجاری امام )تجدید(

3- تعدادی از واحدهای اداری-مسکونی ابتدای خیابان دادگستری )تجدید(
4- محل نصب و راه اندازی قصر بادی پارک عسکری )تجدید(

5- سالن ورزشی ایستگاه آتش نشانی خیابان خرمشهر
6- راه اندازی باسکول دیجیتال واقع در میدان دام

7- کارواش سبک جنب CNG شماره دو شهرداری
شرایط مزایده: 1- دریافت اسناد: از مورخه 98/12/11 لغایت پایان وقت اداری 98/12/20 می باشد.

2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/12/25
7- محل دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن تماس: 

4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده-نوبت دوم

/ع
98
15
02
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روابط عمومی شهرداری کاشمر

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد نس�بت به واگذاری م�وارد ذیل از طریق مناقص�ه عمومی اقدام 
نماید.

1- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر 
2- اجرای عملیات سقف کاواک قسمت اداری فرهنگسرای بزرگ کاشمر )تجدید(

3- نگهداری فضای سبز )پیمان الف و ب( )تجدید(
4- خرید سنگ الشه 

5- عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان دانش شمالی )تجدید(
6- عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت الین برگشت بولوار سید مرتضی )تجدید( شرایط 

مناقصه
1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان

2- دریافت اسناد: از مورخه 98/12/11 لغایت 98/12/20
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/12/25
7- محل دریافت اس�ناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 

تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه-نوبت دوم

/ع
98
15
02
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روابط عمومی شهردای کاشمر



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

روزنامـه صبـح ایـران

نباید بدون سند، مطلبی را بپذیریم  ایکنا: آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی، در ادامه سلسله مباحث خود در تفسير سوره نبأ به آیه ۲۹ این سوره مبارکه »َوُکلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه ِکتَابًا« اشاره کرد و گفت: ثبت و 
ضبط اعمال، مانند نوشته های ما نيست، بلکه عين واقعه به فرد نشان داده می شود؛ این ثبت برای آن است که اگر کسانی خواستند معاذیری القا کنند، حجت بر آنان تمام شود. وی افزود: بدون سند و دليل معتبر 

نباید مطلبی را بپذیریم؛ امروز که در فضای گسترده مجازی هر کسی می تواند هر خطری را ایجاد و شواهد ظنی و ادله ناقص ایجاد کند، باید خيلی در این زمينه دقت کنيم.

پُست و ِسمت در نظام سیاسی اسالم »امانت« است
کسانی که وارد عرصه سیاسی می شوند باید آموزش ببینند و بدانند که باید 
اصول و ضوابطی را رعایت کنند. نخســتین مسئله ورود عارفانه است که در 
روایــت نیز امیرالمؤمنین)ع( به کمیــل می فرمایند: »ما ِمن َحَرکٍه إاّل و أنَت 
ُمحتــاٌج فیها إلی َمعِرَفٍه«؛ مؤمن هیــچ حرکتی نمی کند و قدمی برنمی دارد 
مگر اینکه این قدم، آگاهانه باشــد. وقتی انســان آگاهانــه قدم برنمی دارد، 
خرابکاری های بیشــتری انجام می دهد. وقتی انســان آگاهــی ندارد، انگار 
در ظلمات حرکت می کند و چه بســا با روشن شــدن هوا متوجه شود که 

خودی ها را زده است؛ جاهل یعنی کسی که در ظلمت جهل است.
مشکل اینجاست گاهی سیاســت ورزانی که بزرگ تر هستند، کوچک ترها را 
ابزاری برای رســیدن به اهداف خود می خواهند؛ هر چند این هدف مقدس 
باشد. بزرگان سیاسی باید نخستین هدفی که از ورود دادن جوان ها به عرصه 
مســائل سیاسی دنبال می کنند، رشد دادن آن ها باشد. اگر این ها را آموزش 
عقیدتی و سیاســی درست ندهیم، چه بسا در آینده علیه ما کار کنند. باید 
ورود دادن نیروها را به عرصه سیاســی، ضابطه مند کنیم. این مشکل برخی 
از سیاســت ورزان اســت که نیروها در نگاه آن ها یکبار مصرف هستند! باید 
دقت کرد بالیی که به واســطه یکبار مصرف شدن سر فعال سیاسی می آید، 
همین بال را فعال سیاسی سر مردم می آورد؛ یعنی مردم را پای صندوق رأی 

می کشانیم ولی پس از انتخابات سراغ کار خودمان می رویم. 
در اندیشه مقام معظم رهبری انتخابات فرصتی برای رشد مردم است. حال 
ما چه می کنیم؛ می آییم به مــردم می گوییم که مردم بیایید به فالنی رأی 
بدهید. در حالی که به جای گفتن این حرف باید به مردم گفت که اوالً اهل 
مشــارکت باشید؛ چرا که در برابر خدا، جامعه و ولی جامعه مسئول هستید 
و با مشارکت نکردن به دشمن گرا می دهید و آن ها دردسر بیشتری درست 
می کنند و ثانیاً بگوییم که این رأی امانت اســت و حق ندارید نام هر کسی 
را بنویسید؛ چرا که پســت در نظام سیاسی اسالم امانت است و وسیله نان 

و آب نیست. 
 در نامــه پنجــم نهج البالغــه داریم کــه حضــرت علــی)ع( می فرمایند: 
ُه فِي ُعُنِقَک أََمانٌَه« یعنی این مدیریت  »َو إَِنّ َعَملََک لَْیَس لَــَک بُِطْعَمٍه َو لَِکَنّ
امانت اســت و وســیله نان و آب نیست. هر چند دولت خرج کسی که پست 
می پذیــرد را تقبــل می کند ولی این موضوع نباید هــدف اصلی آن صاحب 
وا األَماناِت إِلی أَهلِها«  منصب باشد؛ خداوند می فرماید: »إَِنّ الَلَ یَأُمُرُکم أَن تَُؤُدّ

یعنی امانت را باید به صاحب اهل آن بدهید.
بنابراین به جای معرفی افراد و مصادیق باید شــاخصه ها را مورد توجه مردم 
قــرار داد. ویژگی های یک نماینده اصلح را ارائه دهیم و وقتی گفته شــد با 
وجود این شــاخصه ها مدعیان فراوانی وجود دارد، از راه تشخیص و تطبیق 
این شــاخصه ها به فرد می رسیم. شــاید پس از گفتن همه این شاخصه ها، 
دیگران از ما در مورد مصادیق نیز ســؤال کنند ولی اگر با گفتن مصداق به 
آن کســی که مدنظر ما بود، رأی نداد با او دعــوا و مجادله نمی کنیم؛ چرا 
که هدف رشــد دادن اســت و اگر آن فرد یک بار اشتباه کند، دوباره اشتباه 
نخواهد کرد. اکنون این طور شــده که ما می گوییم مردم شرکت کنند و به 

آن کسی که من می گویم رأی بدهند. 
با این فرایند مردم می آیند، رأی نیز می دهند ولی رشــدی اتفاق نمی افتد. 
پس بزرگ ترهای سیاســی باید این نیروها را آموزش بدهند. دادن یک برگه 
دســت مردم و اینکه به این لیســت رأی بدهید یعنی مردم را به جای رشد 
دادن، یکبار مصرف کنیم. به فعال سیاســی نیز باید اخالق سیاسی و اهداف 
آموزش داده شــود و به او گفته شود که با کســی که نظر او را قبول ندارد 
چگونه برخورد کند. نباید بر صورت همدیگر پنجه بکشــیم؛ توپخانه ها را به 
ســمت همدیگر قرار دهیم و در فضای مجازی و حقیقی اســلحه روی هم 
بکشــیم. خالصه اینکه بزرگان سیاســی باید به دنبال رشد سیاسی باشند. 
وقتــی ما جوانی را می آوریــم و می گوییم که بیا و فعالیت سیاســی انجام 
بده، باید او را رشــد بدهیم و بستر تربیت سیاســی را برای او فراهم کنیم؛ 
هرچنــد در مجمــوع این اتفاقات در حال روی دادن اســت ولی کمی کند 

انجام می شود.

 معارف/  مریم احمدی شــیروان    
گسترش برخی مشــکالت و سختی ها از 
جمله بالیای طبیعی و بیماری های همه گیر 
را از رخدادهای آخرالزمان برشمرده اند و این 
روزها که نه فقط کشور ما بلکه بسیاری از 
کشورهای جهان با چنین مشکالتی دست 
به گریبانند، این نکته بیشتر از گذشته ذهن 
مردم را به خود مشغول ساخته است. برای 
تبیین این موضوع و نســبت آن با مقوله 
انتظار، با حجت االســالم مهدی یوسفیان، 
عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت 
به گفت وگو نشستیم که از نظر می گذرانید.

مافقطظاهرحوادثرامیبینیم
حجت االسالم یوسفیان می گوید: نه فقط در 
دین اسالم بلکه در ادیان مسیحیت، یهود، 
زرتشت و در تمام ادیان آسمانی به این نکته 
توجه شــده که فضای آخرالزمان از جهات 
مختلف مشکالت و سختی هایی را به همراه 
دارد؛ بخشی از این سختی ها به رفتارهای 
اختیاری انســان برمی گردد مانند فضای 
عقیدتی و اخالقی جامعه، کســب و کار، 
اقتصاد، برخوردهای مردم، فقر، بی رحمی، 
خشونت و... که مردم رفتارهای خوبی با هم 
ندارند؛ البته نه به این معنا که اکثریت مردم 
بداخالق، بدعقیده، خشــن یا فاسد باشند 
بلکــه در فضای عمومی جامعه این بلیه ها 
شایع می شود؛ به طور نمونه گروهی محدود 
یا چند نفر خاص با بی رحمی و توانایی خود 
فضای زندگی عمومی مردم را مختل کرده 
یا با سرمایه و قدرتی که دارند بازار را دچار 
اغتشاش می کنند؛ در این حالت بازار به هم 
می ریزد اما به این معنا نیســت که عموم 

مردم اهل تباهی هستند.
او ادامه می دهد: بخــش دیگری از فضای 
آخرالزمان که در متون مقدس به آن اشاره 
شده، فضای کیهانی است؛ منظور از فضای 
کیهانی حوادث طبیعی آسمانی و زمینی 
است، مانند باران های بی موقع و سیل آسا، 
خشکســالی ها، قحطی ها و... همچنین در 
روایات به بیماری ها و فضای سالمت جامعه 

هم اشاره شده است اما باید دقت شود که ما 
گاهی ظاهر اتفاق و حادثه ای را می بینیم و 
درباره آن قضاوت می کنیم؛ در حالی که در 
واقع و پس از تجزیه و تحلیل پی می بریم 

که این طور نیست.

درسختیهابیشتربهیادخداباشیم
عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت 
می افزاید: در حوادث اخیر کشــور تنها به 
ظاهر رویداد نگاه می کنیم که به  طور مثال 
سیل خرابی هایی گسترده داشته اما اینکه 
آیا باطنی هم دارد یــا نه ما نمی دانیم. در 
مورد بیماری ها هم در روایات داریم که افراد 
زیادی به مرگ ســفید از دنیا می روند؛ دو 
نوع مرگ داریم یکی مرگ سرخ که ناشی 
از قتل و خونریزی و دیگری مرگ سفید و 
بی صدا که به مرگ های بر اثر بیماری های 
مختلف مانند وبا، طاعون و... گفته می شود.

از  صحبــت  می کنــد:  خاطرنشــان  او 
بیماری های متعددی اســت که در طول 
قرن های پیشــین هــم با آن هــا مواجه 
بوده ایم. در کشور خودمان به وفور قحطی 
و خشکسالی داشته ایم همین طور زلزله ها 
و سیل های سنگین، بیماری های واگیردار و... 
که بر اثر آن میلیون ها نفر از بین رفته اند؛ این 
موارد چیزی نیســت که در چند سال اخیر 
اتفاق افتاده باشد و ما را به آخرالزمان هدایت 

کند؛ این تطبیق دادن ها اصولی نیست.

یوسفیان در مورد نحوه مواجهه با این موارد 
نیز تصریح می کند: با در نظر گرفتن کلیت 
متون مقدس با چند نکته روبه رو می شویم؛ 
ابتدا اینکه انســان در هر حال، چه فضای 
آرام و چه فضای سخت باید با خدا ارتباط 
داشته باشد؛ تضرع و دعا کرده و دست نیاز 
او پیش خدا همیشه به آسمان بلند باشد؛ 
انسان باید دعا کردن را همیشه انجام دهد 
اما در موارد سختی بیشتر به آن ممارست 

و مداومت کند.

دعاوصبرکمکمیکند
انسانازمسیرخارجنشود

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان می کند: 
درباره آخرالزمــان دعاهایی وجود دارد که 
دعاهای انســانی و پایه است؛ مانند دعای 
ََّک اِْن لَْم تَُعرِّْفنی  »اَللُّهمَّ َعرِّْفنی نَْفَسَک، َفاِن
نَْفَســَک، لَْم اَْعِرف نَِبیَّــَک؛ اَللُّهمَّ َعرِّْفنی 
ََّک اِْن لَْم تَُعرِّْفنی َرُسولََک، لَْم  َرُســولََک، َفاِن
ََّک  َتَک، َفاِن َتَک؛ اَللُّهمَّ َعرِّْفنی ُحجَّ اَْعِرْف ُحجَّ
َتَک، َضلَلُْت َعْن دینی«؛  اِْن لَْم تَُعرِّْفنی ُحجَّ
این دعا به معرفت امام برمی  گردد یا دعای 
کوتاه »یا الََلُ یا َرْحمــنُ یا َرِحیُم یا ُمَقلَِّب 
الُقُلوِب ثَِبّْت َقلِْبي َعلي ِدیِنَک« که دعایی 
برای بقای ایمــان و ثبات قدم در عقیده و 

عدم انکار آن حضرت تا ظهور اوست.
او می گوید: بخشــی از دعاهای اعتقادی 
بیان می کند که انســان در فراز و نشیب 

زندگی در زمانی کــه امام ظاهر یا غایب 
است باید در مسیر باشد. بخشی از دعاها 
به فضاهای عمومی انسان نیز برمی گردد 
که در گذشته و حال بوده و هست؛ مانند 
وقتی انسان در برابر ظالمی قرار می گیرد. 
بر اساس آنچه در متون دینی آمده انسان 
باید در برابر هر حادثه ای صبر داشته باشد 
و عجوالنه برخورد نکند. باید در هر حادثه 
به درستی دقت کند و در برابر آن حادثه 

تسلیم نشده و توقع بی جا 
نداشته باشد. خداوند در 
قرآن کریم فرموده است 
که به شکل های مختلفی 
شــما را امتحان و ابتال 
می کنم، خوشــا به حال 

انسان های صابر.

