
 

رعایت بهداشت در اماکن مقدسه، عملی عقالنی و دینی است
 معارف  آیت اهلل سیدان گفت: در شرایط کنونی جامعه آیت اهلل سیدان در دیدار جمعی از مدیران آستان قدس رضوی:  

و رواج بیماری ویروسی، باید بهداشت فردی را در همه 
شرایط رعایت کرد، رعایت بهداشت در همه مکان ها به 
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شوک به جامعه ورزشی ایران و جهان گفت وگو با جواد محقق به انگیزه انتشار »با اهل انجمن« دبیرکل جنبش جهاد اسالمی:

 :jامام صادق
برترین عبادت 

مداومت نمودن 
بر تفکر درباره 

خداوند و قدرت 
اوست.
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بسیج ملی مقابله با کرونا

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جواد صبوحی

اینفودمی )infodemic( این واژه ای اســت که دکتر یونس شــکرخواه، اســتاد 
روزنامه نــگاری و علوم ارتباطات چندی پیش برای توصیفی صریح از ویروســی 
مهلک تــر از آنچه بیش از کرونا به آن مبتال شــده ایم از آن اســتفاده کرده بود. 
بر اســاس آنچه او می گوید اینفودمی، همه گیری اطالعات اســت تا آن حد که 

راه حل یابی را برای مسئله دشوار می کند. مثل بالیی...

کرونا در بوق و کرنا

با وجود شدت گرفتن مخالفت های داخلی و خارجی ماجراجویی اردوغان در سوریه ادامه دارد

کیش سلطان در شطرنج شام

 سیاست  وزیر بهداشت گفت: در قالب 
بسیج ملی مقابله با کرونا از فردا سیصدهزار 
اکیپ بهداشتی و درمانی تجهیز شده اند که 
موارد مشکوک را شناسایی خواهند کرد. 
سعید نمکی در تشــریح اقدامات وزارت 
بهداشــت درخصوص کنتــرل و درمان 
بیماری کرونا گفت: در این روزها همدلی 
و وفاقی را در کشــور مشــاهده می کنم 
که همگی هول کنترل بیماری کرونا در 
حال مبارزه هستند و به یاد روزهای دفاع 
مقدس افتادم که همه با هم با هر گرایش 
سیاسی در کنار هم ایستاده بودند. نمکی 

با بیان اینکه بهبود یافتگان افزایش داشته 
گفت: اگر تا به امروز حدود ۹5۰ مورد ابتال 
گزارش شده است ۱۷5 مورد بهبودیافته 
داشــته ایم که این آمار هــر روز در حال 
افزایش است و اعالم هر مورد بهبود یافته 
نوید جدیدی است از تالش های همکاران 
من که شبانه روز در حال خدمت هستند. 
وی با بیان اینکه طرح بسیج ملی شکست 
کرونا آغاز شــده اســت گفت: ما در این 
حرکت به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز 
منطقه شرق مدیترانه و برای اولین بار در 
جهان، به جای اینکه بنشــینیم ویروس 

به ســراغ ما بیاید ما به سراغ پیشگیری 
از ابتال بــه این بیمــاری خواهیم رفت، 
این طرح با ســیصد هزار اکیپ درمانی و 
بهداشــتی از فردا کار خود را آغاز خواهد 
کرد. وی گفت: تک تک منازل مردم را سر 
خواهیم زد و موارد مشــکوک را در اسرع 
وقت شناســایی خواهیم کرد و اگر مورد 
مشکوکی شناسایی شود به مراکز درمانی 
ارجاع داده خواهد شد. وزیر بهداشت در 
نامه ای به حسن روحانی، رئیس شورای 
عالی امنیت ملی خواستار همکاری همه 
دســتگاه ها با این وزارتخانه شد. در نامه 

وزیر بهداشــت آمده است: به استحضار 
می رسد با پیش بینی اینجانب از احتمال 
ورود ویروس  کرونای جدید به کشور طی 
نامه ای به گمرکات کشــور اعالم نمودم 
صادرات و خروج ماســک تا اطالع ثانوی 
ممنوع اعالم شــود و همکارانم را مأمور 
کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را 
خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. 
متأســفانه با وجود پیگیری فراوان مقدار 
اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشــور 
وارد بازار سیاه شد و پس از حدود ۱۰ روز 

فقط یک میلیون...
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کرونا دالل ها را زمین گیر 
و انبارخودروسازان را 

پرخواهد کرد

بازارخودرو  
دنده عقب گرفت

سرنخ کمپین جاهالنه 
لیسیدن ضریح اماکن 

مقدسه  به کجا می رسد؟

لیسِ 
انگلیسی

 وزیر بهداشت: از فردا  300 هزار اکیپ درمانی به درب منازل اعزام می شود 
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قلب پهلوان
ایستاد

دستینه ای برای 
انجمن های شعر

سلیمانی گروه های مخفی فلسطینی را 
به ارتشی قدرتمند تبدیل کرد
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روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی-نوبت اول

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان حضرت زهرا )س( 

شهرستان فریمان 
شرح در صفحه 4
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصة عمومی تامین نماید :                                                                      

98/862 شماره مناقصه
لوله كشی فن كویل های تعدادی از منازل مسکونی منطقه 372واحدی مجتمع مسکونی پارس جم  موضوع مناقصه 

532/000/000ریال  مبل��غ تضمی��ن ش��ركت در فرایند 
ارجاع كار

  تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره
 123402/ت50659 ه�   مورخ 1394/9/22 هیئت وزیران می باشد.

ن��وع تضمی��ن ش��ركت درفراین��د 
ارجاع كار 

10/630/950/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه  
1399/2/15 تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گران واجد شرایط  1398/12/27
1399/3/21 تاریخ گشایش پاكاتهای   پیشنهاد مالی 1399/3/21 پ��اكات  تحوی��ل  مهل��ت  آخری��ن 

پیشنهاد مالی 
آدرس و تلفن مناقصه گذار استان بوشهر،شهرستان  عسلویه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی،  ساختمان  اداری مركزی ستاد –امور پیمانها 

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت TENDER.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2755-07731312759 تماس حاصل فرمایند  . 

 شماره مجوز:  1398.7644

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
به اس��تحضار كلیه اعضاء محترم س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می رساند كه پیرو دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان 
و همچنین دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی قزوین و نامه شماره 179692/420 مورخ 98/12/7 دفتر توسعه مهندسی ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم برگزاری جلسات و همایش هاو به جهت حفظ سالمت اعضا محترم دراین شرایط خاص ، بنا به استناد 
مصوبه هیئت مدیره و تائید اداره كل راه و شهرسازی استان، مجمع عمومی سالیانه سازمان در تاریخ 98/12/10 و 98/12/21  لغ�و گردید 
و  نوبت اول مجمع عمومی عادی س��الیانه س��ازمان در روز ش��نبه مورخ 17 / 01 / 99 رأس ساعت 17 در محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان اس��تان قزوین تشکیل می گردد، لذا از كلیه اعضاء محترم دعوت می شود در مجمع فوق شركت و یا وكالت نامه كتبی خود را به همراه 

كارت عضویت سازمان به موكل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.
دستور جلسه :

 1- انتخاب و استقرار هیئت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت رئیسه اصلی مجمع عمومی
2- گزارش عملکرد ساالنه هیئت مدیره و اعالم نظر نسبت به آن  

3- بررسی و تصویب ترازنامه  نظام مهندسی ساختمان استان درسال 98
4- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 99

5- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا برای سال 99
6- بررسی و تصویب حق الزحمه پیشنهادی برای اعضا هیئت مدیره و هیئت رئیسه، شورای انتظامی ، پاداش بازرسان  و گروه هاو كمیسیونهای تخصصی و ...
7-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه به عهده نظام مهندسی استان و در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

8- برگزاری انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
در صورت به حد نصاب نرس��یدن و عدم رس��میت یافتن نوبت اول ، مجمع عمومی نوبت دوم ، در روز چهارش��نبه مورخ 03 / 02 / 99 رأس س��اعت   17 در 

سالن تبلیغات اسالمی واقع در چهارراه عمران تشکیل می گردد.
ع روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین 9

81
54
47

فراخوان مزایده نوبت  اول 
بیمارستان طالقانی 
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کرونای افراط  
درسرزمین گاندی

 #  مسلمانان _هند_ در  _خطر_هستند، ترند توییتر شد
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روزنامـه صبـح ایـران

اخالل در نظام سالمت در حد افساد فی االرض است  مهر: دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت مجازات اخالل در نظام سالمت مردم را در حد مجازات افساد فی االرض دانست. 
حجت  االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن قدردانی از تالش همه پزشکان و پرستاران  اخالل در نظام سالمت مردم را اقدامی مجرمانه در حد مجازات افساد فی 

االرض عنوان کرده و خواستار اعالم موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقالم مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.

آرش خلیل خانــه: بــا پایان 
انتخابات مجلس یازدهم، آغاز به 
کار مجلس و از سرگیری جلسات پارلمان 
با واقعه خبرساز و جنجالی شیوع ویروس 
کرونا در کشور همزمان شد. نمایندگان در 
حالی با فراغت از رقابت های انتخاباتی به 
کرســی های ســبز خود در بهارســتان 
بازگشتند که موج واکنش های اجتماعی و 
هیجانی ناشی از آغاز اپیدمی کرونا کشور را 
فرا می گرفــت. نمایندگان مجلس در این 
شــرایط و در حالی که باید 
الیحــه مهم بودجــه 99 را 
بررسی و تصویب می کردند، 
تنها یک جلسه برگزار کردند 
و با رد کلیات بودجه 99 نه 
تنها کشور با چالشی جدید 
در زمینــه برنامه اداره مالی 
کشور در سال آینده روبه رو 
شــد که پس از آن با اعالم 
تعطیلی احتمالی جلســات 
مجلس تا مدت نامعلوم، نه 
فقط کشور مبتال به بودجه 
دو دوازدهم شــد که برای 
افکار عمومی ابهامات و سؤاالت زیادی در 
مورد غیبت نظام قانون گذاری در یکی از 
بحرانی ترین شرایط که ممکن است نیاز به 
تصمیم سازی، نظارت و همراهی قوه مقننه 
باشد، ایجاد شــد. به ویژه آن که تعطیلی 
پارلمان در حالی و در ظاهر به درخواست 
وزارت بهداشت صورت می گرفت که دولت 
و این وزارتخانه نه تنها با تعطیلی ادارات و 
کارمندان مخالفت کردند  که معاون کل 
وزیر بهداشت در پاسخ به قدس آنالین با 
قرنطینه شهرهای کانون کرونا همچون قم 
نیز به شــدت مخالفت کرده و این کار را 
روش هــای مربوط به زمان جنگ جهانی 
اول و رویارویی با طاعون و وبا عنوان کرد. 
البته تعطیلی جلسات مجلس اگرچه در پی 

مثبت شــدن تست کرونای شــماری از 
نمایندگان و در ظاهر نامه وزیر بهداشت به 
علی الریجانی و درخواست او برای تعطیلی 
جلســات و خطر شــیوع بیمــاری بین 
نمایندگان بود، اما شاید افکار عمومی این 
نامه را هم چندان باور نکرد و آن را نوعی 
هماهنگی بین هیئت رئیســه مجلس و 
وزارت بهداشــت بــرای توجیه تعطیلی 
جلســات علنی تلقی کــرد، حتی اگر در 
واقعیت هم چنین نبود. این اتفاق در داخل 
مجلس هم با مخالفت ها و واکنش هایی 
روبه رو شــد، از جمله حسینعلی حاجی 
دلیگانی نماینده مردم شــاهین شهر در 
واکنش بــه این اقدام گفــت: مجلس در 
شــرایط حساس کنونی کشــور که همه 
دســتگاه های اجرایی مربــوط درگیر کار 
هستند و به انجام امور می پردازند و دیگر 
دســتگاه ها نیز به کمک آن ها شتافته اند، 
نباید خود را تعطیل کند، بلکه باید به انجام 
وظایف نظارتی خود بپــردازد. وی افزود: 
مشکل دیگر این است که تعطیل کردن به 
یک بدعت تبدیل می شود و هر گاه کشور 
با یک مشکل مواجه می شود، هیئت رئیسه 
مجلس را تعطیل خواهد کرد. در پی این 

انتقادها و فشــارها در نهایت روز گذشته 
اسداهلل عباســی سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس از مأموریت به ســه عضو هیئت 
رئیسه برای رایزنی با ستاد مقابله با بیماری 
کرونا به منظور چگونگی و نحوه برگزاری 
جلســات مجلــس خبــر داد. وی گفت: 
»مســعود پزشــکیان، سیدامیرحســین 
قاضی زاده و اکبر رنجبرزاده« مأموریت دارند 
تا رایزنی هایی را با ستاد مقابله با بیماری 
کرونا داشته باشند که به چه نحو و با چه 

کم و کیفی جلسات مجلس برگزار شود.