منتظرواقعی
تسلیمحوادثنمیشود

یوســفیان در پایان تأکید 
می کنــد: انســان باید در 
برابر حوادث ناگوار برخورد 
مناســب انجــام دهد؛ نه 
اینکــه به عنوان نشــانه 
آخرالزمان بودن همه چیز 
را رها کنــد و بر این باور 
باشد اگر در برابر حوادث 
واکنش مناســبی نداشته 
باشــد آقا)عــج( ظهــور 

خواهــد کرد و بــا این کار 
خود و دیگــران را به مخاطره انداخته یا 
به کشتن دهد. اگر بیماری ای در جامعه 
شــایع می شــود مانند آنچه این روزها 
در جامعه شــاهد هســتیم باید برخورد 
مناســبی برای پیشــگیری و درمان آن 
صورت بگیرد؛ باید متولیان امر برنامه های 
سیاستی و حکومتی الزم را داشته باشند؛ 
برخورد با بالیا در سیره اهل بیت)ع( نیز 
بــه همین صورت اســت و اهل بیت)ع( 
در برابر حوادث و پیشــامدها دست روی 
دست نگذاشــته و در روایات به این کار 

توصیه نکرده اند.

گفت وگو با حجت االسالم یوسفیان، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی مهدویت 

تطبیقحوادثبانشانههایظهوراصولینیست

انسان باید در برابر 
هر حادثه ای صبر 

داشته باشد و تسلیم 
 نشود؛ خداوند 

به شکل های 
مختلفی ما را امتحان 

 و ابتال می کند؛ 
خوشا به حال 

انسان های صابر

بــــــرش

پس از یک عمر تالش علمی
استاد خسروشاهی درگذشت

رسا: حجت االسالم والمسلمین سیدهادی 
خسروشــاهی، محقق، نویســنده و مورخ 
معاصر، روز پنجشــنبه ۸ اسفندماه در سن 
۸۱ سالگی، در تهران درگذشت. سیدهادی 
خسروشاهی، سال ۱۳۱۷ شمسی در تبریز 
به دنیا آمد. تحصیالت مقدماتی را در تبریز 
به پایان رســانید و پــس از رحلت والد، در 
۱۳۳۲ شمسی و در ۱۶ سالگی، عازم قم شد 
و در حوزه علمیه به تحصیل دروس سطح 
پرداخت.  ایشان درجه اجتهاد و اجازه نقل 
حدیث را از علما و مراجع بزرگ نجف، قم و 
مشهد از جمله امام خمینی)ره( و آیات عظام 
سیدابوالقاسم خوئی، سیدشهاب الدین نجفی 
مرعشی، ســیدمحمدهادی میالنی،  شیخ 

آقابزرگ تهرانی، و دیگران دریافت کرد.
تاکنون خاطــرات مســتندی از این مرحوم 
درباره شــخصیت ها و جریان های زیر منتشر 
شده است: آیت الل کاشانی، امام خمینی)ره(، 
۱5خرداد و مسئله انقالب، عالمه طباطبایی، 
آیت الل طالقانی، عالمه سیدمرتضی عسکری، 
امام موســی صدر، آیت الل مشکینی، شهید 
نواب صفوی، استاد سیدجالل الدین آشتیانی، 
شــهدای حرب و محراب، آیت الل هاشــمی 
رفســنجانی، دکتر ابراهیم یزدی، محمدعلی 
جمال زاده، دکتر حســن ترابی )سودان(، روژه 
گارودی )فرانســه(، احمد بن بــال )الجزایر(، 
نشــریات مخفی حوزه علمیه قم، مشــروطه 
مشروعه و علمای تبریز، تاریخ نگاری معاصر و 
کودتای ۲۸ مرداد، طرح مرکز فرهنگی اسالمی 
اروپا، تقریب، ســازمان ها و احزاب سیاســی 
دوران انقالب اسالمی، حزب خلق مسلمان و 
مجموعه ای از خاطرات )از آغاز زندگی تا سال 
۱۳۳۳ شمســی(؛ به تازگی نیز جلد بیست و 
ششم از مجموعه حدیث روزگار که به خاطرات 
مستند وی درباره آیت الل سیدعلی خامنه ای 
)رهبر معظم انقالب( مربوط اســت، از سوی 

انتشارات کلبه شروق قم منتشر شده است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r۹1۹7 شنبه 10 اسفند  13۹8 5 رجب 1441 ۲۹ فوریه ۲0۲0   سال سی و سوم   شماره  

خبر

اخالق سیاسی در نهج البالغه/ قسمت سوم
 حجت االسالم محمدجواد نظافت یزدی 

      صفحه 5

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806339 بدینوسیله به
- علیرضا گرجی نام پدر: ذوالفقار تاریخ تولد: 1358/03/29 شماره ملی: 0939779080 شماره شناسنامه: 611

- ذوالفقار گرجی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1322/04/10 شماره ملی: 0849371597 شماره شناسنامه: 51
ابالغ می گردد بانک اقتصاد نوین )بستانکار( به استناد قرارداد بانکی: شماره سند: 1808/110/3905499/6، تاریخ 

سند: 1394/10/09 اجرائیه ای تحت کالسه 9806339 به مبلغ موضوعات الزم االجرا:
موضوعات الزم االجرا: 119/668/745 ریال )صد و نوزده میلیون و شش��صد و ش��صت و هش��ت هزار و هفتصد و 

چهل و پنج ریال(
- اصل طلب: 55/697/498 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 63/971/247 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/08/23
- خسارت تأخیر روزانه: 0 ریال، شرح: با نرخ 34 درصد، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/08/23 علیه شما صادر 
نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به 
شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و 
از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 

این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9815303
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9807415
بدینوس��یله به آقای جوادعلی احمدی نام پدر: محمدکاظم تاریخ تولد: 1350/02/01 شماره ملی: 0936122552 
شماره شناسنامه: 875 بدهکار پرونده کالسه 9807415 که برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 9684- 1395/04/29 بین شما و بی بی شمسی حسینی تعداد 
50 عدد س��که تمام بهار آزادی و س��ی گرم طال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. 

آ- 9815291 م.الف 619
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006092003201/1
بدینوس��یله به ورثه مرحوم احمد جعفری )مبینا جعف��ری نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1384/05/02 ش��ماره ملی: 
0927646935 شماره شناسنامه: 0927646935 با قیمومت غالمرضا جعفری و یسنا جعفری نام پدر: احمد تاریخ 
تولد: 1391/07/25 ش��ماره ملی: 0980522358 شماره شناسنامه: 0980522358 قیمومت غالمرضا جعفری و 
غالمرضا جعفری نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1331/02/09 شماره ملی: 6519774588 شماره شناسنامه: 15 و حسنا 
جعفری نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1394/04/16 ش��ماره ملی: 0961048077 ش��ماره شناسنامه: 0961048077 
ب��ا قیمومت غالمرضا جعفری بدهکاران پرونده کالس��ه 139804006092003201/1 که برابر گزارش های مأمور 
پس��ت 98/7/7 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر شماره س��ند: 25 تاریخ سند: 1381/03/28 دفترخانه 
ازدواج ش��ماره 7 مشهد بین ش��ما و فهیمه جعفری مقدم نام پدر: مس��یب تاریخ تولد: 1366/03/16 شماره ملی: 
0945896271 شماره شناسنامه: 16434 به تعداد وصول 250 عدد سکه طالی کامل بهار آزادی بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9815292 م.الف 620
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه 9710038
بدین وسیله به خانم حلما طهماسبی نام پدر: توحید تاریخ تولد: 1397/08/28 شماره ملی: 0972174451 شماره 
شناس��نامه: 0972174451 و آقای محمدطاها طهماس��بی نام پدر: توحید تاریخ تولد: 1392/06/23 شماره ملی: 
0970916973 شماره شناسنامه: 0970916973 به قیومیت و والیت نامه شماره نامه 9720115137202989 و 
پرونده 9709985137201159 مورخه 97/12/18 کالسه 971159 شعبه 2 سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه 5 مشهد ولی صغار توفیق طهماسبی بشماره ملی 0778805069 ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی 
کالس��ه فوق، به موجب گزارش 100/86 مورخ 1398/10/10 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 1- فرعی: 
33179 از پ��الک اصل��ی 176 در بخش: 10 به مبل��غ 4/770/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال علی الحساب به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. آ- 9815293 م.الف 621
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول کالسه 9403816- 9403817
بدینوس��یله به خانم سمانه صادقی فرزند محمدحسین به ش.ش 5583 و کدملی 0945787693 صادره مشهد و 
آقای احمد شادیان فرزند محمدحسن به ش.ش 1 و کدملی 0943949718 صادره مشهد ابالغ میگردد در خصوص 
پرونده اجرایی کالس��ه 9403816 و 9403817 له ملت علیه س��مانه صادقی طبق گ��زارش مورخ 1397/02/09 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی فرعی: 68038 از 10711 از پالک اصلی 175 در 
بخش: ده مش��هد واقع در: مشهد قاسم آباد رفیعی 5 نبش چهارراه پروژه فجر ساختمان تیزرو ملکی سمانه صادقی 
به مساحت 75/07 مترمربع طبقه دوم شمال غربی مورد وثیقه سند رهنی شماره 3253 تنظیمی دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 199 شهر مشهد استان خراسان رضوی به مبلغ 1/800/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه 
به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. آ- 9815294 م.الف 622
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اصالحی
پیرو آگهی مزایده مربوط به کالس��ه 9709240 منتش��ره در مورخ 20 فروردین 1398 در شماره 1923 با شماره 
آگهی م الف- 1058 روزنامه بشارت نو در خط دوک کدملی 0934508593 صحیح است که بدین وسیله اصالح 

می گردد. آ- 9815295 م.الف 623
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای مهدی وفا دوست به وکالت از طرف خانم زهرا ریخته گرزاده بعنوان مالک مشاعی مبنی بر 
تعیین طول ابعاد و مساحت جهت پالک 992 فرعی از 27- اصلی بخش 6 مشهد به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به ش��کایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
نماینده و نقشه بردار این اداره در اجرای ضوابط مقرر در ماده 18 آیین نامه قانون فوق در روز شنبه تاریخ 98/12/17 
ساعت 11 صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی 
از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی، در موعد 
مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق 

مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 9815296 م.الف 624
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدعلی اکبر مدنی برابر وکالتنامه شماره 47656 مورخ 1398/08/23 دفتر 139 مشهد از طرف آقای مسعود 
زیادلو با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/22888 مورخ 1398/10/29 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان یک قسمت از چهار قسمت یک سهم مشاع از چهارصد سهم ششدانگ پالک 618 فرعی از 
178 و 179 )برابر استانداردسازی 227(- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 73 دفتر 805 ثبت 
گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9815297 م.الف 625
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم کبری ش��وریده بعنوان مالک قطعه هفتم تفکیکی در طبقه س��وم جنوبی باستناد 12 برگ فرم 
استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
اسناد مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به شماره پالک 8587 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به 
مالکین اولیه میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبردگان در 
ذیل شماره ثبت 35700 دفتر 209 صفحه 80 بنام آقای ضیاءالدین میرزائی ثبت و سند به شماره چاپی 455739 
صادر گردیده اس��ت سپس برابر سند قطعی شماره 65363 مورخ 1382/03/05 دفترخانه 51 مشهد ششدانگ به 
آقایان و خانم ها محمد و بالل و فاطمه ابوتراب زاده بیرجندی و محمد حسن و سجاد و فاطمه میرنژاد بالسویه منتقل 
که س��هام نامبردگان بترتیب ذیل دفتر 1404 صفحات 377 و 380 و 383 و 386 و 389 ش��ماره ثبت 253384 
و 253385 و 253386 و 253387 و 253388 ثبت و اس��ناد بش��ماره چاپی 653735 و 653736 و 653737 و 
656738 و 653739 صادر گردیده است و خانم فاطمه میرنژاد نسبت به یکدانگ خود از سند اولیه استفاده نموده 
که پس از آن شش��دانگ برابر صورت مجلس تفکیکی 20282 مورخ 1383/05/11 به هفت قطعه تفکیک و تمام 
قطعات بغیر منتقل گردیده منجمله قطعه 7 تفکیکی برابر سند 9223 مورخ 1383/11/06 دفتر 80 مشهد به خانم 

کبری شوریده منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9815298 م.الف 626
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی 
آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 046-98 آقای الیاس محمد زاده مقدم فرزند حس��نقلی در شش��دانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مس��احت 300/74 متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره 894 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه 
خریداری از مالک رسمی از مالکیت حسن قلی و رامین و مهین و شمسی و اکیده شهرت همگی محمد زاده 

مقدم وارث خانم مریم موسی زاده
2-کالسه پرونده 331-98  آقای عید محمد اصغری فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
65/35 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 2348 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از ذیل تمامی 

مالکیت مشاعی متقاضی
3-کالس��ه پرونده 214-98  خانم زهرا آخرتی فرزند علی اصغر  در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به 
مساحت 50/45 متر مربع تمامی پالک شماره 20 فرعی از 1160 اصلی واقع در قطعه یک شیروان خریداری 

از مالک رسمی آقای علی موسوی نیشابوری
4-کالسه پرونده 021-97  خانم مریم محمدی مقدم فرزند ابراهیم  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مساحت 117/42 متر مربع قسمتی از پالک شماره 6819 فرعی از 282 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه 

خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی معصومی
5-کالس��ه پرونده 319-98  خانم ثریه امانی فرزند امان اله  در شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 
294/65 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 1492 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک رسمی آقای 

غالمحسین مجدی مایوان
6-کالسه پرونده 284-98  آقای مختار اکبر زاده شکرانلو فرزند غفار در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مس��احت 89349/95 متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 13 اصلی کالته هندی خریداری از مالک 

رسمی از ذیل مالکیت مشاعی متقاضی
 7-کالسه پرونده 283-98  آقای مختار اکبر زاده شکرانلو فرزند غفار در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مس��احت 66512/78 متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 13 اصلی کالته هندی خریداری از مالک 

رسمی از ذیل مالکیت مشاعی متقاضی
8-کالس��ه پرونده  271-97  آقای کاظم جاودان فرزند خداداد  در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به 
مس��احت 220/33 متر مربع قس��متی از پالک 1647 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک 

رسمی از آقای سید جواد محسنی 
9- کالس��ه پرونده  309-98 آقای ابوالفضل قارداش��ی فرزند عباسعلی  در شش��دانگ یک باب مغازه به 
مس��احت 13/30 متر مربع قسمتی از پالک شماره 17 فرعی از 5 فرعی از 890 اصلی واقع در قطعه یک 

شیروان خریداری از مالک رسمی از عباسعلی قارداشی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9815299
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/25
صمد ابراهیم زاده 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی دعوت افراز
چون آقای حمیدرضا رهدار فرزند عباسعلی احدی از مالکین مشاعی پالک 1/638- اصلی واقع   در بخش 2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان دانشگاه   طبق درخواست شماره 20807-ز مورخ 98/2/4    تقاضای افراز سهمی خود را از 
پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق 
و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 
99/2/16 درای��ن اداره و ی��ا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1697 آ-9815331
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم  عصمت مالشاهی  فرزند محمد احدی از مالکین مشاعی پالک 1/267- اصلی واقع   در بخش 2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان باقری کوچه یکم   طبق درخواست شماره 20806-ز مورخ 98/12/4    تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل 
تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یک شنبه 
مورخ 99/2/7 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1695 آ-9815332
مهدی پهلوانروی

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم جمیله میرشکاری  باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 
9 زاهدان  رس��یده اس��ت مدعی اس��ت که س��ند مالکیت  شش��دانگ  یکباب منزل  پالک 21946/331- اصلی 
واقع در بخش یک بلوچس��تان ش��هر زاهدان  بلوار ش��هید مزاری کوچه مزاری 10  ذیل دفتر امالک الکترونیکی 
139820322001009775  بعلت اسبابکشی  مفقود گردیده است  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  
لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 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 10 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: 1031  آ- 9815333
تاریخ انتشار:1398/12/10

حسینعلی مالیی
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139860322002003292-1398/11/5    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای صفر پاغرگله بچه  فرزند شیرمحمد  بشماره شناسنامه  227 صادره از زابل در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  167/40 متر مربع در قسمتی ازپالک 719 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل کوچه 
29 منشعبه از خیابان پاسداران  خریداری از مالک رسمی آقای عباس سرگلزایی   محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 1669 آ-9815335
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/12/25
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860322002003059-1398/10/28    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای  نورمحمد سارانی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه  426 صادره از گرگان در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  252/20 متر مربع در قسمتی ازپالک 719 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل کوچه 
23 منشعبه از خیابان پاسداران خریداری  از مالک رسمی آقای دادخدا میر و مازاد عرصه خریداری از شهرداری زابل    
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:1663 آ-9815361
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/12/25
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون 1-مسلم صیادی 2 شهرزاد سرابندی بوکالت از  طرف اقدس اصغری حسامیه طبق وکالتنامه شماره 68753 – 
98/10/5 دفترخانه 27 زابل  وکالتا از طرف فریدون رضوان نژاد احدی از مالکین مشاعی پالک 7069 فرعی از یک 
- اصلی واقع   در بخش دو سیستان شهرستان زابل خیابان شهید حیدر شهرکی طبق درخواست شماره 20652- ز  
مورخ 1398/12/3 طبق وکالتنامه شماره 29310 – 96/9/22 دفترخانه شماره 51 افراز سهمی موکل خویش را از 
پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق 
و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه مورخ 
1399/1/31 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:1676 آ-9815362
تاریخ انتشار :  1398/12/10 

مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860322002003063-1398/10/28    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم سمیه خروط نو  فرزند عبداهلل  بشماره شناسنامه  3610020628 صادره از زاهدان در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  278 متر مربع در قسمتی ازپالک 703 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر 
زابل کوچه دانشجو- دانشجو 10   خریداری از مالک رسمی آقای شریف بار خدای ریگی   محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:1670 آ-9815363
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/12/25
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای حس��ین ش��هرکی فرزند تاج محمد احدی از مالکین مش��اعی پالک 2261- اصلی واقع   در بخش یک 
سیستان شهرستان زابل خیابان شهید قلنبر10 درب ششم طبق وکالتنامه شماره 120927  دفترخانه شماره 13  
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از 
سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در 
ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/2/16 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور 
و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. 

م الف:1699 آ-9815364
مهدی پهلوانروی  

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل



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 r
یک اقتصاددان و منتخب مجلس یازدهم:

باید نظارت بر اجرای قوانین احیا شود
فارس: سید احسان خاندوزی با اشاره 
به اولویت ها و فوریت های مجلس یازدهم 
برای فعالیت های اقتصادی و معیشتی 
مردم، اظهار کرد: همان طور که هنگام 
فعالیت های انتخابات مطرح شــد برای 
اینکه به چند هدف اقتصادی برسیم و 
آن ها را در نظر بگیریم، برخی اقدام های 
مقدماتی نیاز اســت.منتخب مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس 
جای ریل گذاری و امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، اظهار کرد: 
ابزارهای کوتاه مدت در اختیار مجلس نیست و فوریت در امور اقتصادی در خدمت 
قوه مجریه است، چرا که اختیار و قدرت تصمیم گیری دارد. مثالً در رابطه با مبارزه 
با ویروس کرونا تمامی اقدام های اجرایی در اختیار دولت است و مجلس تا بخواهد 
طرحی کارشناسی و علمی در این زمینه در کمیسیون ها ارائه و تصویب کند، زمان 
می برد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نباید فوریت های اقتصادی منتظر 
کمیســیون ها و مجلس باشــد، بیان کرد: یکی از اقدام های فوریتدار و اولویتدار 
مربوط به فرایند تصویب و نظارت بر قوانین موجود است. در حال حاضر نظارت بر 

اجرای صحیح قوانین وجود ندارد.
به گفته خانــدوزی، ناکارآمدی مجلس دهم در زمینه نظارت بر اجرای قوانین 
مشهود است که باید تغییر کند. در بسیاری تکالیف قانونی نظارت حاکم نیست 
و مجلــس بر آن نظارت نمی کنــد، بنابراین این معضل باید در مجلس یازدهم 
مرتفع شــود.وی با اشــاره به موضوعاتی مانند ارتقای رفاه و معیشت، یارانه ها، 
بودجــه و مالیات تصریح کرد: احکام فعلی منــدرج در قانون باید به فوریت در 
دستور کار نظارتی مجلس قرار گیرد و ضرب االجل نسبت به پیاده کردن احکام 
باید تعیین شــود.این اقتصاددان با بیــان اینکه در بخش دیگری نیازمند وضع 
قانون گذاری جدید هســتیم، افزود: مجلس یازدهم باید دست به کار تصویب 
قوانینی در حوزه اشــتغال و رونق اقتصادی باشــد که ثمره آن افزایش سطح 
درآمد خانوار و بزرگ شــدن ســفره رفاه خانوار اســت. پیشتر این مباحث در 
کارگروه اقتصادی پیشــنهاد و تعیین شــده اســت.وی دومین اقدام مجلس 
آینده را برداشــتن انحصار از بخش هایی دانست که مانع اشتغال جوانان است 
و گفت: تســریع و تسهیل مجوزهای شروع کســب و کار باید در اولویت باشد 
و این موضوع موجب کســب درآمــد از ظرفیت های مغفول مانده می شــود. 
بســیاری از ظرفیت ها اکنون حذف شــده که باید از این طریق فعال شــوند.

این اقتصاددان تأکید کرد: ســومین گام اقتصــادی در مجلس آینده مربوط به 
بنگاه های اقتصادی اســت که به دلیل بدهی به تملک بانک درآمده و تعطیل 
شده است. در شهرک های صنعتی چنین معضالتی مشاهده می شود، بنابراین 
نبایــد به دلیل بدهی و تملک واحد اقتصادی زمینه تعطیلی آن فراهم شــود.

اطالعیه وزارت راه  و شهرسازی
زمان انصراف متقاضیان طرح ملی مسکن مشخص شد

مهر:معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی در اطالعیه ای تاریخ 
انصراف متقاضیان طرح ملی مسکن و 
معترضان به نتیجه اســتعالم این طرح 
را اعالم کرد. وزارت راه و شهرسازی در 
این اطالعیه آورده است: متقاضیان طرح 
اقدام ملی که تمایل به انصراف از طرح را 
دارند از تاریخ 1398/1۲/1۲ می توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت 

به ثبت درخواست انصراف اقدام کنند.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در اطالعیه دیگری 
اعالم کرد: متقاضیانی که در اســتعالم طرح اقدام ملی حائز شــرایط نشده اند و 
نسبت به نتیجه استعالم اعتراض دارند از تاریخ 1398/1۲/10 می توانند با مراجعه 

به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

دولت می تواند با تسهیل در روابط مالی و مالیاتی، ضرر بازار  از شیوع کرونا را جبران کند

چشم امید  اصناف به انصاف بانک ها
 اقتصــاد  با شــیوع کرونا در کشــور فعاالن 
اقتصادی که منتظر بودند شــب عیدی با تولید 
و فروش چند برابــری کاال و خدمات از خجالت 
دخل های خود دربیایند، حاال برای پیشگیری از 
گســترش این بیماری مجبورند در آستانه نوروز 
کرکره ها را پایین کشیده و حتی خانه نشین شوند.

در حالی که 9۶درصد واحدهای صنعتی کشــور 
جزو صنایع کوچک و متوســط هستند و نیمی 
از اشتغال کشــور را به دوش می کشند، بی شک 
ضرر و زیان ناشــی از خواب خط تولید را باید از 
جیب خودشان بپردازند. آن هم جیبی که هنوز 
نتوانســته از زیر بار مشکالت کمبود نقدینگی و 
مواداولیه خطوط تولید دربیاید و البد حاال  فعال 
اقتصادی باید به فهرست مشکالتش، بدهی های 

بانکی، مالیاتی و بیمه ای را نیز بیفزاید. 
به تعطیلی کشیده شدن کسب وکارها و کسادی 
بازار از همان زمانی که کرونا برای نخستین بار در 

چین شیوع پیدا کرد، آغاز شد و تاکنون 
از واحدهای  بر بســیاری  توانســته 
تولیدی در این کشور و سایر جوامع 
قفل بزنــد.در تمام دنیــا از خطوط 
تولید غول های فنــاوری و دیجیتال 
گرفته تا خودروسازان و قطعه سازان 
تا کســب و کارهای کوچک همه کم 

و بیش گرفتار ویروس کرونا شدند 
و فعالیتشان به  صورت مقطعی به 
حالت تعلیق درآمده است. ووهان، 
مرکز شــیوع این ویروس، شهری 
است که بســیاری از قطعه سازان 
جهــان و البته خــود چین در آن 
پایگاه تولیــدی دارند. از همین رو 
اکثر خودروســازان و قطعه سازان 
واحدهای تولیدی خود را تعطیل 
کردنــد تا از شــیوع بیشــتر این 
ویروس جلوگیری شــود. با وجود 

آنکه تعطیلی موقت صنایع خــودرو و قطعه در 
ووهان، برای چینی ها و برندهای خارجی بســیار 
گران تمام شــد، اما آن ها در توقف تولید تردید 
نکردند تا ســالمتی و جان افراد کمتری به خطر 
بیفتد.به هر حال از آنجا که خطوط تولید و مراکز 
فروش فضاهایی سربسته هستند و تجمع و ارتباط 

افراد با یکدیگر کم نیست، می تواند سبب شیوع 
بیشتر ویروس کرونا شود، بنابراین تعطیلی موقت 
قطعاً منجر به محدود شدن رفت وآمدها و کاهش 

ریسک ابتالی مراجعان خواهد شد.

 فشار بانک، بیمه و مالیات بر تولیدکننده
مردم می گویند متأســفانه کرونا شرایط دشواری 
را برای تولیدکنندگان به وجود آورده، به طوری 
که در آســتانه عید از میزان مشــتریان به اندازه 
قابل مالحظه ای کاســته تا جایــی که صاحبان 
مشاغل در تأمین نیازهای مالی اولیه خود با مشکل 
روبه رو شــده اند، در چنین شرایطی اگر بانک ها 
برای پرداخت اقساط تعجیل نکرده و مهلتی برای 
فعاالن اقتصادی در نظر بگیرند و صاحبان ملک 
برای دریافت اجاره واحد تولیدی خود صبر پیشه 
کنند، گذر از این اپیدمی آسان تر خواهد بود، اما 
به نظر می رسد چنان که عبدالوهاب سهل آبادی، 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
گفته است، با وجود شیوع کرونا و 
کسادی بازارها، سازمان مالیاتی و 
بانک ها به تولید بی توجه بوده و به 
شدت پیگیر مطالباتشان هستند.

آن طــور که ســهل آبادی گفته 
است: متأســفانه کسادی بازار با 
شیوع کرونا تشــدید شده و 
خرید تا حد قابل توجهی توسط 
مردم کاهش یافته، اما سازمان 
مالیاتی و بیمــه اصاًل به این 
موضوعات توجهی نکرده و هر 
ماه پیگیر سررسید مبالغ خود 
هستند.وی از دولت درخواست 
کرده در این  شــرایط حامی 
تولیدکننــدگان بوده و فکری 
به حــال هزینه های مالیاتی ، 
بیمه و بانک ها بکند که پیگیر 

دریافت مبالغ خود از واحدهای تولیدی هستند.

 زیاندهی 300 میلیون دالری اقتصاد ایران
جمشــید عدالتیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه  
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: با شــیوع 
ویــروس کرونــا و توصیه های وزارت بهداشــت 

مبنــی بر عدم حضور در اماکن عمومی، تعطیلی 
مدارس و افزایش قرنطینه های خانگی بسیاری از 
کسب وکارها و اصناف در حال ضرر دادن هستند. 
وی با یادآوری اینکه بسیاری از کسب وکارها چون 
رســتوران ها، باشگاه داران، آرایشگران و... در حال 
ضرردهی های بسیار هســتند، می افزاید: در این 
شرایط واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ که باید 
به کارگران خود عیدی بپردازند یا سنوات کارکنان 
خود را تصفیه کنند به دلیل کاهش فروش و عدم 
ایجاد تقاضا آن هم در ماه پایانی سال، در تالطم 

اقتصادی شدیدی قرار گرفته اند.
به گفته وی، اقتصاد ایران نزدیک به 300میلیون 
دالر پــس از ورود کرونــا زیانده شــده و اثرات 
اقتصادی زیان ناشی از بیماری کرونا در ماه های 
آینــده تأثیــرات منفی خود را به خوبی نشــان 
می دهد. در شــرایطی  که بســیاری از اصناف و 
کسب و کارها در حال زیاندهی هستند، جالب آن 
است که ارز و بورس پیشتاز افزایش قیمت است 
و رونــدی که در بازارهای ارز و بورس مشــاهده 
می شود، همخوانی با روند کنونی زیاندهی اقتصاد 
ایران نــدارد. وی تأکید می کند: کاهش تولید در 
آخرین ماه سال ضرر و زیان قابل توجهی به اقتصاد 

وارد می کند.
 افزایش قیمت مواداولیه و نایاب شدن آن نیز بر 
دامنه مشکالت افزوده است. تالطم های بازار ارز و 
قیمت گذاری های بی حساب و کتاب ارز و کاهش 

ارزش پول ملی مانع از عرضه بسیاری از کاالها به 
مردم شده، چرا که آن ها منتظر به ثبات رسیدن 
قیمت ریال نســبت به دالر هســتند. تغییر نرخ 

ارز حتی موجب شــده شرکت های 
پتروشــیمی محصوالت خود را به 
بازار عرضه نکنند، بنابراین در روند 
کنونــی لطمه های مختلفی به بدنه 

نحیف اقتصاد ایران وارد می شود.