 نمایندگان هیئت رئیسه 
به ستاد کرونا دعوت نشدند

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی اما با بیان 
اینکه طبق مصوبه هیئت رئیسه مجلس 
قرار بود بنده به همراه آقایان پزشــکیان 
و رنجبرزاده از طرف مجلس در جلســات 
ســتاد مقابله با کرونا شرکت کنیم، اظهار 
داشت: این مصوبه به این ستاد ابالغ شده، 
اما تاکنون از طرف ســتاد مقابله با کرونا 
برای حضور در جلسات از ما دعوت نشده 
اســت. وی افزود: قرار بود ما به نمایندگی 

از مجلس در جلسات ستاد مقابله با کرونا 
شرکت کنیم و گزارشی از جلسات ستاد 
بــه هیئت رئیســه ارائه دهیم تــا درباره 
برگزاری و یا عدم برگزاری جلسات علنی 
پارلمان تصمیم گیری شــود. عضو هیئت 
رئیسه مجلس با بیان اینکه به دلیل عدم 
حضور ما در جلسات ستاد مقابله با کرونا 
در باره تعطیلی جلســات علنی پارلمان 
تصمیم گیری نشــده، ادامــه داد: با توجه 
به مسائل پیش آمده فعالً جلسات علنی 

مجلس برگزار نمی شود.

 چالش آیین نامه ای پارلمان 
برای جلسات آنالین

از ســوی دیگر شماری از نمایندگان برای 
عبور از این وضعیت پیشــنهاد برگزاری 
جلســات مجلس بــه صــورت آنالین و 
ویدئو کنفرانس را مطرح کرده اند. روشی 
که ســخنگوی دولت نیز اعالم کرد برای 
برخی جلســات به کار گرفته خواهد شد. 
با این حال سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اســالمی گفت: برگزاری جلسات 
مجلس به صــورت ویدئــو کنفرانس به 
دلیل عدم پیش بینی در آیین نامه داخلی 
مجلــس ممکن نیســت. وی تأکید کرد: 
مجلس باید بر اســاس آیین نامه داخلی 
اداره شود و در آیین نامه نیز چنین چیزی 
پیش بینی نشــده اســت. ما نمی توانیم 
در این خصوص شــیوه جدیدی را ایجاد 
کنیم؛ زیرا تشکیل جلسات مجلس طبق 
آیین نامــه باید با حضــور نمایندگان و با 
رأی الکترونیکی باشد. عباسی خاطرنشان 
کرد: هنوز هیئت ســه نفره هیئت رئیسه 
مجلس که برای حضور در ستاد مقابله با 
کرونا معرفی شــده اند، جمع بندی خود را 
به هیئت رئیسه مجلس اعالم نکرده اند که 
ببینیم آیا تشکیل جلسات مجلس به صالح 

هست یا خیر؟

از منع قانونی جلسات آنالین تا دعوت نشدن نمایندگان قوه مقننه به ستاد کرونا

چالش مجلس برای تعطیلی جلسات علنی

   من کارمند شاغل در یکی از بیمارستان های ارومیه هستم، می خواستم به گوش 
مسئوالن برسانیم تکلیف مادران باردار شاغل چه می شود؟ خودشان می گویند مادران 
باردار بیشتر در معرض خطر هستند، ولی مسئوالن ما می گویند مشکلی نیست کار 

کنید!09140000918
  پیشنهاد می شود پلیس راه جاده تهران شمال را مسدود کند تا از هجوم جاهالنه 

مردم به سمت شمال کاسته شود. 09150007109
  به خدا قســم نه جنگ ایران و عــراق و نه هیچ جنگ دیگری به هر دلیلی و با 
هر نتیجه ای و با هر مقصری ربطی به وضو و ســایر مقدســات ملت ندارد. این قدر 
مقدســات ملت شریف را به بازی نباید بگیریم و بگذاریم ملت خودشان فکر کنند. 

09150008863
  آن پیــام دهنده محترم از کجا فهمید که آن ها که رد صالحیت شــده اند اهل 
اختــالس و فســاد و... بوده اند؟ و آن کســی که با به تصویر کشــیدن بارگاه ائمه 
معصومین)ع( در کنار عکس خود رأی ملت را کسب می کند، فرد دلسوزی به حال 

ملت و مملکت است؟! 09150008863
 کمیته مبارزه با این ویروس جهت مهار آن یک آدرسی از مهار آن بدهند و بازخورد 

آن را در جهان چک کنند تا منشأ آن پیدا شود. 09150009278
 من یک معلم هستم و اول دی 98 بازنشسته شدم و فعاًل چون دبیر ندارند  
اخالقاً و وجداناً، دانش آموزان را رها نکردم و مشــغول تدریس هستم با قانون 
رتبــه بندی اول مهــر، برای من افزایش 700 هزار تومانــی زدند، اما چون از 
مهرتا دی، فقط ســه ماه به بازنشستگی مانده بود 610 هزار تومان کم کردند 
و تنهــا 90 هزار تومان اضافــه کردند، وزیر هنوز نمی دانــد که این افزایش 
رتبه بندی، جبران قصور گذشــته اســت و نه افزایش بــرای آینده ... در واقع 
باید به همه بازنشســته ها تعلق گیرد و این بخش کوچکی از حق و پاداش 30 
ســال خدمت ما بوده است که دریغ شده بود و عدم تعلق آن به امثال من که 
زمان رتبه بندی هنوز بازنشسته نشده بودیم و همه بازنشسته های عزیز، نوعی 
بی احترامی، بی انصافی و قدرنشناســی بوده است، لطفاً دولت و وزیر جبران یا 

اصالح نمایند. 09110007014
  بــه ترکیب امتیاز رتبه بندی معلمــان و افزایش 50 درصدی  امتیازات خدمات 

کشوری مصوبه اخیر سازمان برنامه و بودجه اعتراض دارم. 09130009202
 من یک قراردادی تبصره 4 دانشــگاه علوم پزشــکی زاهدان هستم با 13 سال 
سابقه کار. خواستار اجرای حقوقم مانند تبصره 3 و اجرای 50 درصدی فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشــوری هستم خواســتار اجرای تغییر وضعیت و اعمال 
مدرک دانشگاهی در حکمم  نیز هستم. خواستار رفع تبعیض و حقوق پایمال شده 
ام هســتم، چرا تمام موارد باال به تبصره 3 تعلق می گیرد، ولی به تبصره 4 تعلق 

نمی گیرد؟09150007686
  خواستم به اطالعتان برسانم که تکلیف مادران باردار که کادر بیمارستان هستند 
چه می شود، فکر نمی کنید که مادران باردار بیشتر در معرض خطر هستند، بهتر 

نیست یک چند مدتی مرخصی بدهند تا در منزل بمانند. 09140000918

وزیربهداشت:ازفردا300هزاراکیپدرمانیبهدربمنازلاعزاممیشود
بسیج ملی مقابله با کرونا

فارس: وزیر بهداشت گفت: در قالب بسیج 
ملی مقابله با کرونا از فردا سیصدهزار اکیپ 
بهداشتی و درمانی تجهیز شده اند که موارد 

مشکوک را شناسایی خواهند کرد.
ســعید نمکی در تشــریح اقدامات وزارت 
بهداشــت درخصــوص کنتــرل و درمان 
بیمــاری کرونا گفت: در این روزها همدلی 
و وفاقی را در کشور مشاهده می کنم که همگی هول کنترل بیماری کرونا در حال 
مبارزه هســتند و به یاد روزهای دفاع مقدس افتــادم که همه با هم با هر گرایش 

سیاسی در کنار هم ایستاده بودند.
نمکی با بیان اینکه بهبود یافتگان افزایش داشــته گفت: اگر تا به امروز حدود 950 
مورد ابتال گزارش شــده است 175 مورد بهبود یافته داشته ایم که این آمار هر روز 
در حال افزایش است و اعالم هر مورد بهبود یافته نوید جدیدی است از تالش های 

همکاران من که شبانه روز در حال خدمت هستند.
وی با بیان اینکه طرح بســیج ملی شکســت کرونا آغاز شده است گفت: ما در این 
حرکت به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز منطقه شرق مدیترانه و برای اولین بار در 
جهان، به جای اینکه بنشینیم ویروس به سراغ ما بیاید ما به سراغ پیشگیری از ابتال 
به این بیماری خواهیم رفت، این طرح با سیصد هزار اکیپ درمانی و بهداشتی از فردا 

کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی گفت: تک تک منازل مردم را سر خواهیم زد و موارد مشکوک را در اسرع وقت 
شناسایی خواهیم کرد و اگر مورد مشکوکی شناسایی شود به مراکز درمانی ارجاع 

داده خواهد شد. 
همچنین وزیر بهداشت در نامه ای به حسن روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی 
خواســتار همکاری همه دستگاه ها با این وزارتخانه شد. در نامه وزیر بهداشت آمده 
است: به استحضار می رســد با پیش بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس  کرونای 
جدید به کشور طی نامه ای به گمرکات کشور اعالم نمودم صادرات و خروج ماسک تا 
اطالع ثانوی ممنوع اعالم شود و همکارانم را مأمور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات 
داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متأسفانه با وجود پیگیری فراوان 
مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشــور وارد بازار ســیاه شد و پس از حدود 
10 روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی دانم در کجا انباشته شده، 
همکاران اینجانب به دلیل اجبار شــبانه روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و 
دالل از قاچاقچیان با قیمت گزاف می خرند. سؤال بنده این است که آیا در شرایطی 
که همکاران جان بر کف اینجانب در ســخت ترین شــرایط ممکن روز و شــب در 
بخش های آلوده پروانه وار گرد مردم می گردند و خواب و آرامش و سالمتی را قربانی 
ســالمت و راحتی مردم می کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم 
وجود اقالم حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است ، این شبکه فرصت طلب بی انصاف از 
کجا خاطر جمعی دارد که این گونه جسورانه روبه روی مردم و مسئوالن می ایستد و 
به راحتی اعالم می کند که ۲00 میلیون ماسک را می تواند ۲4 ساعته با فالن قیمت 
در فالن جا عرضه کند ؟ آیا رواســت گروهی دل بــه دریای آلودگی جهت رهایی 
مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی 
100 برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟ اینجانب تردید ندارم اگر عزم 
دستگاه های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد، نباید این قدر شرمسار مردم و 

همکارانمان در سراسر کشور باشیم.

آمریکا جایگاهی برای تعیین تکلیف در افغانستان ندارد
سیاست: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در خصوص امضای توافق بین 
آمریکا و طالبان بیانیه ای صادر کرد. این بیانیه می گوید: جمهوری اســالمی ایران 
معتقد است توافق صلح پایدار در افغانستان تنها از طریق گفت وگوی بین االفغانی با 
مشارکت گروه های سیاسی آن کشور، از جمله طالبان و با در نظر گرفتن مالحظات 

کشورهای همسایه افغانستان به دست خواهد آمد. 
 جمهوری اسالمی ایران معتقد است حضور نیروهای خارجی در افغانستان غیرقانونی 
بوده و از دالیل اصلی جنگ و ناامنی در آن کشــور اســت. خروج این نیروها الزمه 
دســتیابی به صلح و امنیت در افغانستان اســت و هر اقدامی که زمینه خروج این 
نیروها را فراهم کند به صلح در آن کشــور کمک خواهد کرد. جمهوری اســالمی 
ایران اقدام های آمریکا را، تالشی برای مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهایش در 
افغانستان می داند و با آن ها مخالف است. آمریکا جایگاه حقوقی برای امضای قرارداد 
صلح یا تعیین تکلیف در مورد آینده افغانستان ندارد. معتقدیم سازمان ملل متحد 
از ظرفیت های مناسبی برای تسهیل مذاکرات بین االفغانی و نیز نظارت و تضمین 

اجرای توافق های حاصله برخوردار است.