 کنترل نرخ ارز کمترین 
کار دولت برای ثبات

وی خاطرنشــان می کند: کنترل 
نرخ ارز در شرایط کنونی کمترین 
کاری بود که دولت می توانســت 
برای  ایجاد آرامش و ثبات بازار، 
متولی آن باشــد. از سوی دیگر 
عدم فشــارمالیاتی بــر اصنافی 
که این روزهــا در حال زیاندهی 
هستند موضوع مهمی است که 
دولت باید متوجه وضعیت مردم 

در شــرایط کنونی باشد. اهمیت دریافت مالیات 
از ســود در چنین مواقعی روشن می شود. دولت 
نبایــد از اصنافی که زیان می دهنــد و درآمدی 
ندارند مالیات بگیرد و اصناف را موظف به افزایش 
۲0درصــدی مالیات تا از بین رفتن ویروس کرونا 

و بازگشت آرامش به بازارها و کسب وکارها کند.

ایــن اقتصــاددان می افزاید: مســلماً حمایت از 
تولیدکنندگان و اصناف در شــرایطی که شیوع 
ویروس  کرونــا رکود تورمــی را عمیق تر کرده، 
کمترین کاری اســت که دولــت می تواند انجام 
دهد، ضمن اینکه حمایت های دیگری از کارگرانی 
که این روزها درآمدی ندارند در قالب بسته های 

معیشتی بسیار واجب و الزامی است.

 ضرورت تعادل بین منافع بانک و مردم
به نظر می رســد در کنار ســازمان امورمالیاتی 
و تأمیــن اجتماعــی کــه باید بــرای مودیان و 
بیمه شدگان خود تسهیالتی قائل باشند، بانک ها 
نیز باید بین منافع خود و منافع مردم تعادل ایجاد 

کنند.
 ارزیابی عملکرد بانک ها از نظر کّمی نشان دهنده 
این اســت کــه بانک ها در حد تــوان مالی خود 
بخشی از ســپرده های مردم را به رونق تولید )و 
در ســال های اخیر با درصد باالیی به سرمایه در 
داده اند)حدود  تخصیص  گردش( 
به  بانک ها  تســهیالت  30درصد 
بخش صنعــت و معدن اختصاص 
یافته کــه از این میزان، 80درصد 
ســرمایه در گردش بوده و حدود 
8درصد برای ایجاد واحد تولیدی 

تخصیص یافته است(.
 امــا عملکرد کیفــی را باید با 
حجم باالی مطالبــات معوق، 
کمبود  بیــکاری،  مشــکالت 
نقدینگی بنگاه هــا، تعطیلی یا 
نیمه فعــال بودن بســیاری از 
واحدهــای تولیــدی در رکود 
فعلی ارزیابــی کرد که کارنامه 
موفقی نیست. هر چند بانک ها 
تنها قطعه ای از پازلی هســتند 
که در فرازو فرود تولید داخلی 
نقش دارند، اما با توجه به بانک محور بودن اقتصاد 
کشــور، می توانند با اتخاذ راهبردهایی از جمله، 
امهال بدهی ها، بخشودگی جرایم دیرکرد و مهلت 
بیشتر برای پرداخت اقساط به فعاالن اقتصادی که 
در وانفسای شیوع ویروس کرونا سرمایه هایشان 

دچار ضرر و زیان شده، دست یاری  برسانند.

بسیاری از 
کسب وکارها 
چون رستوران ها، 
باشگاه داران، 
آرایشگران و... در 
حال ضرردهی های 
بسیار هستند

بــــــــرش
 با وجود شیوع 
کرونا و کسادی 
بازارها، سازمان 
مالیاتی و بانک ها به 
تولید بی توجه بوده 
و به شدت پیگیر 
مطالباتشان هستند

بــــــــرش

مجوز پروازهای بازگشت ایرانیان از امارات صادر شد  مهر: معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز پرواز بازگشت ایرانیان از دبی خبر داد.مرتضی دهقان گفت: 
سرانجام پس از پیگیری های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری و با همکاری و جدیت وزارت امورخارجه، مجوز پرواز برای شرکت های هواپیمایی ایرانی به منظور بازگشت مسافران ایرانی از دبی صادر شد.

وی افزود: پس از تعلیق پروازهای ایرانی به امارات متأسفانه با وجود پیگیری های مداوم سازمان هواپیمایی کشوری برای دریافت مجوزها، بازگرداندن مسافران با وقفه مواجه شد. 
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98/12/6 -9/98/14877
در اجرای آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 

90/9/20 امالک واحد ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی می گردد:
1- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001810- 98/11/27 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای بهروز 
نصرالهی شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 160 مترمربع پالک 7345 فرعی از 166- اصلی واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
2- برابر رأی ش��ماره 139860306007001809- 98/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��لمان 
پندی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 155/90 مترمربع پالک فرعی از 959 اصلی واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای یحیی اسمعیل احمدی محرز گردیده است.
3- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001811- 98/11/27 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
خرمی ششدانگ باب منزل مساحت 158/15 مترمربع پالک فرعی از 959 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 

مشهد خریداری از مالک رسمی آقای یحیی اسمعیل احمدی محرز گردیده است.
4- برابر رأی شماره 139860306007001808- 98/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرزانه جامی 
االحمدی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 164/30 مترمربع پالک فرعی از 946 اصلی در خراسان رضوی بخش 

13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای غالم محمد تاجی احمدی محرز گردیده است.
5- برابر رأی شماره 139860306007001812- 98/11/27 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خالد بهادری 
امقانی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 123/70 مترمربع پالک 4 فرعی از 3 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 

13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای احمد کریمی جهان آبادی محرز گردیده است.
6- براب��ر رأی ش��ماره 139660306007001614- 96/07/02 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت 
میرزای آش��ور در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 157 مترمربع پالک 5 فرعی از 3 اصلی واقع در 

خراسان رضوی خریداری از مالک رسمی آقای غالم احمد افشاری محرز گردیده است.
7- برابر رأی شماره 139860306007001830- 98/11/28 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید خلقی 
جامی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 75 مترمربع پالک 4 فرعی از 3- اصلی واقع در خراسان رضوی 

خریداری از مالک رسمی شهرداری تربت جام محرز گردیده است.
8- برابر رأی شماره 139860306007001799- 98/11/20 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی گل 
آران در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 104/40 مترمربع پالک فرعی از 173- 174 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقایان غالم صدیق نوری و محمدناصر جهانگیری یاقوتی محرز گردیده 

است.
9- برابر رأی شماره 139860306007001836- 98/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن رنجبر 
در شش��دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 73/55 مترمربع پالک فرعی از 676 اصلی واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای علی عبدی بزدی محرز گردیده است.
10- برابر رأی ش��ماره 139860306007001837- 98/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
رنجبر در شش��دانگ یک باب س��اختمان مسکونی به مس��احت 72/05 مترمربع پالک فرعی از 676 اصلی واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای علی عبدی بزدی محرز گردیده است.
11- برابر رأی ش��ماره 139860306007001118- 98/11/29 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
خس��روی عبدالرحمن در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت 143/30 مترمربع پالک 7167 فرعی از 
166 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری از مالک رس��می از محل مالکیت مشاعی خودش 

محرز گردیده است.
12- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001841- 98/11/29 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
الطافی جوزقانی در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 225/90 مترمربع پالک 1397 فرعی از 3 اصلی واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای بهرام کریمی تیموری محرز گردیده است.
13- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001839- 98/11/29 مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وکیل رحیمی 
حسین آبادی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 55/198 مترمربع پالک 3 فرعی از 945 اصلی و 929 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحمید و فریدون و عبدالستار همگی 

جامی االحمدی از ورثه ذبیح اهلل جامی االحمدی )پدر( و مملکت جریراحمدی )مادر( محرز گردیده است.
14- برابر رأی شماره 139660306007002492- 96/10/30 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی 
واحدی چنگ آبادی در یک باب منزل به مس��احت 171/5 مترمربع پالک فرعی از 1178 اصلی واقع در خراس��ان 

رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی از محل مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در محل تا دو ماه 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 اس��ت 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 98/498  آ-9815379  
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/26

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوس��یله به خانم منیر احمدی تار فرزند اس��داله   فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای  علیرضا حیدری  
دادخواس��تی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند یکدستگاه خودرو پیکان شماره 793 ل 42 ایران 36 به ارزش 
شش میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی به طرفیت شما به شعبه شورای حل اختالف خرو ارائه و به 
کالسه 7/411/98  ثبت و برای روز چهارشنبه  مورخه 99/1/20  ساعت 16 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به 
استناد ماده 73ق-آ-د – م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد شما می توانید  قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو مستقر در مجتمع شهر خرو  به نشانی  پشت کالنتری 15 
خرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

در شورا حاضر شوید . در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد . / الف آ-9815378
مسئوی دبیرخانه شعبه هفتم شورای حل اختالف خرو 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه  آقای علی اکبر عالئی مقدم دوین  فرزنداس��معیل به ش ش  16644  به اس��تناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت یک ونیم دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک2134فرعی ازیک اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان فلسطین که متعلق به 
ایشان  می باشد بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی 562197ذیل دفتر الکترونیک 139720307114000477 بنام نامبرده صادروتس��لیم گردیده است  لذا به 
استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9815373
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه  آقای عیدمحمداصغری  فرزندعلی اصغر به ش ش  554  به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی شده 
توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 30شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ یک باب منزل پالک2349فرعی مفروز ومجزی 
شده از305فرعی از2 اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان سعدی ابتدای آزادی یک 
پالک 5که متعلق به ایشان  می باشد بعلت  نامعلومی  مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن بشماره چاپی 549801ذیل دفتر106صفحه 185وشماره ثبت 17060 بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده 
است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز 
ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی 
است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9815374
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اصالحیه
پیرو آگهی منتشره در روزنامه قدس مورخه 98/08/14و98/08/29یک مورد بدین شرح اصالح میگردد

1-کالسه پرونده 262-98خانم رقیه سلطان رضانژاد فرزند محمد رحیم قسمتی از پالک 164فرعی از13اصلی باغات 
وحومه ذیل مالکیت مشاعی متقاضی صحیح می باشد.آ-9815375
صمدابراهیم زاده

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002023665 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1397114430002002685 آقای/
خانم  س��ید محمدرضا حجازی فرزند س��ید یوسف در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 151/17 مترمربع پالک شماره 2169/21 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از 

خسروغفاری ثبت دفتر263صفحه97  . )م الف 5504 (
2- رأی ش��ماره 139860330002023375 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000928 آقای/خانم  
شهناز مداحی فرزند جلیل در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 80/66 مترمربع 
پالک شماره 1941/177 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد بهرامی 

ثبت دفتر 70صفحه223  . )م الف 5503 (
3- رأی شماره 139860330002021974 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002833 آقای/خانم  رضا 
زارع فرزند محمدعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 126 مترمربع پالک 
باقیمانده 2472 اصلی که به پالک 2472/22اصلی تغیر یافته واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 

از رضا خواستان ثبت دفتر 424صفحه 224  . )م الف 5488 (
4- رأی ش��ماره 139860330002027041 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000799 آقای/خانم  
فریده آذربویه فرزند ش��یرولی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50/49 
مترمربع پالک ش��ماره 2281 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از بتول زند ثبت دفتر 

306صفحه 205  . )م الف 5490 (
5- رأی شماره 139860330002025260 مربوط به پرونده کالسه 13981144330002000583 آقای/خانم  ام 
کلثوم اس��کندری فرزند علی جعفر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 
مترمربع پالک شماره 2257/149 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری از عباسعلی امیری 

ثبت دفتر 240 صفحه 139  . )م الف 5489 (
6- رأی ش��ماره 139860330002026231 مربوط به پرونده کالس��ه 1396114430002000510 آقای/خانم  
علیرضا جعفری منش فرزند جعفر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 108 
مترمربع پالک شماره 1765 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از زهرا یزدانی 

دهنوی ثبت دفتر 374 صفحه 176  . )م الف 5491 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس ( آ-9815370
تاریخ انتشار اول: 1398/12/10
تاریخ انتشار دوم: 1398/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناس��ان و به استناد مدارک موجود در 

پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330001013796 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001762 
آقای/خانم  محمد عنبر حیدری فرزند عبدالصمد درشش��دانگ یک باب س��اختمان بمساحت 936/70 
مترمربع پالک شماره 8فرعی از 1فرعی از 456 اصلی واقع در  قم بخش 9 حوزه ثبت ملک اداره یک قم. 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمدرضا رضوانی کاشانی سند صادره از دفتر 1صفحه 111 به موجب 

سند قطعی شماره16207 مورخ 1354/11/26 دفتر خانه 20قم  . )م الف 5481 (
2- رأی ش��ماره 139860330001015693 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001001578 
آقای/خانم  فاطمه یزدی  فرزند محمد تقی درشش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 84 مترمربع 
پالک ش��ماره 10902 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ندصادره در دفتر604صفحه 206  . )م الف 

) 5482
3- رأی شماره 139860330001017141 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001869 آقای/
خانم  طاهره حسینی فرزند حسین در 33/59متر مربع مشاع از 116/76متر مربع ششدانگ باستثنای 
بهای عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 116/76 مترمربع پالک 10700/88اصلی 
.پالک10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب سند صلح302239مورخ1392/07/21دفتر 
خانه 47قم صادره در دفتر200صفحه 385 بانضمام گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 9609972524

001323مورخ1396/05/04شعبه 40 شورای حل اختالف  . )م الف 5483 (/
4- رأی ش��ماره 139860330001017139 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001867 
آقای/خانم  علی کرمانی زاده فرزند غالمرضا در 27/71متر مربع مشاع  از 116/76 متر مربع ششدانگ 
باس��تثنای بهای عرصه و اعیان یک باب س��اختمان  بمس��احت شش��دانگ 116/76مت��ر مربع پالک 
10700/88اصلی وپالک شماره 10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب گواهی حصر 
وراثت به ش��ماره دادنامه 9609972524001323مورخ 1396/05/04شعبه 40شورای حل اختالف  . 

)م الف 5484 (
5- رأی ش��ماره 139860330001017140 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001868 
آقای/خانم  ابوالفضل کرمانی زاد فرزند غالمرضا در 27/71متر مربع مشاع از 116/76متر مربع ششدانگ 
باس��تثنای بهای عرصه واعیان یک باب س��اختمان به مس��احت شش��دانگ 116/76مت��ر مربع پالک 
10700/88 اصلی وپالک 10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب گواهی حصروراثت به 

دادنامه 9609972524001323مورخ1396/05/04شعبه 40 شورای حل اختالف  . )م الف 5485 (
6- رأی ش��ماره 139860330001015884 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430001001866 
آقای/خان��م  مه��دی کرمانی زاد فرزن��د غالمرض��ا در در 27/71متر مربع مش��اع از 116/76متر مربع 
ششدانگ باستثنای بهای عرصه واعیان یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 116/76متر مربع پالک 
10700/88 اصلی وپالک 10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب گواهی حصروراثت به 

دادنامه 9609972524001323مورخ1396/05/04شعبه 40 شورای حل اختالف.  . )م الف 5486 (
7- رأی ش��ماره 139860330001015942 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001001392 
آقای/خانم  نادیه فیض اهلل زاده فرزند علی در قس��متی از / شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 
81/62 مترمربع پالک ش��ماره 3فرعی از 10587 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند  صادره در 
دفتر 283 صفحه 175 به موجب س��ند قطعی ش��ماره 101426 مورخ 1385/05/04 دفتر خانه15قم  

. )م الف 5487 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. ) قدس( آ-9815372
تاریخ انتشار اول: 1398/12/10
تاریخ انتشار دوم: 1398/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- براب��ر رای  ش��ماره139860327006000707مورخ 98/10/29 هیئت موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی حمد اله  سلطانی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 2876 صادره از طارم  به شماره 
ملی 5399879840 نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت29434.27 مترمربع 
پالک 1963 فرعی مفروض و  مجزی  شده از پالک 152 اصلی واقع در قریه هارون آباد علیا خریداریم مع  

واسطه از مالک رسمی بگ  میرزا عزیزی محرز گردیده است.
2- براب��ر رای ش��ماره139860327006000706مورخه 98/10/29 هیئت موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان طارم  تصرفات 
مالکانه  بال معارض  متقاضی کامران سلطانی فرزند سلطانی به شماره شناسنامه 2482 صادره از  طارم به 
ش��ماره ملی 5399875901 نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت29434.27 
مترمرب��ع پ��الک 1963 فرعی مفروز و مجزی  ش��ده از  پ��الک 152 اصلی واقع در قریه ه��ارون آباد علیا 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی  بگ میرزا عزیزی محرز  گردیده است.
3- براب��ررای ش��ماره 139860327006000705مورخه 98/10/29هیئت موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی  مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آرش سلطانی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 3642صادره از طارم به شماره 
ملی 5399887551نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به  مساحت 29434.27متر مربع 
پالک 1963فرعی و مجزی شده از پالک 152اصلی واقع در قریه هارون آباد علیا خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی بگ میرزا عزیزی محرز گردیده است.

  لذا به منظور اطالع مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ  الصاق اگهی  در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرفد مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت  انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815329
 تاریخ انتشار نوبت اول 98/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/25

 سید رضا شفیعی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

در اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگارکلیه اسناد دفترچه ای می بایست به سند تک برگ 
تبدیل گردد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390,9,20 ،ام��الک متقاضیان��ی ک��ه در هیئت موضوع م��اده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
فریدونکن��ار مورد رس��یدگی و تصرف��ات مالکانه و بال معارض آنان مح��رز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در دهفری پالک اصلی 64 بخش 2

3294 فرعی آقای یداله حسین پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 220 
متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

)64 اصلی( فرعی آقای پرویزنعمتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 4000 
متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

)باقیمانده 64 اصلی( فرعی خانم راضیه ابراهیمی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 881.31 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 66 بخش 2
112 فرعی خانم صدیقه ضربی کناری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

116.21 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.
782 فرعی آقای عبداله حاجی تبارفیروزجائی نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 380 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
833 فرع��ی آقای امیرمحمود یزدانی اصفهانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به 

مساحت 110.40 متر مربع خریداری مع الواسطه از فرخ لقا بهرامی مالک رسمی.
833 فرعی آقای سید قدیرحسینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1087 

متر مربع خریداری مع الواسطه از فرخ لقا بهرامی مالک رسمی.
1787 فرعی خانم فرش��ته آزادی کناری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

347.11 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی محمد عابدیان مالک رسمی.
1875 فرعی خانم زهرا هادیان مهلبانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

177.65 متر مربع خریداری مع الواسطه از سید رضا طاهری مالک رسمی.
2003 فرعی آقای محمد رسول عسکری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

168.76 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی محمد مختاری نوا مالک رسمی.
2336 فرعی آقای محمد علی کاظمی ش��ورکائی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 232.70 متر مربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی.
3661 فرعی آقای مهدی روحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 102.50 

متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدتقی باغبانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 119 بخش 2

2710 فرعی آقای موسی تقی نسب درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
316 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

2710 فرعی خانم صغری تقی نسب درزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
90 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک اصلی 2 بخش 11
297 فرعی خانم مینا ابوطالب نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 230 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سوته پالک اصلی 12 بخش 11

)12 اصلی( فرعی آقای علی اکبرحس��ین نیا س��وته نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 210.77 متر مربع خریداری بدون واسطه از مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی اس��ت برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید.آ-9814603  م.الف: 98/130/12163
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398,11,26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398,12,10

مرتضی خواجوی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار



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

 ادغام دانشگاه های صنعتی ضرورتی ندارد فارس: سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه دانشگاه هایی که در یک شهر یا استان تازه تأسیس هستند بهتر است به سمت دانشگاه های 
قدیمی تر بروند و به آن ها ملحق و ادغام شوند، گفت: ضرورتی ندارد دانشگاه های صنعتی قدیمی یا دانشگاه های قدیمی که سابقه طوالنی دارند بخواهند با هم ادغام شوند چون سودی برای کسی ندارد. زمانی بهتر 

است دانشگاه ها با هم ادغام شوند که رنکینگ در دنیا باال برود که این هم تفاوت زیادی نمی کند، چون رنکینگ ها براساس شاخص های نسبی است.

افزایش پنج برابری قیمت ماسک در آمریکا 
تسنیم: به گــزارش سی بی اس نیوز، 
در حالی که شهروندان آمریکایی خود را 
برای شیوع گسترده ویروس کرونا آماده 
می کننــد قیمت انواع ماســک در این 
کشور در فروشگاه های آنالین به شکلی 

تصاعدی افزایش یافته است.
بررســی های مؤسســه کیپــا که در 

زمینــه رصد قیمت کاالهای مختلف در فروشــگاه آنالیــن آمازون فعالیت 
می کند، نشــان می دهد قیمت هر 10 بســته ماسک N95 که یک ماه قبل 
18 دالر و 20 سنت بود اکنون به 100 دالر رسیده که در واقع بیش از پنج 
 N95 برابر شده است. یکی از فروشندگان در سایت آمازون 30 بسته ماسک
را به قیمت 198 دالر و 98 سنت قیمت گذاری کرده است. در سایت ای بی 
هم دو بسته این نوع ماســک 60 دالر به فروش می رسد. سایر شرکت های 
خرده فروشــی که این ماســک ها را کمتر از 6 دالر عرضه می کردند اکنون 

ماسکی برای فروش ندارند.
یکی از مشتریان سایت آمازون در این باره گفت، این هفته 100 ماسک N95 را 
به قیمت هزار دالر خریداری کرده است. این خریدها از افزایش نگرانی از ریسک 

شیوع کرونا در آمریکا حکایت دارد.
ماسک های ان 95 قادر به فیلتر کردن 95 درصد ذرات معلق در هوا هستند، اما 
به گفته مقام های بهداشتی آمریکا تنها افرادی که دارای نشانه های ابتال به بیماری 
هســتند باید از این ماسک های محفاظ استفاده کنند تا جلوی شیوع بیماری را 
بگیرند. استفاده از این ماســک ها همچنین برای کارکنان بخش های درمانی و 

افرادی که از بیماران مبتال مراقبت می کنند توصیه می شود.

عامل گسترش کرونا در ایتالیا پیدا شد!
برنا: قصور پزشــکان ایتالیایی ســبب 
گسترش کروناویروس در این کشور شد.
فردی به نام ماتیا کرونا گرفته و پزشکان 
6 روز بعد از وی آزمایش می گیرند. در 
این مدت وی 13 نفر را مبتال کرده که 
یکی از این افراد پیرزن 77 ساله ای بود 

که جان خود را از دست داد.
تاکنون 420 مورد ابتال به کرونا در ایتالیا ثبت شده و 12 تن نیز جان خود را از 

دست داده اند.

میدان جنگ سپیدپوشان
جامعه: خبرگزاری فارس در این روزهای 
پرحاشیه و خبرســاز کرونایی، سری به 
بخش قرنطینه بیمــاران مبتال به این 
ویروس در یکی از بیمارستان های تهران 

زده است.
از هفت خوان رســتم گذشته تا بداند 
پشت دری که به روی همه بسته است و 

کسی جرئت ورود به آن را ندارد چه خبر است؟

اینجارشتهشایعهها،یکجاپنبهمیشود
هر چه شایعه از بخش قرنطینه بیماران کرونایی شنیده بودیم مثل حضور اجباری 
پرستاران و فرار آن ها از خدمت و... اینجا در این همنشینی کوتاه با پرستاران، یکجا 
پنبه می شود. خانم صلحی، یکی از مصادیق پنبه شدن رشته این شایعه هاست. 
بمب انرژی بخش قرنطینه بیماران مبتال به کرونا که داوطلبانه برای خدمت به این 

بخش آمده و هر روز با کلی جوک جدید کرونایی شیفت کاری را شروع می کند.
این داوطلبانه آمدن را پرســتار کنار دســتی اش؛ خانم صادقی نژاد لو می دهد و 
می گوید:ایشان هیچ تعهدی برای خدمت در این بخش نداشت و اصالً نیروی اینجا 
نبود، اما هفته گذشته ساعت یک و نیم که فهمید نخستین بیمار مبتال به کرونا را 
به بخش ما آوردند و اینجا را قرنطینه کرده اند ساعت 3 خودش را رساند و از آن 

روز هم هیچ کدام خانه نرفتیم«.
از خانم صلحی می پرسم چرا داوطلبانه آمدید؟ خانواده تان مخالفت نکردند با آمدن 
شما؟ پاسخش شنیدنی است وقتی می گوید:»من جنگیدم و آمدم. مادرم مخالف 
بــود. می گفت مادر مگه جونت را از ســر راه آوردی؟ توجیهش کردم. گفتم من 
پرســتارم. وظیفه دارم. فرار از این وضعیت کار درستی نیست. خالصه االن هفت 
روز هست اینجا هستم. دعای خیر مادر و خانواده پشت سرم است و سعی می کنم 

آن قدر پر انرژی باشم که ساعت ها کشدار و طوالنی نشود«.

میدانجنگهمینحاالست
پرستاری که می گوید نامم را ننویسید، جزو پرستارهای نیروهای مسلح است و از 
چند روز پیش، داوطلبانه خودش را به بخش قرنطینه رسانده است. دلیل آمدنش 

را جویا می شویم؛ از مخالفت خانواده و اقوام می پرسیم.
می گوید:»خانواده ام را راضی کردم. واکنش دوســتان و آشنایان هم آن قدر برایم 
مهم نیســت که بخواهم در این شرایط به خاطر آن ها جا بزنم. میدان جنگ که 
فقط توپ و خمپاره نیســت. میدان جنگ همین حاالست. اینجا در این بخش. 
ما باید باشیم و کرونا را از پا در بیاوریم. کار راحتی نیست. ساعت ها اینجا سخت 
می گذرد و کار هم کار سنگینی است. بیماران مالقاتی ندارند. در این 14 روز، ما 
هم پرستارشان هستیم و هم همه فامیلشان. اگر قرار باشد ما را با چهره های اخمو و 
عبوس و بدون انرژی ببینند که هر روزِ قرنطینه می شود یک سال. هم برای ما هم 

برای آن ها. برای همین سعی می کنیم پر انرژی باشیم و بخندیم«. 

باتشویقپدرم،پرستاربیمارانکروناییشدم
پرســتار جوان دیگری هم یکی دیگر از مصادیق پنبه شدن رشته شایعه هاست، 
چون با پــای خودش بدون اجبار، داوطلبانه برای خدمت از یک بخش به بخش 
قرنطینه آمده است. البته حساب و کتاب آمدنش با بقیه فرق دارد و این تفاوت را 
با افتخار روایت می کند: »برخالف بقیه دوستان، پدرم از من خواست به قرنطینه 

بیایم و خدمت کنم«.

هروقتخستهشدیآیتالکرسیبخوان
توجیه پدری که دخترش را تشــویق می کند جانش را کف دستش بگذارد و به 
بیماران مبتال به کرونا خدمت کند چیست؟ سؤال ذهنی ما را هنوز بر زبان نیاورده، 
پاسخ می دهد: »پدرم جانباز است. امروز صبح زنگ زده بود حالم را بپرسد. می گفت 
بابا جان هر وقت خسته شدی آیت الکرسی بخوان. مبادا توکلت را از دست بدهی ها. 
دعای یک ملت پشــت سر شماست. می گفت ما هم زمان جنگ، شب عملیات 

همین کار را می کردیم. توکل و توسل«.
پدرم درســت می گوید، اصالً خدا معجزه کرده این روزها برای ما! باور می کنید؟ 
خستگی برایمان بی معنی شده است. من یادم می آید سال 88 موجی از آنفلوانزا 
آمد و من آن موقع بیمارســتان مسیح دانشوری بودم. شرایط همین طور بود و 
ما همین لباس ها را پوشــیده بودیم. آن روزها گذشت. به امید خدا این روزهای 

سخت هم می گذرد.