بدعت هیئت رئیسه مجلس برای عدم تصویب بودجه 99
فارس: عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت:  هیئت رئیسه مجلس در 
تماس با نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی کردن بودجه 99 از آن ها نظرخواهی 
می کند که بدعتی خطرناک و تیر خالص به مجلس اســت. حجت االسالم علیرضا 
سلیمی درباره تماس چند روز اخیر هیئت رئیسه مجلس با نمایندگان مجلس درباره 
اصل هشتاد و پنجی بودن الیحه بودجه 99 گفت: متأسفانه هیئت رئیسه مجلس 
بدعتی خطرناک را آغاز کرده اســت و بنا دارد اختیار بررســی الیحه بودجه را به 
کمیســیون تلفیق تفویض کند. وی افزود: بر پایه  اصل 85 سمت نمایندگی مردم 
در مجلس قائم به شــخص است و قابل واگذاری به غیر نیست. این در حالی است 
که هیئت رئیسه با نمایندگان تماس می گیرد تا موافقت آن ها را برای اصل هشتاد و 

پنجی کردن الیحه بودجه سال آتی اخذ کند.

برای بد بودن بهانه نتراشیم!
همیشــه از نصیحت کردن گریزان بوده ام. 
باورم آن بوده کــه خداوند کاینات را چنان 
آفریده تا با نگریســتن به هــر طرفش هر 
درســی را که انسان نیاز دارد به عینه ببیند 
و بیاموزد. مشکل از جایی شروع می شود که 
شیطان در آنجا که باید بیاموزیم، حواس ما را 
از کار می اندازد. کافی است یکی از حس های 
پنج گانــه ات در بزنگاهی، به درســتی عمل 
نکند. آنجا که باید ببینی، چشــمانت بسته 
بماند و آنجا که باید بشــنوی شنوایی ات از 
کار بیفتــد. معلمان بشــری در طول تاریخ 
آمده اند تا این مهم را به ما یادآور شــوند که 
همواره از حواسمان به درستی و بجا استفاده 
کنیم. اگر بشر پس از هزاران سال به نتایجی 
می رسد و ضرب المثل می سازد که؛ جهان دار 
مکافات است، یا شاعری می سراید؛ این جهان 
کوه است و فعل ما ندا... و نظایر این ها، همه 
نتایج درخشان انسان هایی بوده که در دوره ای 
از عمر خود خالصه اشــارات خداوندی را با 
همین حواس دریافته و بر آن شدند دیگران 

را نیز از خواب غفلت بیدار کنند.
باری نمی خواهم در این مجال اندک برایتان 
کالس عرفان بگذارم. اما ما مردمی هستیم 
که خاطــره فداکاری هایمان نقل تاریخ بوده 
اســت. در همین تاریخ معاصر و ســال های 
نه چندان دور، جنگی تحمیلی و سهمگین 
را از ســر گذراندیم. با دســت خالی مقابل 
مدرن ترین سال ح های جهان قد علم کردیم. 
وقتی بمب های شیمیایی روی سنگرهایمان 
فــرود می آمد و همه دنیا هر چه داشــت را 
به صــدام تعارف کرده بود تا نســل ما را از 
میان بردارد، به جای فرار از آنکه شیمیایی 
شده است، تنها ابزار سالمت، یعنی ماسک 
مخصــوص این حمــالت را بــه همرزمی 
می دادیم که ماسک نداشت و در آن لحظه 
نیز از او نمی پرسیدیم قمی هستی یا گیالنی 
یا آذری یا خراســانی و... از او نمی پرسیدیم؛ 
سنی هستی یا شیعه یا ارمنی یا کلیمی و... 
می دانســتیم این فــداکاری به قیمت جان 
خودمان تمام می شود، اما التماس می کردیم 

همسنگرمان ماسک را بگیرد. 
خدایا چه بر عده ای از ما گذشته است؟ اینکه 
اقتصاد و سیاســت فالن و بهمان بوده و نظام 
چنیــن و چنان کرده و آن ماجرا و این ماجرا 
و این اتفاق و آن رفتــار و ... نباید رخ می داد 
و انجام می شــد، قبول. خدا می داند که درد 
کشیده و رنجیده تر از بسیاری مخاطبان این 
ســطور، نگارنده آن هاست و البته انبوهی نیز 
هستند که بی تردید رنج ها کشیده اند که امثال 
من در خواب شب هم نمی توانیم ببینیم، اما 
هیچ کدام این ها آیا می تواند دلیلی برای تعطیل 
کردن انسانیت باشد؟ با هر دین و باور و سن 
و سال و اعتقاد سیاسی و غیر آن، در شرایطی 
که هموطن و همنوع شــما نیازمند کمک و 
قوت قلب شماست، آیا به بهانه هایی که آمد 
باید سنگ به سویش پرتاب کنید و امیدش را 
آتش بزنید؟ آن ها که نتوانستند به زور اسلحه 
وارد این خانه شــوند، سال هاست برآنند تا با 
کاشتن تخم ترس و نفاق کاری کنند تا ما از 
یکدیگر رم کنیم و از هم بترســیم. داخلی و 
خارجی هم نــدارد. هم در خارج از این خاک 
یک لشکر رسانه ای و غیره سرگرم تفرقه افکنی 
در میان ما هستند و هم در داخل و حتی در 
جمع برخی ها که خیلــی هم خود را خودی 
و مدعی مردم می شمارند. ای جماعت! اگر از 
همه جهان انتقاد می کنیم، اگر در هر شغلی 
و جایی که هســتیم فقط حرف خود را حق 
می پنداریم... بدانید به بیماری خطرناک تر از 
کرونا مبتالییم. بیایید اول رحم و شفقت کردن 
به یکدیگر را بیاموزیم، ســپس معلم دیگران 
شــویم. در این بزنگاه هاست که هر یک از ما 

می توانیم حقیقت وجودی خود را بشناسیم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

مجلس در شرایط 
حساس کنونی که 
همه دستگاه های 
مربوط درگیر کار 
هستند و دیگر 
دستگاه ها نیز 
به کمک آن ها 
شتافته اند، نباید 
خود را تعطیل کند

بــــــــرش

 سیاست  مرکز مستشــاری نظامی ایران، مستقر در شمال 
سوریه، بامداد یکشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد ارتش ترکیه 
همچنان به بمباران مواضع این مرکز ادامه می دهد و این مرکز 
از آنــکارا می خواهد که عاقالنه رفتار کند. به گزارش فارس در 
این بیانیه آمده است که به دنبال درگیری های چند روزه  بین 
ارتش سوریه و ارتش ترکیه به اطالع افکار عمومی می رسانیم :

 نحوه حضور ایران و حزب اهلل در ادلب
 M5 اول: به دنبال درخواست دولت سوریه در آزادسازی مسیر
با ارتش این کشور همکاری کردیم و نیروهایی از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نیروهای حزب اهلل لبنان با همکاری جناح های 
مقاومت پس از آزادسازی به ارائه خدمات به ساکنان مناطق آزاد 

شده مشغول شدند.
دوم: گروه های مســلح مــورد حمایت ارتــش ترکیه پس از 
آزادســازی مسیر یاد شده به مراکز ارتش سوریه حمله کردند 
که ما به منظور جلوگیری از سقوط مجدد مسیر M5 با ارتش 

سوریه بار دیگر همکاری کردیم.

 هیچ گاه به مواضع ترکیه حمله نکردیم
ســوم: از زمان حضورمان در ســوریه، مراکز ارتش ترکیه در 
تیررس نیروهایمان قرار داشــت ولی طبق توافق نامه آستانه و 
غیره، نیروهای کمیته ها و جناح های مقاومت به مراکز ارتش 
ترکیــه حمله نکرده و تا به این لحظه از هدف قرار دادن مراکز 

ترکیه خودداری کرده ایم. 
چهارم: از چهار روز گذشــته نیروهای بیگانه از تاجیکســتان 
و حزب الترکســتانی و نیروهای »جبهه النصــره« و گروه های 
تروریستی حمالت گسترده ای را علیه مراکز ارتش سوریه آغاز 
کرده اند و نیروهایمان این بار نیز برای عدم سقوط مناطق آزاد 

شده به کمک ارتش سوریه شتافتند.

 فرستادن میانجی به ترکیه
پنجم: با وجود موضع گیری دفاعی نیروهایمان، ارتش ترکیه از 
هوا با آتشباری و پرتاب موشک های نقطه زن نیروها و مراکزمان را 
بمباران کرده و ما برای حل این موضوع میانجیگرانی را به ارتش 
ترکیه فرستادیم تا این حمالت و رفتارهای ناپسند را متوقف کند.

ششم: میانجیگران به ارتش ترکیه اعالم کردند که تروریست ها 
با حمایت شــما به مراکزمان حمله کردند و ما در کنار ارتش 
سوریه برای مقابله با تروریست ها تالش می کنیم ولی متأسفانه 
ارتش ترکیه هیچ توجه ای به گفته های ما نکرده و به بمباران های 
خود ادامــه داد تا جایی که چندین نفــر از رزمنده هایمان به 

شهادت رسیدند.

 توصیه به حل مسائل از طریق دیپلماتیک
هفتم: توپخانه ارتش ســوریه مراکزی را کــه از آن ها حمله 
می شد، زیر آتش خود گرفتند و ما بار دیگر از طریق میانجیگران 
به ارتش ترکیه اعــالم کردیم ما قصد مقابله با ارتش ترکیه را 
نداریم و فرماندهانمان برای حل بحران بین سوریه و ترکیه از 

طریق دیپلماتیک پافشاری می کنند.
هشتم: از صبح شنبه به نیروهایمان اعالم کردیم برای حفظ 
جان ســربازان ترکیه، مراکز ارتش این کشور را در ادلب هدف 
قرار ندهند، ولی ارتش ترکیه همچنان به حمله توپخانه ای خود 

به مراکز ما و ارتش سوریه ادامه می دهد.

 ترکیه به توافق ها پایبند باشد
نهم: مرکز مشاوره نظامی ایران و رزمندگان مقاومت از نیروهای 
ترکیــه می خواهند با در نظر گرفتن منافع دو ملت ســوریه و 
ترکیه، عاقالنه رفتار کرده و به ملت ترکیه خاطرنشان می کنیم 
فرزندانشــان یک ماه اســت که در تیررس ما قــرار دارند و ما 
می توانستیم انتقام بگیریم ولی به دلیل دستور فرماندهانمان از 
این عمل خودداری کرده ولی از شــما می خواهیم به مقامات 

خود برای جلوگیری از کشته شدن سربازان ترک و پایبندی به 
توافق ها فشار آورید.

 کنار سوریه هستیم
دهم: با وجود شــرایط سخت کنونی بار دیگر تأکید می کنیم 
تا بیرون راندن تروریست ها و حفاظت از تمامیت ارضی سوریه 
در کنار ملت و دولت و ارتش سوریه همچنان می ایستیم  و از 
همگان می خواهیم در مورد خطرات و پیامدهای  ادامه حمله به 

سوریه بیشتر بیندیشند.

 چرا تنش ها در سوریه اوج گرفت؟
34 نظامی ترکیــه بامداد جمعه در حمله هوایی که در نزدیکی 
روستای »الباره«، واقع در »جبل الزاویه«، در حومه استان ادلب انجام 
شد، کشته شدند. کشته و زخمی شدن نظامیان ترکیه در جریان 
حمالت گروه های تروریســتی به مواضع ارتش سوریه در جنوب 
ادلب و شهر »سراقب« و پاسخ توپخانه ای نیروهای سوری رخ داد. 
سخنگوی کاخ کرملین نیز با بیان اینکه نظامیان کشته شده ترکیه 
خارج از پست های دیده بانی در ادلب بودند، تأکید کرد نظامیان 

ترکیه نباید بیرون از این تأسیسات حضور داشته باشند.