گفتندچقدرپولگرفتیبرایماندندرقرنطینه؟!
خانم صلحی جلو می آید و یک جلوه ناب دیگر از همدلی پرستاران در این روزهای 
سخت را روایت می کند: »در این یک هفته همه پرستاران از آنچه بودند بامرام تر 
شدند. منم و تویی ها برداشته شده. مهم نیست پرستار بیمار اتاق شماره3، خانم 
صلحی هست یا آقای فتحی. فقط کافی هست بیمار، ما را صدا بزند و کاری داشته 
باشد. قبالً این طور نبود. در همین بخش، پرستار هر بیمار مشخص بود و خدمات 
به بیمار در هر شیفت کاری فقط توسط پرستار خودش انجام می شد.اما حاال همه 

برای هم مرام می گذارند.
می دانیم جانمان را کف دستمان گذاشتیم و شاید مبتال شویم، همه این اتفاقات را 
به جان خریده و اینجاییم. بعضی اقوام و دوستان به ما متلک انداختند که هر چقدر 
هم به شما پاداش و اضافه کاری بدهند، ارزش این همه خطر را ندارد. حاال چقدری 
بهتان پیشنهاد دادند؟ گفتم به تو چقدر بدهند راضی می شوی پایت را در قرنطینه 
بگذاری؟ گفت یک میلیارد هم بدهند نمی روم. گفتم پس در مورد من هم اشتباه 

می کنی! تنها چیزی که این روزها به آن فکر نمی کنیم پول است. 

 جامعه/ ساحل عباسی  اگر تا دیروز نگران 
فصل  در  مدارس  پیاپی  تعطیالت  پیامدهای 
حاال  بودیم،  هوا  آلودگی  روزهای  و  زمستان 
نگرانی از ابتالی دانش آموزان به ویروس کرونا و 
ضرورت اجتناب ناپذیر تعطیلی مدارس از یک سو و 
چگونگی جبران زمان از دست رفته از سوی دیگر 
موضوعی است که ذهن های بسیاری را به خود 

مشغول کرده است.
در بالتکلیفی میان تعطیلی تمام مدارس یا ادامه 
فرایند آموزش در برخی از مناطق کشور، علیرضا 
کمره ای، معاون آموزش متوسطه از آغاز آموزش 
دروس از امروز در شبکه آموزش خبر داده و گفته 
است: با توجه به اینکه تعطیالت بر جریان آموزش 
اثر گذاشــته است، به این فکر افتادیم که باید به 
جریان آموزش دانش آموزان در منزل کمک شود.

نگرانیخانوادههاکمترمیشود
رضوان حکیــم زاده، معاون 
آموزش  ابتدایی  آموزشــی 
درخصــوص  پــرورش  و 
آموزش  وزارت  رویکردهای 
و پرورش درباره تعطیلی ها 

و تداوم جریــان آموزش می گوید: وزارت آموزش و 
پرورش با توجه به وضعیت کنونی کشــور و حوزه 
مربــوط به خود چند اقدام مهم را در دســتور کار 
قرار داده که مهم ترین آن رویکرد حفظ ســالمتی 
دانش آموزان است. معاونت تربیت بدنی و سالمت 
وزارتخانــه آموزش و پــرورش با ایجــاد کارگروه 
تخصصی دستورعمل های علمی و کاربردی را برای 
اســتان های کشور ارســال کرده است تا مدیران و 
معلمان در صورت باز شدن مدارس بر اساس آن ها 

فضای امنی را برای مدارس ایجاد کنند. وی دراین 
باره می افزایــد: ارتباط بین معلمان و کادر مدارس 
با خانواده ها در این بسته ها به خوبی لحاظ شده تا 
خانواده ها و دانش آموزان به بهترین شکل ممکن از 
ســالمت خود مراقبت کنند. موضوع مهم دیگری 
کــه وزارت آموزش و پرورش براســاس وظایف و 
مأموریت هــای ذاتــی خود دنبــال می کند اتخاذ 
راهکارهایی برای جبران زمان آموزش از دست رفته 
با توجه به وقفه پیش آمده در روند آموزشی است. 
نه تنها ویروس کرونا موجب تعطیلی مدارس شده 
است بلکه قرار گرفتن ایران در اقلیمی که به لحاظ 
جوی خطرهای زیادی را متوجه کشــور می کند 
بســیاری از مناطق را در فصول پاییز و زمســتان 
به دلیل وقوع ســیل، زلزله یا سایر بالیای طبیعی 
به اجبار به تعطیلی می کشاند. در شهرهای بزرگی 
چون تهران، اصفهان و... نیز آلودگی و وارونگی هوا 
منجر به تعطیلی مدارس می شود، بنابراین با توجه 

به اهمیت تداوم جریان آموزش، کارگروه تخصصی 
شکل گرفته بر آن است راه های جایگزینی را برای 

زمان آموزش از دست رفته ایجاد کند.
حکیم زاده درباره راهکارهای اندیشیده شده از سوی 
این وزارتخانه می گوید: آموزش و پرورش با شبکه 
آموزش صدا و ســیما مذاکراتی داشته است تا بر 
مبنای اهمیت تداوم جریان آموزش، از ظرفیت این 
شبکه و سایر شبکه های صدا و سیما و شبکه های 
استانی برای آموزش دانش آموزان در سراسر کشور 
استفاده شــود. تاکنون آموزش وپرورش موفق به 
برگزاری دو جلســه تخصصی شــده و امیدواریم 
خروجی این جلســات منجر به آموزش از راه دور 
از طریق شبکه های سیمای جمهوری اسالمی ایران 
شــود.  وی در این باره توضیح داد: مسلماً با تداوم 
آموزش از طریق شــبکه های صدا و سیما نگرانی 
خانواده ها از روند آموزشــی دانــش آموزان کمتر 
می شود و ماندن در خانه شرایط سالم تری را برای 

خانواده ها برای در امان مانــدن از ابتال به ویروس 
کرونا رقم می زند، ضمن اینکه عالوه بر ظرفیت صدا 
و سیما، آموزش و پرورش بر آن است تا با استفاده از 
ظرفیت های فناوری های جدید، با تنظیم چارچوبی 
مشــخص به شکل  نظام مند در توسعه آموزش به 
خانواده ها کمک کند و دبیران و معلمان با استفاده 
از ظرفیت فضای مجازی نقش پررنگی در آموزش 

دانش آموزان در ایام تعطیالت ایفا کنند.
وی با بیان اینکه جزئیات نتایج کارگروه ها به اطالع 
خانواده ها خواهد رسید، گفت: آموزش و پرورش با 
نگاه بســیار جامعی فرایند آموزش دانش آموزان را 
دنبال می کند تا با ارائه راهکارهای متعدد و متنوعی 
آموزش از دست رفته را جبران کند. وزارت آموزش 
و پرورش به صورت شبانه روزی تالش می کند این 
مهم تحقق پیدا کند اما هنوز درباره تداوم آموزش 
در فصل تابستان تصمیمی گرفته نشده است. قطعاً 
هر تصمیمی در این باره اتخاذ شــود از سوی وزیر 

آموزش و پرورش به اطالع عموم مردم می رسد.

تعطیلیتاپایاناسفندماه
محمــد مهــدی زاهدی، 
آموزش  کمیسیون  رئیس 
و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی می گوید: کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس 

بر آن است با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا 
که در محیط های عمومی بیشتر منتقل می شود، 
مدارس و دانشگاه ها را تا پایان اسفند تعطیل کند 
به این امید که تا پایان تعطیالت فروردین وضعیت 

حاد به پایین ترین سطح ممکن برسد. 
وی درباره احتمال تداوم جریان آموزش در فصل 

تابستان نیز اضافه می کند: کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس می کوشد با رایزنی با آموزش و 
پرورش در راستای جبران زمان آموزش از دست 
رفته در فصل تابستان، آموزش های مورد نیاز به 
دانش آموزان داده شــود و در همان فصل هم از 

دانش آموزان امتحان گرفته شود.
زاهدی در خصوص تعطیلی خوابگاه های دانشجویی 
نیز می گوید: با توجه به اینکه دانشجویان به صورت  
چند نفــره در خوابگاه ها زندگی می کنند حضور 
دانشــجویان می تواند ســرعت انتقال آلودگی را 
افزایش دهد، به همین دلیل پیشــنهاد تعطیلی 
خوابگاه ها تا رسیدن به شرایط ثبات امن سالمتی 

و کاهش خطر انتقال ویروس مطرح شده است.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در خصوص اظهارنظر رئیس جمهور درخصوص 
بازگشــت به شــرایط عادی از روز شنبه اظهار 
می کند: آقای روحانی باید به صورت روشن اعالم 
کند عادی شدن کار و زندگی از روز شنبه بر چه 
اساسی است؟ آیا رئیس جمهور چنین سخنی را 
بر مبنای مطالعات علمی ثابت شده بیان کردند و 
صحبت های ایشان عقبه تخصصی دارد یا خیر؟ 
قطعاً به این سرعت نمی توان گفت همه چیز به 
حالت عادی برگشته و نیازی به احتیاط یا مراقبت 
نیست، چرا که تا زمان گرم شدن هوا به طور قطع 
نمی توان گفت ضریب اطمینان بیشتر می شود. 
وزیر آمــوزش و پرورش موضوع انتقال بیماری و 
نگرانی خانواده ها را به شدت مورد نظر دارد از این 
رو برنامه های خوبی برای کالس های جبرانی در 

نظر گرفته شده است. 
زاهدی با رد اینکه امکان آموزش همه گیر در فضای 
مجازی وجود دارد، می گوید: قطعاً زیرساخت های 
الزم را برای آموزش مجازی نداریم و دانش آموزانی 
که به سیســتم آموزشی حضوری عادت کرده اند 
آمادگــی چندانی برای آمــوزش از طریق فضای 
مجازی ندارند و هماهنگ کردن کادر آموزشی با 
دانش آموزان زمانبر و وقت گیر خواهد بود، بنابراین 
اظهارنظرها در این مورد باید همراه با واقعیت های 

موجود و ظرفیت های در دسترس باشد.

با استفاده از ظرفیت صدا وسیما و فضای مجازی برای جبران زمان آموزش از دست رفته

مدرسهبهخانهمیآید
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رضا پورحسین، روان شناس کودک و نوجوان در کرونا و کودکان  جامعه  
برنامه تهران کلینیک رادیو تهران در خصوص اخبار منفی 
و اثرات آن در کودکان، به ویژه اخبار مرتبط با ویروس کرونا 
گفت: تکرار اخبار مرتبط با کرونا و به دنبال آن استفاده از 
الفاظی مانند مردن، قرنطینه، بیماری و... سبب حک شدن 
آن ها به صورت محرک های منفی در ذهن کودکان می شود 
و این خبرها کودکان را رها نخواهد کرد و در ناخودآگاه کودک 
باقی می ماند، به صورتی که در تعدادی از این کودکان شاهد 
حمالت پانیک بوده ایم، مثالً کودکی که سرفه می کند و با گریه 
می گوید من کرونا گرفته ام. همچنین این عمل می تواند سبب 
ایجاد وسواس و ترس در کودکان شود. به عبارتی با عادی سازی 

این مشکل می توان از اثرهای منفی جلوگیری کرد.
پورحســین تأکید کرد: لزومی به پرداختن جدی به شــرح 
ویروس کرونا و اثرهای آن نیســت و بیان آموزش های الزم 

در خصوص خودمراقبتی و پیشــگیری و رعایت بهداشــت 
در کودکان کفایــت می کند، اما طرز گفتن این آموزش های 
بهداشــتی هم مهم است، بهتر اســت و به واقع باید در بین 
رفتارهــا و صحبت های عادی و روزمره، کودکان را در فضایی 

شاد وادار به رعایت بهداشت فردی کنیم.
هانیه لواف، روان شناس و مشاور نیز درباره حفاظت از کودکان 
در مقابل اخبار ویروس کرونا به با شگاه خبرنگاران جوان گفت: 
در شرایط فعلی و گسترش ویروس کرونا در کشور، ابتدا باید 
ترس والدین کنترل شود، چراکه برخی از والدین به گونه ای 
از شرایط فعلی می ترسند و اخبار را رصد می کنند و محوریت 
تمام گفت وگوهایشــان درباره کروناســت که تأثیر منفی بر 

کودک می گذارد.
لواف با تأکید بــر اینکه »خود بیمارانــگاری« یکی دیگر از 
اختالالتی است که به واسطه گسترش بیماری کرونا و شنیدن 

اخبار متعدد در کودکان ایجاد می شــود، گفت: والدین باید 
ترس کودک خود را بپذیرند، اجازه دهند هیجان هایش را بروز 

دهد و درباره ترسی که دارد صحبت کند.
وی تصریح کرد: الزم نیســت والدین درباره جزئیات بیماری 
کرونــا با کودکان صحبــت کنند و هنگام حضــور آن ها از 
تعداد کشته شــدگان و مبتالیان بگویند؛ والدین باید فقط به 
کودکشان بگویند این بیماری مانند سرماخوردگی است، اما به 
دلیل اینکه هنوز منشأ آن پیدا نشده مشکل ساز شده است و 

ما باید پیشگیری کنیم.
وی گفت: راه های پیشگیری را به کودکان آموزش دهیم، رفت 
و آمدشان را کنترل و برای آن ها در خانه سرگرمی ایجاد کنیم، 
چرا که انجام فعالیت های لذتبخش، ذهن کودک را از ویروس 
کرونا دور می کند، پــس والدین عالوه بر کنترل ترس خود، 

نباید با کودک درباره جزئیات بیماری صحبت کنند.
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تعطیلیمدارسبهمعنایتعطیلیآموزشنیست
فارس: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در توییتر 
نوشت: ملت هوشیار ایران در گذر از گردنه های سخت آموخته 
چطور تهدیدها را به فرصت تبدیــل کند؛ تعطیلی مدارس به 
معنای تعطیلی آموزش نیســت. با برنامه ریــزی انجام گرفته، 
دانش آموزان با هدایت معلمان دروس را از رســانه ملی و فضای 

مجازی پیگیری می کنند.

شیبنمودارابتالبهکروناصعودیمیشود
ایلنا: کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت 
در توییتر اعالم کرد: شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای آینده 
کماکان صعــودی خواهد بود. در خانه ماندن، محدودیت تردد، 
کاهش مراودات و رفت و آمدها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، 
لغو هرگونه تجمع در کشور در کنار رعایت نکات بهداشت فردی، 

تنها راه های کنترل این بیماری است.

مراقبکودکانکارباشیم
 ایرنا: لیال ارشــد، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان  با 
اشــاره به تهدید های انتشار ویروس کرونا در میان کودکان 
کار می گوید: بسیاری از کودکان کار و خیابان در کارگاه های 
زیرزمینی و نمور و زیرپله ای فعالیت می کنند و فقط بخشی 
از آن ها در خیابان ها هســتند و بسیار آســیب پذیر بوده و 

می توانند بقیه را آلوده کنند.
 

میزانتخلفاتروانشناسانومشاورانکشور
ایسنا:حســین مصباح، معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات 
صنفی و حرفه ای ســازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور 
گفت: در سال جاری حدود 900 فقره پرونده شکایت یا گزارش 
به سازمان نظام روان شناســی و مشاوره اطالع داده شده است. 
همچنین حدود 15 مورد اعمال مجرمانه در حوزه روان شناسی و 

مشاوره در سال جاری صورت گرفته است.

کادرمدرسهومعلمانبایدبهمدارسبروند
مهر: علی باقــرزاده، رئیس مرکز هماهنگــی حوزه وزارتی 
آموزش و پرورش با بیان اینکه در ایام شــیوع ویروس کرونا 
نباید با غیبت های دانش آموزان برخورد شود، گفت: هرچند 
دانش آموزان ممکن اســت تعطیل شــوند اما حضور مدیر و 
همکاران در مدرسه ضروری است و در ایام تعطیلی مدارس، 

باید آموزش های مجازی توسط مدرسه ها ارائه شود.

وسایلپیشگیریرابرایتانآزادمیآوریم!
ایلنا: بهرام پارســایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه وسایل ابتدایی مقابله با کرونا در شهرها 
وجود نــدارد، گفت: برخی از داروخانه هــا -که نمی دانم تا چه 
حدی حرفشان صحت دارد- بیان می کنند به آن ها گفته شده 
اگر بخواهید وســایل پیشــگیری را برایتان آزاد خواهیم آورد! 

سودجویی و منفعت طلبی در بازار کامالً مشهود است.

 زیارت

سازمان حج و زیارت خبر داد
 آغاز ثبت نام حج ۹۹ 

و اعالم هزینه ها
 ایسنا  سازمان حج و زیارت اعالم کرد افرادی 
می توانند در کاروان های حج 99 ثبت نام کنند 
کــه دارای قبوض ودیعه گذاری تــا تاریخ 31 
فروردین  1386 باشند و قبالً نسبت به تکمیل 
اطالعــات و دریافت کد رهگیری از ســامانه 
https://reserve.haj.ir اقدام کرده باشند. این 
دارندگان از صبح جمعه نهم اسفندماه می توانند 
از طریق سامانه یاد شده ثبت نام اولیه را انجام 
دهنــد و بعد به مرور زمان مدارک مورد نیاز را 

در اختیار مدیر کاروان انتخاب شده قرار دهند.
هزینه ثبت نام به صورت »قســطی« دریافت 
می شود که در مرحله نخست برای قطعی کردن 
ثبت نام در کاروان، الزم است بخش اول هزینه 
ســفر به میزان 25 میلیون تومان با احتساب 

اصل مبلغ ودیعه و سود متعلقه پرداخت شود.
کمترین هزینه های این سفر 32 میلیون و 452 
هزار تومان و بیشــترین آن 40 میلیون و 972 

هزار تومان است. 

 بهداشت و درمان

یک مسئول حوزه بهداشت عنوان کرد
ساماندهی وضعیت ماسک 

درکشور
 ایســنا  جلســه مشــترک هیئــت امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با سازمان 
غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، با حضور 
تولیدکنندگان کیت محافــظ فردی به منظور 
انعقاد قــرارداد و افزایش هرچه بیشــتر توان 

تولیدکنندگان ماسک برگزار شد.
مهدی یوسفی، رئیس هیئت امنای صرفه جویی 
ارزی با اشــاره به اینکه بــرای تولیدکنندگان 
ماسک در سراسر کشــور تضامینی را در نظر 
گرفته ایم تا حتی پس از سپری شدن اپیدمی 
ویروس کووید 19 همچنــان از آن ها حمایت 
شــود، افزود: اما بر خالف ابالغیــه تعدادی از 
تولیدکنندگان، ماســک های تولیــدی خود را 

تحویل وزارت بهداشت نداده  اند.
وی گفت : مسئولیت تأمین ماسک بر عهده وزارت 
صمت قرار داده شده است، تولیدکنندگان ماسک 
باید تعهد کنند ماسک ها را برای توزیع به صورت 
شبانه روزی در اختیار بخش های مجاز قرار دهند.

فضای مجازی

معاون دادستان کل کشور:
فضای مجازی تحت اشغال 
دشمن، منطقه جنگی است

 مهر  جــواد جاویدنیا، معاون دادســتان کل 
کشور گفت: به طورمکرر مسدودسازی صفحات 
انقالبی را شاهدیم چرا که نمی خواهند تعادل و 
توازن به ســمت منافع انقالب برگردد و حصار 
دشمن را شکستن به این معنی است که نگذاریم 

دشمن در این زمینه نفوذی داشته باشد.
وی افزود: االن شبکه پرس تی وی که رساننده 
شعار نظام و انقالب است از سوی برخی کشورها 
مسدود شده اســت، ما نمی گوییم فعالیت در 
بستر خارجی نداشته باشیم اما اشتباه است که 
فکر کنیم آن ها اجازه می دهند پیام های درست 
به مردم برسد. مقام معظم رهبری فرمودند در 
فضای مجازی مردم زیر بمباران دشمن هستند 
و فضای مجازی تحت اشــغال دشمن منطقه 
جنگی است به خصوص شبکه های مجازی که 
از خارج کشــور هدایت می شــوند. آیا عقالنی 
است افراد بی دفاع و زنان و کودکان را در منطقه 

جنگی نگه داریم؟

 ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون وزیر ارتباطات بیان کرد
انتخاب حجم اینترنتی اپراتورها 

توسط مشتریان
 فارس  حســین فالح جوشقانی، معاون وزیر 
و رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی گفت: یکی از اهداف ما در راســتای 
خدمات نوین به مشترکان در سراسر کشور این 
است که پلتفرم باید در اختیار مشترک باشد؛ به 
این معنی که مشترکان خودشان اپراتور مورد 
نظرشان را انتخاب کنند اما متأسفانه همچنان 

دخالت وجود دارد.
وی همچنین افزود: اگر هر مشــترکی بتواند 
میــزان خدمات و به طور مثال حجم اینترنتی 
که نیاز دارد را خودش انتخاب کند در واقع ما 
به رســالت و ایده آلی که به دنبال آن هستیم 
خواهیم رسید؛ این در حالی است که گام های 
خوبی در این زمینه برداشــته ایم و در تالشیم 

کیفیت خدمات را افزایش دهیم.
فالح جوشقانی تصریح کرد: در تالش هستیم 
که اجازه ندهیم اپراتورها به طور ساختاریافته 

حجم مشتری را تغییر دهند.

دانش و فناوری

رئیس پژوهشگاه فضایی تشریح کرد
آخرین وضعیت ماهواره های

در نوبت پرتاب
 ایسنا  رئیــس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: 
سه ماهواره از 6 ماهواره ای که وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات اعالم کرده در نوبت پرتاب قرار 
دارند، در این پژوهشگاه طراحی و اجرا می شود 
که از این تعداد ماهواره »ناهید 1« تحویل داده 

شده است.
دکتر ســعید صمیمی گفت: ماهواره هایی که 
سهم این پژوهشگاه می شود، شامل ماهواره های 

پارس1، ناهید1 و ناهید 2 است.
وی با تأکید بر اینکه ماهواره پارس 1 در دست 
اقدام و ماهواره ناهید 1 تحویل داده شده است، 
گفت: بقیه ماهواره هایی که در نوبت پرتاب قرار 
دارند، ماهواره هایی هستند که از سوی سازمان 

فضایی ایران به دانشگاه ها واگذار شده اند.
ســاخت مدل مهندسی ماهواره ناهید 2 نیز به 
پایان رسیده است و وارد فاز کیفی آن شدیم و 
امیدواریم بتوانیم مدل پروازی این ماهواره را در 

6 ماهه دوم سال 99 تحویل دهیم.

فراسو
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یا رب العالمین

حداقل 34 سرباز ترکیه در ادلب کشته شدند

خطرافتادن اردوغان در دام شام
  جهان  همه نگرانی هایی که تحلیلگران بین المللی 
در مورد درگیری های شمال سوریه و احتمال تبدیل 
شدن آن به نقطه برخورد مستقیم میان ارتش ترکیه 
با ســوریه و حتی روسیه داشــتند در میانه تداوم 
مداخالت آنکارا در امور شام و همچنین موج سواری 
غرب بر این تحوالت انگار دارد رنگ واقعیت به خود 
می گیرد. در طول دو ماه و به ویژه چند هفته اخیر که 
از آغاز عملیات ضدتروریستی ارتش سوریه با کمک 
متحدان آن برای آزادســازی استان ادلب می گذرد، 
ترکیه با سوءاستفاده از موضوع مهاجران، دخالت های 
آشــکار نظامی خود علیه دمشق را افزایش داده که 
همین مسئله با انتقاد شــدید مسکو مواجه و این 
کشور خواهان پایان مداخالت آنکارا در امور داخلی 
ســوریه شــده بود. اما دولت رجب طیب اردوغان 
بی توجه به این هشــدارها ضمن گســیل داشتن 
گســترده تجهیزات و نیروهای نظامی به ادلب در 
پشتیبانی مستقیم از تروریست ها عمل کرده که این 
مسئله تبعاتی برای این کشور به همراه داشته است. 
در آخرین مورد »دیده بان حقوق بشر سوریه« وابسته 
به معارضان سوری بامداد جمعه از کشته شدن ۳۴ 
سرباز ترکیه در استان ادلب سوریه خبر داد. به دنبال 
این اتفاق، تهدیدهای لفظی ترکیه، بر ضد روسیه و 
سوریه افزایش یافته و منطقه را در آستانه جنگ و 

بحران بزرگ دیگری قرار داده است.

  آنکارا: به مواضع سوریه حمله کردیم
خبرگزاری آناتولی شمار سربازان کشته شده ترکیه 
در جریان این حمله هوایی که به نقل از اســتاندار 
»هاتای« از سوی جنگنده های ارتش سوریه صورت 
گرفته را ۳۴ نفر اعالم کرده اســت. شــبکه خبری 
المیادین گزارش داده نظامیان ترکیه در حمله ای که 
در نزدیکی روستای »الباره« واقع در »جبل الزاویه« 
در حومه اســتان ادلب انجام شــد، کشته شده اند. 
خبرنگار ســی بی اس اما مدعی شــده حمله ظاهراً 
توسط روسیه صورت گرفته و تلفات ترکیه به نزدیک 
۵۰ نفر می رســد. مسکو گزارش حمله به نظامیان 
ترکیه ای از سوی این کشور را رد کرده است. وزارت 
دفاع روسیه با بیان اینکه آنکارا حضور نظامیانش در 
ادلب را به مســکو اطالع نداده بود، همچنین اعالم 

کرد نظامیان ترکیه در صفوف عناصر مسلحی بودند 
که روز گذشــته در حمالت هوایی سوریه به ادلب 

هدف قرار گرفتند.
همزمان رسانه های ترکیه ای گزارش داده اند شورای 
امنیــت ملی این کشــور به ریاســت رجب طیب 
اردوغان، تشکیل جلسه داده است. ترکیه همچنین 
در بحبوحه گزارش ها از کشته و زخمی شدن شمار 
زیادی از ســربازان این کشور در حومه استان ادلب 
سوریه، دسترسی کاربران به فضای مجازی را محدود 
کرده است. در همین حال اما وزیر دفاع ترکیه مدعی 
شد این کشور در پاســخ به حمله هوایی، چندین 
مقر ارتش ســوریه را از زمین و هوا هدف قرار داده 
است. حلوصی آکار مدعی شد جنگنده ها و توپخانه 
ترکیه ۲۰۰ مقر ارتش سوریه را هدف قرار داده اند و 
این حمالت منجــر به انهدام پنج بالگرد، ۲۳ تانک 
و سامانه دفاعی و کشــته و زخمی شدن ۳۰۹ نفر 
از ارتش سوریه شــده است. گزارش ها حاکی است 
پدافند هوایی سوریه در پایگاه هوایی حمیمیم نیز دو 
موشک شلیک شده از خاک ترکیه را رهگیری کرده  
است. این پایگاه محل استقرار نیروهای روسی است. 
همزمان مقام های روس با بیان اینکه اقدام های ترکیه 
سبب شده است ادلب به پایگاهی برای تروریست ها 
تبدیل شود، در مورد هرگونه اقدام نظامی این کشور 

در سوریه هشدار داده اند. »والدیمیر جباروف« معاون 
اول کمیســیون بین الملل مجلس دومای روســیه 
در ایــن باره گفت: »اگر ترکیه به روش و حمله ها و 
تهدیدهــای خود ادامه دهد، از جمله اینکه بخواهد 
هواپیماهای مــا را هدف قرار دهــد، به طور قطع 
درگیری میــان نیروهایمان رخ خواهد داد و این به 

هیچ وجه رخداد خوبی نیست«.
 این در حالی اســت که ناوگان روســی مستقر در 
دریای ســیاه روز جمعه از اعزام دو ناوشکن مجهز 
به موشــک کروز به سواحل سوریه خبر داد. این دو 
ناوشکن از تنگه های آبی ترکیه عبور کرده و در حال 

حرکت به سوی دریای مدیترانه هستند.