 اردوغان تحت فشار افکار عمومی
هادی معصومی، کارشناس تحوالت منطقه نیز در تحلیل این 
ماجرا نوشته است: »بر اســاس منطق موازنه قدرت، جنگ در 
ادلب و تحت فشــار قرار دادن بیشــتر از این ترکیه در پرونده 
سوریه و به ویژه عملیات ادلب  به سود محور مقاومت نخواهد 
بود. اتفاقات یکی دو روزه اخیر در ادلب، نشــان داد که ظرفیت 
رویارویــی به مراتب بیشــتر از آن چیزی بــود که طرفین در 
محاسبات و سناریوپردازی های خودشان تصور می کردند. بعید 
است کسی در انگیزه های واقعی ترکیه تردید داشته باشد، با این 
حال باید توجه داشــت که حزب عدالت و توسعه نیز منافع و 
نگرانی های خودش  را دارد. سال هاست که با معضل میلیون ها 
آواره دست و پنجه نرم می کند. مشکالت شدید اقتصادی پیدا 
کرده است. پرستیژ سابقش را تا اندازه زیادی از دست داده است. 
اختالف های داخلی میان اعضای حزب و موج انشقاقات به اوج 

خود رسیده است وتحت فشار شدید افکار عمومی است«.

 بدون تیتر

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

خبر

سیاست خارجی

مرکز مستشاری ایران در دمشق، آنکارا را به رفتار عاقالنه دعوت کرد

افزایشاصطکاکبینایرانوترکیهدرسوریه

امنیتی دفاعی
امیر حیدری: 

 وسایلی برای تشخیص آنالین 
ویروس کرونا ساخته ایم
مهر: امیر کیومــرث حیدری در 
حاشیه آغاز به کار قرارگاه جهادی 
مقابله با ویروس کرونا گفت: یکی 
از قابلیت های امــروز این بود که 
مواد ضدعفونی را بــه حالت ِمه 
دربیاوریم و در گســتره وسیعی 

پخش کنیم. ما سامانه های رفع آلودگی  گسترده ای در کلیه 
نیروهای خود داریم و هم اکنون مشغول توزیع و به کارگیری 
در سراسر کشور هستیم. عزیزان ما در بخش جهاد خودکفایی 
نیروی زمینی ارتش، چند وسیله منحصر به فرد را ساخته اند 
و جهت تأیید به وزارت بهداشت فرستاده شده است که اگر 
تأیید شوند به یک دستاورد بسیار بزرگ در زمینه شناسایی 

آنالین و سریع ویروس کرونا دست پیدا کرده ایم.

سیاست خارجی
ژست بشردوستانه ترامپ

 ایران باید برای مقابله با کرونا 
از ما کمک بخواهد!

آمریکا،  رئیس جمهــور  فارس: 
با وجود پنهــان کاری درباره آمار 
مبتالیان به کرونا در این کشــور، 
ادعا کــرد قصد کمک بــه ایران 
را دارد. ترامــپ طی ســخنرانی 
در »کنفرانــس اقــدام سیاســی 

محافظه کاران«، مدعی شد: »ما بهترین متخصصان درمانی 
را در جهــان داریم، ما واقعاً می خواهیم و عالقه داریم که به 
ایرانی ها کمک کنیم. تنها کاری که باید بکنند این است که از 
ما بخواهند!« به نوشته روزنامه »نیویورک تایمز«، وی در اقدامی 
که به نظر می رسید برای آرام کردن اعتراضات عمومی باشد، 
گفت: »ما ورود هر کســی که طی روزهای گذشته در ایران 

بوده را برای 14 روز ممنوع کردیم«.

 محور مقاومت
روایت دبیرکل جنبش جهاد اسالمی از حاج قاسم

سلیمانی گروه های مخفی فلسطینی را 
به ارتشی قدرتمند تبدیل کرد

دبیرکل  الَنخالــه«  »زیــاد  ایرنا: 
جنبش جهاد اســالمی فلسطین 
اعالم کرد، ســردار سپهبد »قاسم 
سلیمانی« نقشی بزرگ در تقویت 
مقاومت فلســطین داشــت. وی 
در گفت وگویی با شبکه »القدس 

الیوم« افزود: سلیمانی شخصاً تمام پرونده ها و انتقال سالح را 
بر عهده داشت، وی بر عملیات پیچیده ای نظارت و به برخی 
کشورها سفر می کرد تا امکان انتقال سالح به غزه را پیگیری 
کند.  سلیمانی انقالب فلسطین را از گروه های نظامی مخفی 
صرف به ارتشی قدرتمند و دارای سالح و توانمندی تبدیل 
کرد. وی تنها به انتقال موشک های آماده بسنده نکرد، بلکه 

تغییری کیفی در رابطه با بحث موشک ها به وجود آورد.
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  قرار است کمیته چهارجانبه عربی در هفته 
جاری نشســتی دیگر تشــکیل دهد تا درباره 
آنچه »راه های مقابله با ایران« خوانده شــده به 
بحث و تبادل نظر بنشینند. کمیته چهارجانبه 
عربی شامل عربســتان، مصر، امارات و بحرین 
چهارشنبه پیش رو )چهاردهم اسفند( نشستی 
در ســطح وزرای خارجه و به ریاســت امارات 

برگزار می کند.
 سپاه پاســداران انقالب اسالمی در پیامی از 
تشکیل »قرارگاه پیشگیری و مقابله با کرونا« خبر 
داد و تأکید کرد: فرزندان ملت ایران در سپاه و 
بسیج تا غلبه کامل بر بیماری و بازگشت شرایط 
عادی در صحنه مشارکت و کمک، آماده و فعال 

خواهند بود.
 عــزت اهلل ضرغامی در پیــام توییتری خود 
با انتشار تصویری، پزشــکان را ادامه دهنده راه 
رزمندگان دوران دفاع مقدس دانست. عزت اهلل 
ضرغامی عضو شــورای عالی فضــای مجازی 
تصویری را با عنــوان »پهلوانان نمی میرند« در 
توییتر منتشر کرده و نوشت: پهلوانان نمی میرند! 
آزمون کرونا، از قهرمانــان گمنام ایران زمین، 
رونمایی کرد. فداکاری و ایثار پزشکان، پرستاران 
و کادرهای درمانی مان در تاریخ ماندگار خواهد 
شــد. ایرانیان هم با روحیه ای باال، از ســد این 
ویروس منحوس عبــور خواهند کرد. به فضل 

الهی. کرونا را شکست می دهیم.



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

مسابقه »حفظ قرآن کریم« در بقاع متبرکه آستان قدس رضوی  آستان: مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی از برگزاری نخستین دوره مسابقه »حفظ قرآن کریم« 
ویژه خواهران در مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی خبر داد. حجت االسالم سیدنژاد گفت: این مسابقه در مراکز زیر پوشش این مؤسسه در شهرهای مختلف مشهد، طبس، کاشمر، سبزوار، 

قاین و بشرویه برگزار خواهد شد.این مسابقه به صورت سراسری روز جمعه 23 خرداد سال 99 با حضور استادان اعزامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در پیام هایی جداگانه  توسط تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت
 تسلیت درگذشت حجت االسالم خسروشاهی 

و همشیره آیت اهلل شبیری زنجانی
آستان: تولیت آســتان قــدس رضوی 
در پیام هایــی جداگانه درگذشــت عالم 
مبارز مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
همشیره  و  خسروشــاهی  ســیدهادی 

آیت اهلل شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
متن پیام های حجت االسالم والمسلمین 

احمد مروی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل  العظمی شبیری زنجانی )دامت برکاته(

سالٌم علیکم و رحمه اهلل
درگذشــت همشیره مکرمه را به حضرت عالی و خانواده محترم خصوصاً بیت معزز 

حضرت آیت اهلل میرمحمدی)ره( تسلیت عرض می کنم.
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )علیه آالف التحّیه و 
الثناء( از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، علو درجات و برای جناب عالی 

و خانواده معزی صبر و اجر مسألت دارم.
تولیت آستان قدس رضوی/ احمد مروی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت عالم محقق جناب حجت االســالم سید هادی خسروشاهی، از مبارزان و 
اندیشــمندان حوزه و فعاالن فرهنگی و سیاســی جهان اسالم را به خانواده معزز و 
شــاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال 

برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی مسألت دارم.
تولیت آستان قدس رضوی/ احمد مروی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تشریح کرد 
 تداوم خدمت رسانی در اماکن متبرکه رضوی 

با رعایت نکات بهداشتی
آستان: قائــم مقام تولیت آستان قدس رضوی ضمن تشریح اقدام های این آستان 
مقدس در پیشگیری از شیوع و مبارزه با »ویروس کرونا« در حرم مطهر رضوی گفت: 
خدمت رســانی در مجموعه اماکن متبرکه رضوی با رعایت نکات بهداشتی و اعمال 

برخی محدودیت ها تداوم خواهد داشت.
مصطفی خاکسار قهرودی، در تشریح اقدام های آستان قدس رضوی برای پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا در بارگاه منور حضرت ثامن الحجج)ع( اظهار کرد: با عنایت 
به شــرایط ویژه به وجود آمده و پیرو دســتورعمل دولت محترم و بنا بر مصوبات 
»ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا« به منظور حفظ سالمت زائران و خدمه  بارگاه 
منور و ملکوتی امام علی بن  موسی الرضا)ع(، تمهیدات مختلف و اقدام های عملیاتی 
گسترده ای انجام شده است.وی در تشریح این اقدام ها گفت: از نخستین ساعات اعالم 
انتشــار ویروس کرونا جلسه مدیریت بحران برای ایمن سازی اماکن متبرکه رضوی 
تشکیل شد و ستاد پدافند غیرعامل، دارالشفاء امام رضا)ع( و تیم های پزشکی مستقر 

در حرم مطهر رضوی در آماده باش کامل قرار گرفتند.
خاکسار قهرودی ارائه مواد شست وشوی دست در ورودی های حرم مطهر رضوی به 
زائران و پاک سازی روزانه اماکن حرم مطهر را از دیگر اقدام های انجام شده برشمرد 
و تصریح کرد: نصب نکات آموزشی مقابله با آلودگی در حرم مطهر رضوی و اطراف 
آن، محدود کردن ارائه خدمت در کفشداری ها، محدود کردن تردد در برخی رواق ها، 
جمع آوری فرش ها در برخی مسیرهای اماکن متبرکه رضوی و ایجاد مسیر ویژه برای 
تشرف به روضه منوره رضوی، از دیگر اقدام های پیشگیرانه آستان قدس رضوی برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا بوده است.وی با بیان اینکه حضور و تردد زائران 
طبق روال گذشته در حال انجام است، گفت: با همکاری زائران و مجاوران و مجاهدت 
خدمه ارجمند، ان شاءاهلل خدمت رسانی در مجموعه اماکن متبرکه رضوی با رعایت 

نکات بهداشتی و اعمال برخی محدودیت ها تداوم خواهد داشت. 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در پایان اظهار امیدواری کرد با عنایت خاص 
حضرت رضا)ع( و دعاهای ملت صبور ایران اســالمی، به زودی مشکالت برطرف و 

خدمت رسانی به زائران به حالت عادی بازگردد.

بسیج آستان قدس رضوی در سالی که گذشت
آستان: پس از دو سال عملکرد مثبت 
پایگاه بســیج آســتان قدس رضوی 
در راستای گســترش فرهنگ ایثار و 
شهادت، با پیگیری های انجام شده در 
دهه کرامت سال گذشــته این پایگاه 
به حوزه مقاومت بســیج ادارات آستان 
قدس رضوی ارتقا یافت و در حال حاضر 

35 پایگاه بسیج در آستان قدس رضوی فعال است که نزدیک به 4 هزار نیروی 
بسیجی عادی و فعال در این پایگاه ها عضو هستند.

در خصوص دستاوردها و عملکرد حوزه بسیج آستان قدس رضوی در سالی که 
گذشت با مجید علوی تبار؛ فرمانده این حوزه به گفت وگو نشستیم.

 در ســالی که گذشت کشور در شــرایط ویژه ای به لحاظ سیاسی، 
فرهنگی و نظامی قرار گرفت که در نهایت منجر به شــهادت سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی شد. حوزه بسیج آستان قدس همراستا با این 
اتفاق ها چــه اقدام هایی را در خصوص روشــنگری اذهان و تالش در 

راستای حفظ اتحاد ملی به انجام رساند؟
به فرموده امام راحل بســیج شــجره طیبه و درخت تناور و پرثمری اســت که 
دشــمنان نیز در طول تاریخ ســعی کرده اند به این شجره آسیب برسانند. زیرا 
مادامی که این شــجره طیبه رشد و نمو کند دشــمنان را از رسیدن به اهداف 
شیطانی خود باز خواهد داشت لکن دشمنان اسالم فکر می کنند با ترور میوه ای 
از این شجره طیبه چون سردار سلیمانی می توانند به اهداف شوم خود برسند در 
حالی که این شــجره طیبه ریشه در باورهای الهی مردم دارد و هر روز بارورتر و 
تنومندتر خواهد شد.بسیجیان حوزه مقاومت بسیج آستان قدس رضوی در این 
راستا ضمن شرکت گســترده در مراسم تشییع سردار دل ها شهید حاج قاسم 
سلیمانی با برپایی موکب خدمت به شرکت کنندگان مراسم تشییع و همچنین 
با برپایی نمایشگاه به مناسبت دهه فجر و چهلمین روز شهادت سردار با عنوان 
»جنایات تروریستی آمریکا در جهان و منطقه« گوشه ای از ظلم و ترور و جنایات 
استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند و همچنین در جلسات متعدد صالحین با 
دعوت از سخنرانان کشوری به تبیین مجاهدات و فداکاری های سردار پرداخته 
شد.حوزه بسیج آســتان قدس رضوی همچنین برای یاری رسانی به هموطنان 
ســیل زده به جمع آوری کمک های همکاران و بسیجیان اقدام کرد که در چند 
مرحله اقالم جمع آوری شده به نمایندگی آستان قدس رضوی در شهرستان های 

آسیب دیده تحویل داده شد.

 ارزیابی شما از دستاوردهای بسیج آستان قدس رضوی در سالی که 
گذشت چگونه است؟

با عنایت به اینکه یک سال از تأسیس این حوزه مقاومت می گذرد در سال اخیر با 
همکاری بسیار صمیمانه بخش های مختلف آستان قدس رضوی توانست کارنامه 
مناســبی از فعالیت ها را ارائه کنــد. از جمله می توان به برگزاری اجتماع عظیم 
بسیجیان آستان قدس رضوی در هفته دفاع مقدس، همچنین برپایی نمایشگاه 
در این ایام، اعزام حدود 230 نفر از بســیجیان برای خدمت در مواکب اربعین، 
برپایی موکب خدمت به زائران امام رضا)ع( در دهه آخر صفر، برپایی نمایشــگاه 
هفته دفاع مقدس و عرضه ارزاق عمومی مورد نیاز مردم در این نمایشگاه، برپایی 
نمایشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر و چهلمین روز شهادت سردار حاج قاسم 
ســلیمانی، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری جلسات صالحین با حضور آیت اهلل 
صدیقی، حجت االســالم حسینی قمی و حجت االسالم راشــد یزدی، برگزاری 
جلســات بصیرت انقالب و برپایی نمایشگاه عیدانه رضوی برای عرضه کاالها و 
ارزاق مورد نیاز عموم مردم در اسفندماه و... اشاره کرد که گوشه ای از فعالیت های 

این حوزه در سال اخیر بوده است.

 آستان   مدت هاست خدمات آستان قدس 
رضوی از بعد وسعت جغرافیایی و موضوعی 
گسترش یافته و توسعه خدمات اجتماعی 

یکی از ابعاد این فعالیت هاست.
این آستان مقدس در سیل و زلزله، بیماری 
و فقر و بسیاری از مشکالت به میزان توان و 
امکانات در کنار مردم ایران تمام قد ایستاده 
تا با لطف امــام مهربانی ها بــاری از دوش 

مشکالت جامعه برداشته باشد.
بخش عمده ای از خدمات اجتماعی آستان 
قدس برعهده بنیاد کرامت رضوی است، به 
همین منظور با محمد استادآقا، مدیر عامل 
بنیاد کرامت رضوی به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 هدف از تشــکیل بنیاد کرامت و 
رویکرد جدید این بنیاد چیست؟

بنیــاد کرامت بــا هدف توســعه خدمات 
اجتماعی آستان قدس رضوی شکل گرفته 
و تالش دارد در این راستا از حداکثر توان و 

ظرفیت خادمیاران استفاده کند. 
از آغاز بــه کار این بنیــاد تاکنون کارهای 
متنوعی انجام شده اســت، از رسیدگی به 
مادران باردار در مناطق محروم تا تشــکیل 
110 کانــون امام رضــا)ع( کــه 2هزار و 
300 دانش آمــوز نخبــه را در 11 اســتان 
کمتربرخوردار کشــور زیر پوشش قرار داده 

است.
از سوی دیگر، مسئله فوریت هایی مانند سیل 
و زلزله و مسئولیت ستاد اربعین آستان قدس 
هم به این مجموعه واگذار شده است. حوزه 
اشــتغال و کارآفرینی در مناطق محروم نیز 
به مسئولیت های بنیاد کرامت اضافه شده تا 
خدمات اجتماعی آســتان قدس در مناطق 

محروم گسترش یابد.
در دوران تولیت حجت االسالم  والمسلمین 
مــروی، بنیــاد کرامت رضوی بــه صورت 
متمرکــز بــه پایــگاه گســترش خدمات 
اجتماعی آســتان قدس تبدیل شده است. 
بر اساس دستور ایشان خادمیاری با موضوع 
خدمت رســانی و محرومیت زدایی در بنیاد 
کرامت رضوی متمرکز می شود و در استان ها 
محرومیت زدایــی ادامه یافته و گســترش 

می یابد.

 چه ضرورتی دارد که آستان قدس 
رضوی در کنــار فعالیت های مذهبی، 
وارد فعالیت های اجتماعی به خصوص 

محرومیت زدایی شود؟
صرف  نظر از مبانی و توصیه های امام رضا)ع( 
در توجه بــه محرومان، مقام معظم رهبری 
نیز در احکام صادره برای تولیت های آستان 
قدس رضوی، به مأموریت خدمات اجتماعی 
تأکیــد کرده اند.مقام معظم رهبری در یکی 
از دیدارهای خود با فعاالن فرهنگی، تأکید 
کردند که اگر کارهای اجتماعی به کارهای 
فرهنگی گــره نخورد، کارهای فرهنگی ابتر 
خواهد بود؛ لذا بایــد دل ها را متوجه حوزه 
خدمات اجتماعی کــرد و معارف رضوی را 
به دل های آماده انتقــال داد. بنده معتقدم 
خدمات اجتماعی پایه و مبنا برای کارهای 

دینی و اعتقادی است. 

 پس از انتصاب شــما در آذرماه 98 
بنیاد کرامت  تغییراتی در فعالیت های 
بنیاد  آمــد. رویکرد  به وجود  رضوی 

کرامت در دوره جدید چیست؟
حجت االســالم والمسلمین مروی بر اساس 
حکم مقام معظم رهبری به دنبال گسترش 
خدمات اجتماعی آســتان قــدس رضوی 
هستند، از همین رو در دوره جدید؛ گسترش 
خدمات محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی 
در اســتان های محروم، مرزی و استان های 
دارای موقوفات برای ما از اهمیت بیشــتری 

برخوردار است.
بنیاد کرامت در دوره جدید، ساماندهی 
عظیــم  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و 
کانون های خادمیاری، گسترش و تنوع 
خدمات اجتماعی و جلــب موقوفات و 
نذورات را در اولویــت کاری خود قرار 

خواهد داد.

 در دفاتر نمایندگی آستان قدس در 
استان ها چه اتفاقی در راستای گسترش 
خدمات اجتماعی بنیــاد کرامت قرار 

است رخ دهد؟
در تغییرات ساختاری جدید، دفاتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در هر استان با تبدیل 
شدن به مرکز هدایت کانون های خادمیاری، 
بــا اصالح ســاختار به فعالیت خــود ادامه 

خواهند داد. 
در استان ها، عنوان دفتر نمایندگی به کانون 
خدمت رضوی تغییر می کند و کانون های 
خادمیاری رضوی با گرایش های فرهنگی، 
ســالمت و... به صورت متمرکــز به ارائه 
خدمــات اجتماعی در اســتان ها خواهند 
پرداخت که با توجه به این مسئله، وظایف 
خادمیــاری در زمینه موضوعــی و تنوع، 

گسترده تر می شود.
ســاختاری  مســائل  جدیــد،  دوره  در 
در اســتان ها توســعه پیدا کرده اســت، 
مأموریت هــای قبلــی آســتان قدس در 
اســتان ها نیز متوقف نشــده و گسترش 

یافتــه، ضمن اینکــه مأموریت های فوری 
مانند ســیل اوایل امســال، زلزله میانه و 
ســیل سیســتان و بلوچســتان هم جزو 
مأموریت های فوری این بنیاد قرار گرفت 

که خدمات خوبی هم ارائه شد. 

و  خادمیــاری  بخــش  ادغــام   
محرومیت زدایی در بنیاد کرامت رضوی 

با چه هدفی در دست اقدام است؟
هر کدام از این بخش ها خدمات بزرگی انجام 
می دهند ولی برخی موازی کاری ها ســبب 
آسیب رسیدن به کار می شد که با ساختار 
جدید و تمرکز مدیریــت در این دو بخش 

برنامه ریزی بهتر انجام می شود. 

برنامه ای برای جــذب خادمیاران   
جدید دارید؟

بر اســاس تصمیم تولیت معزز آســتان 
قــدس، هیچ گونــه محدودیتی در بحث 
خادمیــاری نداریم ولی بــرای پرهیز از 
آسیب های احتمالی، رفع نواقص موجود و 
بهتر شدن ارائه خدمات، نظامات جدیدی 
در حال طراحی اســت تــا کار را بهتر از 

گذشته دنبال کنیم.
تا ســاماندهی وضعیت موجود نام نویســی 
جدید نخواهیم داشت، لذا کسانی که پیشتر 
در سامانه نام نویسی کرده اند تعیین تکلیف 
شــده و مســئوالن کانون های خادمیاری 
ارزیابی می شوند تا از اول سال 99 بر اساس 
نظامات جدید کارهای خادمیاری توســعه 

یابد.
خادمیاران فعلی نیز رتبه بندی می شوند تا بر 
اساس تعداد خدمت در استان محل سکونت 
خود، برنامه تشــرف این عزیزان به حرم را 

طراحی کنیم.

 برای طرح کارآفرینی و وام اشتغال 
که در گذشته در استان ها انجام می شد، 

چه برنامه ای دارید؟
مدل کســب و کار اجتماعی را در مناطق 

محروم دنبال کرده ایم و با بانک رسالت در 
این زمینه همکاری می کنیم در لرستان و 
کرمانشــاه افراد واجد شرایط جدید برای 

دریافت وام معرفی شده اند. 
بازنگــری  بــا  همچنیــن 
و  کرامت  بنیاد  آیین نامه های 
از  محرومیت زدایی  معاونــت 
سال آینده طرح کسب و کار 

با قدرت ادامه می یابد.

اقدام فوریتی   آخرین 
بنیاد کرامــت در زمینه 
و  سیستان  سیل زدگان 
بلوچســتان بود، در این 
اقدام هایی  چه  خصوص 

انجام پذیرفته است؟
اول پس  هفتــه  یــک  در 
فوریتی  خدمات  ســیل  از 
و اقــالم معیشــتی بــرای 
نیازهای یک ماه خانواده در 
بین 10 هزار خانواده توزیع 
شــد. روزانه 15 هزار غذای 
گرم نیز توســط آشپزخانه 
سیار آســتان قدس طبخ و 
توزیع شــد. تیم پزشکی به 
همراه داروهــای مورد نیاز 
هم در منطقه مســتقر شد. 

همچنیــن 12هزار و 500 پتو از اســتان 
سیستان و بلوچستان خریداری و در بین 
سیل زدگان توزیع شد تا عالوه بر رفع نیاز 
حادثه دیدگان گردش مالی آن به اســتان 

کمک کند.
همزمان به ســمت ارزیابی زیرساخت های 
کوچک رفتیم؛ چراکه زیرساخت های عمده 
را باید دولــت انجام دهد، لــذا احیای آب 
شرب روســتاها را آغاز کردیم و احیای آب 
شرب 100 روستا آغاز شده است. بازسازی 
پمپ های آب و شبکه آبرسانی و پاک سازی 
راه های روستایی بسته شده با سیل هم انجام 

خواهد شد.