  غرب و موج سواری بر تحوالت سوریه
افزایش نگران کننده تنش ها میان ترکیه و روســیه 
در شــمال ســوریه و احتمال برخورد نظامی میان 
طرفین در حالی است که آنکارا که در صحنه نبرد 
ادلب به شــدت تنها شــده، بار دیگر به استفاده از 
برگه ســوخته مهاجران روی آورده تا به این طریق 
بتواند اروپــا را در این ماجراجویی بــا خود همراه 
کند. پیرو همین مســئله، مقام هــای آنکارا تهدید 
کرده انــد مرزهای خــودش را بــه روی مهاجران 
ســوریه گشــوده و تمامی موانع برای ورود ســیل 

مهاجران به ســمت اروپا را از میان برخواهد داشت.
 از آنجا که موج گسترده مهاجران به سوی اروپا پس 
از شکل گیری بهار عربی به مشکلی حاد و مسئله ای 
اختالفی میان دولت های تشــکیل دهنده اتحادیه 
تبدیل شده، حال اردوغان بار دیگر به دنبال آن است 
با اســتفاده از این برگ و همراه کردن غرب با خود 
صحنه درگیری را به نفع خود تغییر دهد؛ مسئله ای 
که به واسطه باج خواهی های پیشین آنکارا در موضوع 
مهاجران بعید است با استقبالی همراه شود. اما جدا 
از این مســئله به نظر می رسد کشورهای غربی هم 
که روســیه را به عنوان رقیب و دشمن شماره یک 
خود می دانند بدشان نمی آید با درگیر کردن آنکارا 
و مسکو در شام، اهداف پنهان خود را دنبال کنند. 
پیرو همین مسئله دولت آمریکا که در دو سال اخیر 
به دلیل عملیات های نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان 

ُکرد در شمال سوریه با آنکارا به 
بود،  فراوانی خورده  اختالف های 
این بــار از مداخله نظامی ترکیه 
در ادلب حمایت کرد. به نوشــته 
خبرگزاری رویترز، »مارک اسپر« 
وزیر دفاع آمریکا با ابراز »نگرانی 
شــدید« از حمــالت هوایی به 
نظامیان ترکیــه در ادلب، گفت 
واشــنگتن در کنــار این متحد 
خود می ایســتد. همان گونه که 
پایتخت های اروپایی با وارد کردن 
دولت سعودی به درگیری با یمن 
این کشور را وارد باتالق چندین 

ساله کرده و در این بین با فروش جنگ افزار بازارهای 
اسلحه سازی خود را گرم کردند، حال آن ها بدشان 
نمی آید این بال را سر ترکیه آورده و با درگیر کردن 
این کشور با روسیه در جغرافیای ادلب توطئه های 

پشت پرده خود را دنبال کنند. 

 روسیه در لیبی، ترکیه را به چالش خواهد کشید
اما در نهایت باید توجه داشــت آنــکارا که روزی با 
انتخاب راهبرد »تنش صفر با همسایگان« برای خود 
اعتباری منطقه ای و حتی جهانی دســت و پا کرده 
بود، در چند سال اخیر و با انتخاب رویکرد تهاجمی 

در بحران هــای منطقه اکنون خود را گرفتار و تنها 
می بیند. ترکیه اکنون در شــمال عراق با کردها زد 
و خــورد دارد. در بحران عربی و مصاف قطر با چهار 
کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین نیز از پشت 
دوحه در آمده و خود را با این کشورها درگیر کرده 
است. در حوزه مدیترانه نیز اقدام های یکجانبه آنکارا 
با مخالفت یونان، قبرس و دیگر کشورهای اروپایی 
مواجه شــده و انتقاد آن ها را به دنبال داشته است. 
اما مهم ترین صحنه درگیری سیاست خارجی ترکیه 
پس از سوریه، در لیبی است، جایی که آنکارا باز هم 
با مسکو سرشاخ شده است.همزمان با درگیری های 
سوریه، روز گذشــته برخی منابع خبری از کشته 
شــدن ۱۰ نظامی ترکیه در درگیری های طرابلس 

پایتخت لیبی خبر داده اند. 
لیبی از زمان سرنگونی »معمر قذافی« دیکتاتور سابق 
این کشور در ســال ۲۰۱۱، به دو دولت موازی در 
شرق و غرب تقسیم شده؛ دولت وفاق ملی به ریاست 
»فائز السراج« در طرابلس)غرب کشور( که در جهان 
به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت ترکیه و قطر 
قــرار دارد و دیگری دولت ُطبُرق به رهبری خلیفه 
حفتر که از حمایت روسیه و برخی کشورهای غربی 

برخوردار است.
با توجه به اتفاقات موجود در صحنه 
سوریه و لیبی به نظر می رسد ترکیه 
بیش از ظرفیت سیاست خارجی 
خود در بحران های بین المللی فعال 
شده و این مسئله به ضرر آنکارا تمام 
خواهد شــد. تحلیلگران معتقدند 
ترکیه توانایی درگیــری در چند 
جبهه را ندارد و بر همین اســاس 
اکنون این موقعیت برای مســکو 
فراهم است تا با ایجاد چالش برای 
ترکیه در لیبی، این کشور را برای 
امتیازدهی در سوریه زیر فشار قرار 
دهد. البته همان گونه که گفته شد 
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا که روسیه را رقیب 
خود دانسته و از ترکیه هم دل خوشی ندارند تالش 
خواهند کرد با سوءاســتفاده از این تحوالت، منافع 
خود را تأمین کنند. حال به نظر می رسد همان گونه 
که جمهوری اسالمی ایران نیز در بیانیه اخیر خود 
با محوریت تحوالت ادلــب بیان کرده، میز مذاکره 
بهترین راه خروج از بن بســت بحران سوریه است. 
منطق غلط حاکم بر آنکارا که امنیت خود را در ناامنی 
دیگران جست وجو می کند سبب شده این کشور در 
طول هشت سال گذشته از بحران سوریه همواره از 
معارضان حمایت کرده و در مقابل دولت اسد قرار گیرد.

شلیک پلیس نیجریه به حامیان » زکزاکی«
العالم: جنبش اسالمی نیجریه اعالم کرد پلیس نیجریه یک نوجوان ۱۵ ساله را در 
جریان مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز در کادونا در حمایت از شیخ زکزاکی به 
شهادت رسانده است. از سوی دیگر پایگاه خبری عین لیبیا از شهادت دو نفر در 
جریان تیراندازی نیروهای امنیتی نیجریه به تظاهرات مسالمت آمیز در کادونا در 
شمال نیجریه خبر داد و نوشت: تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز خواستار آزادی 
شــیخ ابراهیم زکزاکی بودند.این درحالی اســت که از زمان فاجعه زاریا در سال 
۲۰۱۵ میالدی، طرفداران عالمه زکزاکی در مقاطع زمانی گوناگونی تجمع های 

آرامی را برگزار کرده و خواستار آزادی شیخ و همسر ایشان شده اند. 

50 مقام اروپایی: »معامله قرن« آپارتاید است
ایرنا: ۵۰ مقام ســابق اتحادیه اروپا طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای ایجاد 
صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و آن را مصداق آپارتاید 
دانستند. به نوشته خبرگزاری »رویترز« این مقام ها که شامل رؤسای دولت و 
وزرای امور خارجه سابق کشــورهای اروپایی هستند در نامه ای سرگشاده که 
در روزنامه »گاردین« منتشــر شد، نوشتند: »این طرح به این واقعیت موجود 
در فلســطین اشــغالی یعنی زندگی مردم ]فلسطینی و صهیونیست[ در کنار 
یکدیگر بدون بهره مندی از حقوق برابر، رسمیت می بخشد. نتیجه چنین چیزی 

با آپارتاید مشابهت دارد«.

میزان ورود مهاجر غیر اروپایی به انگلیس
مهر: ارقام رســمی از اداره ملی آمار بریتانیا نشــان می دهد این کشــور در 
سال گذشــته با پذیرفتن ۲۴۰ هزار مهاجر از کشــورهای خارج از اتحادیه 
اروپا باالترین نرخ ورود مهاجر از ســال ۲۰۰۴ بدین سو را داشته است. این 
در حالی اســت که تعداد مهاجران از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به این 
کشــور پایین ترین میزان را در ۱۶ ســال گذشــته تجربه کرده است.مطابق 
آمــار در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ســپتامبر ۲۰۱۹،  تعداد ۶۴۲ هزار نفر به 
بریتانیا نقل مکان کرده اند در حالی که همزمان ۴۰۲ هزار نفر این کشــور را 
ترک گفته اند. بر پایه اعداد منتشــره از ســوی مقام های مسئول در بریتانیا، 
عمده مهاجران به این کشــور را دانشجویان و عالقه مندان به ادامه تحصیل 
تشــکیل می دهند و ورود مهاجران متقاضی کار با کاهش مواجه شده است.

دو نامزد دموکرات دیگرهم آیپک را تحریم کردند
فارس: »امی کلوباچر« و »پیت بوتجج« از نامزدهای پیشتاز حزب دموکرات 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، از حضور در نشســت البی 
صهیونیســتی »آیپک« امتناع کردند. این در حالی اســت که پیشتر، امتناع 
برنی ســندرز، نامزد صدرنشــین دموکرات ها از حضور در نشست این البی 
صهیونیستی خشــم طرفداران آمریکایی تل آویو را موجب شده بود. سندرز 
دلیل عــدم حضورش در این نشســت را ارتباط این البی صهیونیســتی با 
»رهبرانی که سخنان متعصبانه بیان می کنند و با حقوق اساسی فلسطینیان 

مخالف هستند« عنوان کرده بود.
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به نظر می رسد 
کشورهای غربی که 
روسیه را به عنوان 
رقیب و دشمن 
خود می دانند 
بدشان نمی آید با 
درگیر کردن آنکارا 
و مسکو در شام، 
اهداف پنهان خود 
را دنبال کنند

بــــــــرش

خـــبر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نوبت اول

اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام فاز 2 عملیات اجرایی احیاء 
و مرم�ت حص�ار و دروازه رودبار ش�هر تاریخی طوس را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله ای ب�ا ارزیابی کیفی به 
اشخاص حقوقی دارای گواهی صالحیت رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته های مرمت ابنیه تاریخی و یا ابنیه 
با سابقه فعالیت موثر و مستند در حوزه مرمت آثار تاریخی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
1 – شرح مختصر مشخصات کار : انجام فاز 2 عملیات اجرایی احیاء و مرمت حصار و دروازه رودبار شهر تاریخی طوس 

2 – مدت زمان انجام کار : 12 ماه  کامل شمسی
3 – مبلغ برآورد کل پیمان : 21/623/944/324 ریال

4 – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار پیمانکاری : 1/081/197/217 ریال 
5 - مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری چهار شنبه 1398/12/14 می باشد . 

6 - محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  و محل پاسخگویی به سواالت: 
مش�هد ، بلوار ش�هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش�گری خراسان رضوی واحد قراردادها ، 

تلفن تماس 05137269501
7 - مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/12/24 در سامانه ستاد .

8 - تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/12/25 در محل سالن جلسات اداره کل.
شرکتهای متقاضی می بایست در سایتhtt:iets.mporg.ir  تحت عنوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت نام و 

کد رهگیری را به امور قراردادها ارائه نمایند .    سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه .
شماره میم الف : 9480   شناسه آگهی : 787959
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اداره کل نوس�ازی مدارس استان زنجان در نظر دارد نس��بت به خرید 250 دستگاه هیتر برقی طبق 
مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت اقدام نماید .  
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند .)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 ( 
لذا تولیدکنندگان و نمایندگان ش��رکت های س��ازنده و یا فروشندگان فعال واجد صالحیت میتوانند جهت شرکت در 
مناقص��ه از تاری��خ 98/12/10  تا 98/12/13  به س��ایت مزبور مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارائه قیمت پیش��نهادی 
: تا پایان وقت اداری )س��اعت 14/00(  مورخ 98/12/24 و  پیش��نهادات واصله در مورخ 98/12/25 در کمیس��یون 
به نش��انی : زنجان – خیابان خرمش��هر – روبروی صدا و س��یمای مرکز زنجان )ش��ماره تلفن تماس : 02433034550 ( 
بازگش��ائی خواهد ش��د . مبلغ تضمین ش��رکت در مناقص��ه 275.000.000 ریال بوده و هزینه چ��اپ دو نوبت آگهی و 

سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه میباشد .                                                                         شناسه آگهی:787399
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آگهی مناقصه عمومی خرید 250 دستگاه هیتر برقی 

ش�رکت برق منطقه ای فارس در نظر دارد فروش اقالم مازاد و اس��قاط موجود در انبارهای 
خود واقع در ش��یراز و بوش��هر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  به ش��ماره 
ثبت ستاد 100981046000006 و شماره مرجع فوق الذکر از طریق مزایده عمومی برگزار نماید. کلیه مراحل 
فرایند مزایده از دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم است  مزایده گران در 
صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و 
همچنین به پیشنهادهای  فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد:

ش��ماره  حس��اب  ب��ه  واری��ز  ری��ال(   500/000( ری��ال  ه��زار  اس�ناد:پانصد  ف�روش  مبل�غ   -1
واری��ز  شناس��ه  ب��ه  ای��ران  اس��المی  جمه��وری  بان��ک  ن��زد    IR390100004001115604025152

357115658222000832297525680510
2- تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه: از ساعت: 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 11/ 12/ 1398 خواهد بود.
3- مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :تا ساعت :10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 14/ 12/ 1398  می باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهاد ها: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ1398/12/24 میباشد.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها ساعت :14:00 روز یکشنبه مورخ1398/12/25 خواهد بود.

6- نشانی این شرکت جهت ارسال پاکت های “الف” و “ج” :شیراز- خیابان زند- نبش خیابان فلسطین- 
شرکت برق منطقه ای فارس -دبیرخانه مرکزی (تذکر مهم :ارسال یک نسخه از پاکات “الف ”و “ج” به 

صورت فیزیکی الزامیست)
 7- پس از خرید اس��ناد و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده ،پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ 
1398/12/19 لغای��ت 1398/12/20 ب��ه مدت دو روز از س��اعت 10 صبح ت��ا 13 از کاالی مربوطه بازدید 
نماین��د. ضمنًا مراجعه به ش��رکت برق منطقه ای فارس، ارائه اصل فیش واریزی خرید اس��ناد و اخذ 

معرفی نامه از کارشناس مزایده الزامی می باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده فقط به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد )فیش واریزی 
در وجه ش��رکت برق منطقه ای فارس( و به مبلغ 530/000/000 ریال می باشد .به پیشنهادهای فاقد 
س��پرده ،سپرده های مخدوش ،س��پرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ش��ماره حساب IR580100004001115606376769  تمرکز وجوه سپرده جهت واریز مبلغ ودیعه شرکت 

در مزایده.
 9- پرداخت کسورات قانونی و هرگونه هزینه ای که به مزایده تعلق گیرد به عهده برنده خواهد بود.

)نظیر دستمزد کارشناسی، 9%مالیات بر ارزش افزوده و غیره(.
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و همچنین مزایده گران می توانند 
جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 32142684-071تم��اس حاصل نماین��د. ضمنًا حضور 

 

شناسه آگهی 788562

پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد میباشد .                                  
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آگهی مزایده عمومی -  شماره 898011

شرکت برق منطقه ای فارس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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