بنیاد کرامت 
در دوره جدید، 

ساماندهی 
و استفاده از 
ظرفیت های 

عظیم کانون های 
خادمیاری، 

گسترش و تنوع 
خدمات اجتماعی 
و جلب موقوفات 

و نذورات را در 
اولویت کاری خود 

قرار خواهد داد

بــــــــرش

مدیرعامل این بنیاد تشریح کرد

»بنیاد کرامت رضوی« پایگاه گسترش خدمات اجتماعی آستان قدس 
وی
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 با ســالم و آرزوی رخت بستن بیماری 
کرونــا از کشــورهای جهــان به خصوص 
مســلمانان! پیرو مصاحبــه و اعالم تولیت 
محترم آستان قدس مبنی بر توزیع ماسک 
رایگان؛ چــرا داروخانه دارالشــفاء امام)ع( 

ماسک فروشی هم ندارد؟
09370007213

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

نوروز تغییراتی بدهند.
09210001447

متولیان  حرم های شــریف ، در شرایط فعلی، 
زیارت  مجازی  یا از راه  دور را به  مردم  توصیه  کنند.

09150002986

 جانشین رئیس بنیاد سالمت 
آستان قدس رضوی خبر داد

سیستان و بلوچستان میزبان 
بیمارستان سیار رضوی

آستان: جانشین رئیس بنیاد سالمت آستان 
قدس رضوی از ارائه خدمات پزشکی سامانه 
ســیار بیمارســتان رضوی در قالب اردوی 
جهادی »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« 
به بیماران شهرســتان مهرســتان اســتان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
محمود ابراهیمی در گفت وگو با آســتان نیوز 
بیان کرد: ســامانه ســیار بیمارستان رضوی 
به دستور تولیت آســتان قدس رضوی برای 
خدمات رسانی به مناطق محروم و آسیب دیده 
در اولین مأموریت داخل کشور خود در قالب 
چهار دســتگاه اتوبوس بیمارستانی مجهز به 
امکانــات اتاق عمل، اتاق ویزیت و بســتری، 
دندان پزشــکی، آزمایشــگاه، رادیولــوژی و 
سونوگرافی، از ابتدای اسفندماه در شهرستان 
مهرســتان اســتان سیســتان و بلوچستان 
مســتقر شــد.وی گفت: جمعی از نیروهای 
خادمیــار ســالمت و افتخاری شــامل فوق 
تخصص نــوزادان، فوق تخصص گوش، حلق 
و بینی، پزشــکان متخصص کلیه، داخلی و 
اطفال، دندان پزشــکان، گروه جراحی، گروه 
بینایی ســنجی، کارشــناس ارشد تجهیزات 
پرستاری،  مامایی،  کارشناســان  پزشــکی، 
رادیولوژی، آزمایشــگاه و... از مشهد و زاهدان 

در این اردوی جهادی پزشکی حضور دارند.
رئیس ســامانه سیار بیمارستان رضوی ادامه 
داد: با اعزام نخستین تیم پزشکی به مهرستان، 
ارائه خدمات معاینه پزشکان متخصص سامانه 
از سه شــنبه ششم اسفند سال جاری در این 
شهرســتان آغاز شــد و تا جمعه نهم اسفند 
ادامه داشــت.وی اضافه کرد: خدمات  رایگان 
گروه جراحی مشهدی این بیمارستان سیار 
نیز با حضور متخصص جراحی، کارشناسان 
اتاق عمل و بیهوشــی و پرستاران اتاق عمل 
و بستری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

هفتم و هشتم اسفند ماه انجام شد.
ابراهیمی با اشــاره به اینکه ســامانه ســیار 
بیمارســتان رضوی روزانه حدود 600بیمار 
را پذیــرش کــرد، گفــت: این بیمــاران با 
مشــارکت جمعــی از کارشناســان امداد و 
نجات سیســتان و بلوچســتان ابتدا بررسی 
و غربالگری شــدند و سپس خدمات متنوع 
پزشکی و دارویی رایگان به آنان ارائه شد.وی 
خاطرنشــان کــرد: ارائه خدمــات درمانی، 
بهداشــتی و دارویی به مردم مناطق محروم 
و آسیب دیده ســیل زده و زلزله زده کشور به 
همت بنیاد ســالمت این آستان مقدس و با 
همــکاری معاونت محرومیت زدایی آســتان 
قدس رضــوی و برخــی از نهادهای نظامی 
و دولتــی در ادوار مختلــف در دســتور کار 
سامانه ســیار بیمارســتان رضوی قرار دارد.

 jداروخانه مرکزی امام
تقدیرنامه »اشتهار به کیفیت« 

کسب کرد
آســتان: داروخانه مرکزی امام)ع( وابسته به 
مؤسســه خدمات دارویی رضوی در هفتمین 
دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشــت 
ایران موفق به کســب تقدیرنامه »اشــتهار به 
کیفیت« شــد.داروخانه مرکزی امــام)ع( در 
بخش »خدماتی- مدیریتــی و دارویی« برای 
ارائه خدمات فنی دارو، مدیریت تأمین و عرضه 
محصــوالت داروخانه ای، توانســت تقدیرنامه 
اشتهار به کیفیت یک ســتاره را در سال رونق 
تولید )1398( کســب کند.ایــن تقدیرنامه به 
منظــور ارج نهــادن به تالش های ارزشــمند 
مؤسسه  مدیرعامل  هاشــمی نژاد؛  سیدمهدی 
خدمات دارویی رضوی و تمامی کارکنان تالشگر 
داروخانه مرکزی امام)ع( در راســتای تقویت و 
ارتقای مدیریت کیفیت محصوالت سالمت محور 

و تداوم این تالش ها به این داروخانه اهدا شد.

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 

پخش هفتگی برنامه ثامن الحجج j به صورت همزمان از شبکه امام رضا j و الکوثر
قدس: به همت مؤسســه رسانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضــوی پخش هفتگی برنامه ثامن الحجج)ع( به صورت 

همزمان از شبکه امام رضا)ع( و الکوثر آغاز شد.
پخــش هفتگی برنامه ثامن الحجج)ع( بــه صورت همزمان از 

شبکه امام رضا)ع( و الکوثر آغاز شد.
برنامه ثابت و هفتگی ثامن الحجج)ع( پنجشنبه 8 اسفند 98 و 
مقارن با شب لیله الرغائب به مدت 55دقیقه از بارگاه منور رضوی 

روی آنتن رفت.
این برنامه با مشــارکت شــبکه الکوثر و شبکه امام رضا)ع(  
تولید می شود که با آغاز به کار مجدد شبکه امام رضا)ع( به 
صورت همزمان از شبکه الکوثر و امام رضا)ع( پخش خواهد 

شد.
مجری و آیتم های این برنامه توســط شبکه الکوثر و استودیو، 
عوامل فنی و کارشــناس میهمان این برنامه توســط مؤسسه 

رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی تأمین می شود. 
با هماهنگی های صورت گرفته این برنامه از این به بعد هر شب 
جمعه از ساعت 21:30 تا 22:30 روی آنتن شبکه های الکوثر و 

امام رضا)ع( خواهد رفت.
الزم به ذکر اســت، ســابق بر این نیز این برنامه در ماه مبارک 
رمضان به صورت مشــترک از شبکه امام رضا)ع( و الکوثر روی 

آنتن رفته بود.

خبر
به همت مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی آغاز شد

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان 
رضوی، از توزیع بیش از 2هزار بسته مواد ضدعفونی در مناطق 
حاشیه  و مرکز شهر مشهد با هدف پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا خبر داد.مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
خراسان رضوی، با اشاره به اینکه طبق دستور تولیت آستان 
قدس رضوی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، توزیع 
بیش از 2هزار بســته مواد شــوینده و بهداشتی در مناطق 
محروم شــهر مشهد آغاز شده اســت، اظهار کرد: توزیع این 
بسته های مواد شوینده و بهداشتی با اولویت مناطق حاشیه 
شــهر مشهد و با همکاری مرکز درمانی آستان قدس رضوی 
طبق برنامه ریزی  های صورت گرفته در حال انجام اســت. در 
این اقدام شهر مشهد به هشت منطقه تقسیم شده است و به 
نماینده هر منطقه، 15 بسته مواد شوینده و بهداشتی متشکل 
از 20 لیتر محلول ضدعفونی کننده تحویل داده می شود.امین 
بهنام خاطرنشان کرد: ارزش ریالی هر بسته افزون بر 7 میلیون 
و 500 هزار ریال است که تا آخر هفته جاری به همت مرکز 
درمانی آستان قدس رضوی، بیش از 700 بسته مواد شوینده 
و بهداشتی در مناطق حاشیه شهر و بیش از یک هزار و 300 
بسته مواد شوینده و بهداشتی در مکان های تعیین شده مرکز 
شهر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توزیع خواهد شد.

توزیع رایگان 2هزار بسته مواد ضدعفونی توسط آستان قدس رضوی در مشهد
قاب رضوی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

گفت وگو
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روزنامـه صبـح ایـران

علم امروز شبکه ای است و پدر و مادر ندارد  اندیشه: سید جواد میری، در گفت وگو با ایبنا گفت: در یک دوره ای ما در علم های مختلف، پدر داشتیم که این به تاریخ نگاری علم برمی گردد. در فلسفه علم 
نقدی وارد است که تغییر و تحوالت علمی را روی قهرمانان گذاشتند که این نوعی تاریخ نویسی کاریکاتوری است. واقعیت این است که علم پدر و مادر ندارد؛ علم شبکه است. اگر بخواهیم رشد علمی را اندازه گیری 

کنیم روی پدر و مادرهایش نیست، روی شبکه های علمی است و آنچه پس از انقالب اتفاق افتاد این بود که جهان در حوزه های علمی این تحوالت نهادینه شده بود و آثارش در ایران خودش را نشان داد. 

رنجی که می بریم، مقدمه تحول است
مقصود فراست خواه، جامعه شناس ایرانی 
و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 
در گفت و گو با مهر گفــت: ما در ایران 
فقــدان امید نداریم، بلکــه بحران امید 
داریم؛ به ایــن معنا که تجربه های امید 
توسعه پیدا نمی کنند. حتی در بطن این 
همه رنــج و تنش در دوران فعلی نوعی 

امید برای تغییر و توسعه وجود دارد. 
وی در پاسخ به این پرســش که ویژگی های اخالقی ایرانیان را چه می داند، گفت: 
مــن در کتاب »ما ایرانیان« هم مطرح کرده ام که درباره خلق و خوی ایرانیان نباید 
نگاه ذات باورانه داشــت، نه بگوییم ایرانی ها چنین اند و چنان اند و نه آن ها را واجد 
ذات هنرمند بدانیم و بگوییم هنر نزد ایرانیان اســت و بس. عالوه بر اینکه در مورد 
کشورهای در حال توسعه مثل ما همیشه یک نظریه عقب ماندگی هم سایه انداخته و 
ما را تهدید می کند که همیشه عقب مانده ایم، در حالی که این نظریات گمراه کننده 
هستند، چون ما ذاتاً نه خیلی خوب و عجیب بودیم و هستیم و نه خیلی بد. چون 
باید قبول کنیم که ساختارها، رفتارها را توسعه و شکل می دهند. پس بنده بیشتر از 

اینکه خلقیات گرا باشم، موقعیت گرا و نهادگرای نوین هستم.
فراست خواه عنوان کرد: یکی دیگر از مشکالت ما این است که سیستم های رسمی 
در ایران با جهان زندگی ایرانی کمتر آشنا هستند و منطق کف جامعه را نمی فهمند. 
این نوع نگاه در تصمیماتشــان هم وجود دارد و همگی شاهد آن هستیم. به عقیده 
من، ما درویشی نشسته روی گنج هستیم. طبق برخی از تحقیقات جهانی، در جامعه 
ایران عالقه به مشارکت و شوق موفقیت باالست، ولی چون شرایط فراهم نمی شود، 

همین شوق و عالقه تبدیل به نق زنی و سرخوردگی و همان اتمیزه شدن می شود.
این جامعه شــناس در پاسخ به این پرســش که نقش فرد فرد جامعه در اصالح 
امور اجتماعی چیست، پاسخ داد: در چنین شرایطی ما به کنشگران اجتماعی و 
مدنی نیاز داریم که شرایط فعالیت های محلی و مردم نهاد را ایجاد کنند. مثال 
دم دستی اش این است؛ شما در ساختمان یا محله ای که زندگی می کنید به یکی 
دو نفر کنشگر احتیاج دارید تا اوضاع ساختمان یا محله تان را سروسامان دهند. 
من فکر می کنم یک دومینوی نتوانستن برای ما ایجاد شده که ما باید آن را به 
دومینوی توانســتن و خوشبختی تبدیل کنیم. البته به یک نکته هم باید توجه 
داشــته باشــیم و آن هم اینکه امر اجتماعی در ایران مغلوب امر سیاسی شده 
اســت؛ ما باید از غلبه امر سیاسی خالص شویم و هر امری در جای خود باشد، 
امر اجتماعی، امر حرفه ای، امر مدنی، امر محلی، امر شــهری، امر ســازمان های 
تخصصی، امر مدارس و... همگی باید زنده شــوند و از زیر یوغ نگاه سیاست زده 
بیرون بیایند. در ایران یک »همبستگی اقتضایی« وجود دارد؛ یعنی در صورتی 
که اقتضا شود مردم مشــارکت می کنند و همبستگی ایجاد می شود؛ مثاًل برای 
کمک به زلزله زدگان یک منطقه مشــارکت مردمی صورت می گیرد ولی چون 
بسترسازی و ســازماندهی مناسبی برای این همبســتگی ها انجام نمی دهیم و 

تشویق نمی شوند، پس از رفع یک حادثه باز این همبستگی از بین می رود.
وی تصریح کرد: من در یادداشــتی نوشته بودم رنجی که این روزها می بریم مقدمه 
امید، توسعه و تحول است؛ سؤال ایجاد می شود که در چنین شرایطی که خیلی ها 
ناامید و خسته اند چگونه می توان مثل من فکر کرد و از امید حرف زد؟ در ایران امید 
هســت، ولی امید توأم با بیم وجود دارد. در واقع ما در ایران »فقدان امید« نداریم، 
بلکه »بحران امید« داریم؛ به این معنا که تجربه های امید توسعه پیدا نمی کنند. نگاه 
من به امید در ایران کمی پدیدارشناسانه است. ذهن تنبل است و خب طبیعتاً ذهن 
تنبل دنبال تحلیل های ساده می رود و با چنین ذهنی می گوییم در ایران نمی توان 
امید داشت؛ در حالی که این طور نیست، در ایران امید هست، ولی امید توأم با بیم 

وجود دارد و تجربه های امید توسعه پیدا نمی کنند. 
تجربه های امید در ایران افتان و خیزان اســت، به این معنی که مردم امیدهایی 
دارند، ولی فضاهای محلی، فضای مدنی و... برای آن ها فراهم نیســت که امید را 
تجربه کنند در حالی که اگر امید را تجربه کنیم، توسعه پیدا می کند و همه گیر 
می شود، ولی وقتی این گونه نیست، امید ما با بیم همراه می شود.فراست خواه در 
پایان خاطرنشــان کرد: علت اینکه می گویم این جامعه هنوز امید دارد تالشی 
اســت که مردم می کنند و رنجی که می برند وگرنه اصاًل مردم امیدی به شرایط 
نداشتند و با خودشان می گفتند شرایط همین است و کاری نمی توان کرد. علت 
این همه تنش و اینکه مردم آرام نمی گیرند همین امیدی اســت که مردم برای 
بهبود اوضاع دارند. موقعی ما به امید پایدار می رسیم که هر کسی قدمی بردارد، 
مشارکت کند و در کنارش ساختارها را هم اصالح کنیم و به جای اینکه فقط به 

تاریکی ها نفرین بفرستیم، شمعی روشن کنیم.

عقِل عقل مشکالت جهان را حل می کند
اندیشه: حمید تنکابنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی با اشاره به اینکه علت بحران در جامعه بشری توجه به عقل ابزاری بوده 

است، بیان کرد: راه حل نجات از این بحران توجه به عقِل عقل است.
تنکابنی بیان کرد: جهان ما جهانی است که اجماع اکثر فالسفه غرب بر این است 
که با بحران مواجه شــده و در این جهان باید تبیین کنیم که نقش نخبگان در 
برطرف کردن این بحران ها چیست و همچنین تبیین شود که ریشه این بحران ها 

کجاست و چرا ارزش های الهی و انسانی در جامعه فروپاشیده است.
تنکابنــی افزود: کســانی که جنگ های جهانی را بــه راه انداختند و زندگی 
انســان ها را نابود کردند و همچنین کسانی که می توانند تصمیم بگیرند که 
بمب اتم منفجر کنند، نشــان می دهند اسیر عقل ابزاری هستند و می توانند 
فاجعه ایجاد کنند. حتی مشاور وزارت دفاع آمریکا نیز می گفت می خواستیم 
ایــن بمب ها را امتحــان کنیم. بنابرایــن روند جامعه به گونــه ای بوده که 

ارزش های بشر در آن تداوم نمی یافت.

 اندیشه/ فاطمه افتخاری  یکی از اشتباه های رایج 
تحلیلگران علوم سیاسی و اقتصادی درباره انقالب 
اسالمی، استفاده از شاخصه ها و معیارهای اقتصاد 
جهانی برای تعیین وضعیت توسعه یافتگی جمهوری 
اسالمی است. درحالی که یکی از ویژگی های ذاتی 
انقالب اســالمی تقابل با شــاخصه های معرفتی 
نظام های سیاســی و اقتصادی غرب به عنوان یک 
تمدن مادی نگر اســت. شــاخصه هایی که اگرچه 
برای مدل های توســعه محور غربی پاسخگوست، 
اما فاصله زیادی بــا جامعه و ویژگی های فرهنگی 
و بومی نظام اســالمی دارد. البته در منطق انقالب 
اسالمی تجربه بشــری از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، اما نادیده انگاشتن مفاهیم بومی و فرهنگی 
هر کشوری در مدل سازی و شاخص گذاری، حتی 
با منطق تجربه گرایانه هم سازگار نیست چه رسد 
به منطق قدرتمند نظام معرفتی اسالمی. درباره این 
شــاخصه ها و تفاوت آن ها با مکاتب غربی با دکتر 
محمد نعمتی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق)ع( گفت و گو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

 آقای نعمتی! تفاوت نظام های اقتصادی دنیا 
ناشی از چیست؟ 

هر اندیشمندی بر اســاس یک فلسفه ای، زندگی 
اجتماعی و قواعد آن را سامان می دهد. مثالً کسی 
که مسلمان، مسیحی، بودایی، لیبرال یا کمونیسم 
است بر اســاس نگاهی که به عالم و آدم دارد یک 
علم اجتماعی دارد و بر اســاس این علم، جوامع را 
به شکل مختلف سامان می دهد. به همین ترتیب ما 
می گوییم جامعه اسالمی، جامعه لیبرال، کمونیسم 
و...؛ تفاوت جوامع، در قواعد تعامل آن هاست و تفاوت 
در قواعد، در تفاوت در فلسفه هایشان است. بنابراین 
وقتی قواعد تعامل جوامع متفاوت شود دولت های 
متفاوتی نیز بر ســر کار می آینــد. یعنی دولت ها 
هستند که آن قواعد را حاکم می کنند. ما می گوییم 
والیت فقه، حاال بگوییم والیت مارکس، والیت کنت 
و... این اصطالحاتی که مــا به کار می بریم معادل 
انگلیسی اش فرق می کند، اما همین اصطالحات را 
در علوم اجتماعی شرقی و غربی هم داریم. بنابراین 
تفاوت دولت ها در فلسفه هایشان است. بنابراین تمام 
مکاتب شرقی و غربی در مورد بهره مندی ها صحبت 

می کنند، همه در مورد چگونگی ساخته شدن خانه 
و گــردش خدمات پولی صحبت می کنند. موضوع 
را همه دارند این قواعد اســت که تفاوت دارد. پس 
موضوع اقتصاد اسالمی هم طراحی قواعد بهره مندی 
عادالنه آحاد جامعه از دیدگاه اسالمی است. عدالت 
ما با عدالت لیبرال ها فرق می کند، پس شکل جامعه 
هم فرق می کند. در جوامع مختلف انسان ها نیازشان 
را به شکل های مختلف برطرف می کنند. آن ها هم 
غذا می خورند ما هم غذا می خوریم، آن ها هم لباس 

می پوشــند ما هم لباس می پوشیم، اما قاعده فرق 
می کند. از نگاه ما قواعد آن ها و از نگاه آن ها قواعد 

ما ظالمانه است.

 برای روشن شدن بحث، مثالی در زمینه 
تفاوتی که در چگونگی برطرف کردن نیازها 

وجود دارد، مطرح می کنید؟
فرض کنید در تولید مســکن بر اساس آموزه های 
اســالم نیاز به مصــرف چقدر اســت؟ متراژ خانه 

چقدر باید باشد؟ خانه باید حیاط 
داشته باشــد یا برج نشین باشیم؟ 
در فرهنگ آمریکایی آسمان خراش 
معنی دارد اما در فرهنگ ما معنی 
نــدارد. در نگاهی که ما به خانواده 
و انسان داریم، می گوییم در قفس 
زندگی نکنــد. بافت قدیمی یزد یا 
مشــهد، نیاز ما را برآورده می کند. 
در همان بافت قدیمی یزد همه در 
آسایش و آرامش زندگی می کنند، 
دیگر حرص نمی خورند و ولع ندارند 
که بخواهند برج 100 طبقه بسازند، 
اصالً بــرج 100 طبقــه در بافت 
قدیمی ساختن را عین شر و بدی 
می دانند و دنبالــش نمی روند. ما 
می خواهیم زندگی مان را بر اساس 
آموزه های اســالمی سامان دهیم. 
باید شــاخص های خودمان را هم 
بسازیم، اما سنجش با شاخص های 
غربی از اشــتباه های رایج اســت 
که مکرر تکرار می شــود.بر اساس 
مجموعه ای از آموزه ها و قواعد که 

می توانیم به آن بگوییم قواعد رسمی یا فرهنگ، که 
نشــأت گرفته از نگاه ما به انسان است، ما به یک 
شکل خانه می سازیم آن ها به شکلی دیگر. اگر نگاه 
ما به طبیعت این باشد که باید محصوالت طبیعی 
استفاده کنیم و اســتفاده از محصوالت دستکاری 
شــده مجاز نیست یک نوع کشــاورزی داریم؛ در 
کشور غربی با توجه به نگاهی که به انسان و طبیعت 
است یک نوع علم کشــاورزی و قواعد دیگر وجود 
دارد. از نظر ما نگاه آن ها به عالم و آدم اشتباه است، 
در نتیجه زندگی اجتماعی شان هم فاسد می شود و 
آثار و پیامدهای بدی دارد؛ بحران های محیط زیست 

و بدهی خانواده و هزاران بحران دیگر.

چرا ما شــاخصه های اقتصاد اســالمی 
خودمان را نمی سازیم؟ 

کسی در کشورما مشتری اقتصاد اسالمی نیست. 
تقاضایی از طرف دولت وجود ندارد. تک تالش هایی 
در چهارگوشــه کشــورمان شده اســت. افرادی 
براساس ذوق شــخصی خود کارهایی کرده اند، اما 

هنوز گفتمانی در فضای اقتصاد 
اسالمی ایجاد نکرده است که به 
شاخص سازی و سیاست گذاری 
برســد؛ چون آن غرب زدگی در 
کشور ما آن قدر حاکم است که 
علم را فقط آن علم نو کالسیک 
می داننــد. حوزه های  لیبرال  و 
علمیه هم که بیشتر به مسائل 
فــردی کار دارنــد، مناســک 
نیست.  اجتماعی دغدغه شــان 
در نظام آموزشــی حــوزه علم 
اجتماعی آموزش داده نمی شود.  
بحثی با عنوان بانکداری اسالمی 
در این ســال ها شــکل گرفته 
است که آن هم اسالمی کردن 
بانکداری مکتب شیکاگو است. 
یکی از مکاتــب غربی را در این 
ســال ها رنگ کردیم به عنوان 
بانکــداری اســالمی که آن هم 

شوخی است. 
این از عدم آگاهی دوســتان ما 
بوده است. ساختن شاخص پس 
از مرحله سیاست گذاری است. یعنی نظریه ای ارائه 
می شــود، در سطح کشور به سیاست گذاری منجر 
می شــود، آن وقت برای رصد و پایش سیاســت، 
شاخص سازی می کنیم. نظام مالیاتی، بهره مندی 
از منابع طبیعی، انفال، نفت، گاز و جنگل ها همان 
شکلی اســت که پیش از انقالب اسالمی بوده که 
معموالً هم غربی است. همه همان طور سرجایشان 

هستند. 
اینکه رهبری می فرمایند در مراحل پنج گانه تمدنی 
دولت اســالمی نداریم، به این خاطر است که علم 
اجتماعی اسالمی که محل مراجعه حاکمان باشد 
نداریم یا به عبارت دیگر حکیم اسالمی نداریم که 
در حوزه های مختلف اجتماعی محل رجوع باشد. 
آن وقت دولت اســالمی بر اساس قواعد آن علم و 
حکیم اســالمی مستقر می شود، جامعه هم در آن 
قواعد حرکت می کند و جامعه اســالمی تشکیل 
می شود. ان شاءاهلل امید است در گام دوم انقالب در 
این مســیر حرکت کنیم، هرچند در این 40 سال 

توجه کمی به این مسیر شده است.

jگفت و گو با دکتر محمد نعمتی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق

با رنگ کردن »مکتب شیکاگو« به اقتصاد اسالمی نمی رسیم

غالمحسین ابراهیمی دینانی بیان کرد

شهرت، شهوت و ثروت؛ موانع اصلی خودشناسی

خبر

چهره  ابراهیمی دینانی،  غالمحســین  ایکنا: 
ماندگار فلسفه، در برنامه معرفت به شرح ابیاتی 
از موالنا پرداخت و گفــت: برخی از چیز ها به 
دلیل شدت پیدایی که دارند به چشم نمی آیند. 
اگر جهان تاریک باشد، چیز ها را نمی بینید، بلکه 
وقتی روشن باشد و اشــیا پیدا باشند، آن ها را 
می بینیم و اشــیا را در پیدایی می بینیم. موالنا 
می گوید چیزی که شــدیداً پیداســت، دیده 
نمی شود. نور خورشــید می آید و شما اشیا را 
می بینید، اما خود نور را نمی بینید، چون شدت 
پیدایــی دارد.وی افزود: وقتی در این عالم نگاه 
می کنید، موجــودات را می بینید که به وجود 
موجود هســتند. پس هر موجــودی به وجود 
موجود است، اما شما موجود را می بینید. علت 

اینکه وجود را نمی بینید نیز شدت پیدایی آن 
است. موجود در اثر وجود پیدا می شود و پیدایی 
یک موجود به وجود اســت. اما خود وجود که 
اصل پیدایی اســت را نمی بینیــم. حق تعالی 
نیــز در مظاهر دیده می شــود. هر چیزی که 
در عالــم می بینید، ظهور حق اســت، اما خدا 
را بــدون موجودات که ظهورات او هســتند به 
صورت مســتقیم نمی بینیم و بایــد بگوییم از 
شدت پیدایی ناپیداست. همه اشیا در یک اتاق 
را بــا رؤیت و دیدن می بینیم، اما خود رؤیت را 
نمی بینیم. همه اعضا و جوارح را نیز می بینیم، 
اما چشــم ما خودش را نمی بیند. چشم، دست 
و پا و اعضا و موجــودات مقابل را می بیند، اما 
خودش را نمی بیند که علتش شدت ظهور است.

دینانی تصریح کرد: موجودات وقتی تحول پیدا 
می کننــد، در عین تحول ثبات دارند. خود این 
عالم تحول پیدا می کند و این رفتن ها، موجب 
نابود شدن نیست، بلکه می رود و نابود نمی شود. 
انسان با یک چشم رفتن را می بیند، یعنی ناپدید 

شــدن و با یک چشم نیز ثبات را. اما انسان هم 
بیرون خود را می بیند و هم به درون خود آگاهی 
دارد. انســان یک دید افقی و یک دید عمودی 
دارد. هم در درون خود می رود و هم در بیرون، اما 
الیه های درونی بی نهایت است.این چهره ماندگار 
فلسفه گفت: در درون به الیه ای نمی توان رسید 
که بعد از آن الیه ای وجود نداشته باشد. به همان 
میزان که می توان الیه های بیرونی را شناخت، 
به همان اندازه الیه هــای درون را نیز می توان 
شناخت. انســان از این قدرت برخوردار است و 
می تواند به الیه های درونش برسد و آزادی پیدا 
کند و هر اندازه الیه های درون را بیشتر بشناسد، 
آزادی او بیشتر است. کسی نمی تواند ادعای آزاد 
بودن کند، اما الیه های درون را نشناسد. کسی 

می تواند خود را آزاد بداند که خود را بشناســد. 
هر وقت خود و الیه های درون را شناخت، آزاد 
است، اما موانعی وجود دارد که سد راه هستند و 

نمی گذارند انسان به این آزادی برسد.
وی افزود: این موانع عبارت از شهرت، شهوت و 
ثروت هستند. این سه سد، مانع ایجاد می کنند 
و نمی گذارند الیه های درون را بشناسیم. وقتی 
شما سرگرم به مال اندوزی شدید، مجال ندارید 
که به درون بروید و باید به ثروت بیفزایید. باید 
مرتب به این ثروت و افزایش آن فکر کنید که 
کم نشود. شهوت نیز همین طور است و شهوت 
یعنی خواسته ها که البته رنگارنگ هم هستند. 
مادام که به خواســته های شــهوانی و نفسانی 
سردرگم هســتیم، نمی توانیم به اعماق درون 
مراجعه کنیم. شــهرت نیز همین طور است و 
آدم ها می خواهند شهرت پیدا کنند و نمی گویند 
از راه خوب این شهرت را کسب کنیم، بلکه به 

هر نوعی می خواهند شهرت پیدا کنند.

حاشیه

موضوع اقتصاد» درآمد« نیست، رفع نیاز با قواعد عادالنه است
در اقتصاد موضوع درآمد نیســت؛ موضوع رفع 
نیاز به صورت عادالنه اســت. یعنــی اینکه ما 
چگونه کار کنیم که یک زندگی شــرافتمندانه 
اعم از آموزش، امنیت، ســالمت، موادغذایی و 
ســرپناه داشته باشــیم. االن حکومت اسالمی 
داریم، دولت اســالمی نداریــم؛ به این معنا که 
قواعد زندگی، نهاد ها و سازمان ها بر اساس قواعد 
اسالمی نیســت. در دولت اسالمی مثالً خانه ای 
500 متری، نیاز فرد را بــرآورده می کند، حاال 
شاید شما بتوانید خانه هزار هم بسازید ولی در 
دولت اسالمی یا اجازه نمی دهیم یا آن را تقبیح 
می کنیم. بنابراین در هر جامعه ای نیازها برآورده 

می شــود، اینکه حدش چقدر باشد به چگونگی 
نگاه ما بــه عالم و آدم برمی گــردد. دیگران بر 
اساس نگاهی که به عالم دارند می گویند هرچه 
بیشــتر مصرف کنی خیر است و لذت بیشتری 
دارد. آن ها بر اساس این فلسفه جامعه را سامان 
می دهند، ما بر اساس آموزه های دیگری جامعه 
را سامان می دهیم.بنابراین موضوع درآمد نیست، 
رفع نیاز با قواعد عادالنه اســت. این قواعد را ما 
از شریعت می گیریم، آن ها از فلسفه فایده گرایی. 
اینکه خروجی چه باشــد برایمان مهم نیست، 
مهم این است که مردم راضی باشند و بر مبنای 

باورهایشان زندگی را سامان دهند.

کسی در کشورما 
مشتری اقتصاد 
اسالمی نیست. 
تقاضایی از طرف 
دولت وجود ندارد. 
تک تالش هایی 
در چهارگوشه 
کشورمان شده 
است. افرادی 
بر اساس ذوق 
شخصی خود 
کارهایی کرده اند

بــــــــرش

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دو شنبه 12 اسفند  1398 7 رجب 1441 2 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9199

گفت و گو

خبر

برگ س��بز خودروی پژو 206 مدل 1389 رنگ سفید 
روغن��ی به ش��ماره انتظام��ی 565 ص28 ای��ران 12 
شاس��ی ش��ماره  و   14189036925 موت��ور  ش��ماره 

 NAAP03ED8AJ140833 ب��ه مالکیت ناصر مرادی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
45
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری هاچ بک سیستم 
لیف��ان تی��پ  X60 - AT  مدل 1395 به رنگ س��فید 
 LFB479QL150400164 روغنی و به  شماره موتور
و ش��ماره شاس��ی NAKSG432XGB137725 و ب��ه 
شماره پالک 645ج84ایران 95 بنام میترا یادگاری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
98
15
47
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی خ��ودروی 206 م��دل 1389 رنگ نقره 
ای متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی 369 م 56 ایران 
74 ش��ماره موتور 14189035168 و ش��ماره شاسی

 NAAP03ED4AJ138805 به مالکیت مسعود غیاثی 
نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
48
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی ،کارت ماشین و بیمه نامه 
سواری سیستم پژو تیپ پارس  مدل 1385 به رنگ 
نقره ای - متالیک به شماره موتور 12485048125 
و ش��ماره شاس��ی 19356066 ب��ه ش��ماره پالک 64 
-522 ج13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می گردد.  ,ع
98
15
45
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروانه باش��گاه ورزش��ی آذین تن به ش��ماره 
۲۱۲/۱۴۶۲۶ ص��ادره در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ 
مل��ی  ش��ماره  ب��ه  اصغ��ری  فاطم��ه  ن��ام  ب��ه 
۳۶۷۳۵۰۸۱۹۹ مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط است. 

,ع
98
15
46
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند ، شناس��نامه  و کارت پالک  خودرو نیس��ان به 
ش��ماره انتظامی 672ج23ایران83 دوگانه سوز به 
 z24-680616z رنگ آبی  مدل1393 به شماره موتور
و به ش��ماره شاس��ی NAZPL140BE0395856 بنام 
جعفرمحمدی فرزند علی به شماره ملی 0051619156 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
98
15
47
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��واری سیس��تم س��پند تیپ پی ک��ی آی به رنگ 
ک��رم س��یر متالی��ک م��دل 1383 به ش��ماره موتور
 M13-721773 و ش��ماره شاس��ی 3033263 ب��ه 
ش��ماره پ��الک 54-177ب17 مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد

,ع
98
15
45
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 sx 131 ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری س��ایپا
به ش��ماره موتور ٤08٤229وش��ماره شاس��ی
پ������الك  ش��م���������اره  و   1412290761556  s
28س812-82ب��ه نام زه��را ثاب��ت ارزنه ئی 
مفق��ود واز درج��ه اعتب��ار س��اقط م��ی باش��د

,ع
98
15
44
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی اینجانب طیبه حسینی فرزند عوض 
علی ش گذرنامه sT006362  صادره از افغانستان 
افزار  سخت  رشته  کاردانی  تحصیلی  مقطع  در 
 1388/7/19 تاریخ  و   262٤ شماره  به  کامپیوتر 
صادره  کامپیوتر  افزار  سخت  رشته  کارشناسی  و 
و   2681 شماره  با  خیام  عالی  آموزش  موسسه  از 
تاریخ  1388/7/25 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به 
آدرس: مشهد، بلوار امام علی، بلوار شهید رفیعی 
میدان شهید مطهری، دانشگاه خیام ارسال نمایند.

دی
قو

مف
هی 

آگ
/ع
98
15
48
4

برگ سبز و کارت خودرو سواری چری ویانا مدل 1389 
رنگ مشکی شماره موتور SQR477FAFAA11038 و 
شماره شاسی NANKGFXH99S001648 به شماره 
انتظامی 637 ب 62 ایران 69 به مالکیت رضا جمالی 

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

مف
ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات شرکت جهان 
سبز البرز )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 13861 و شناسه ملی 
14005469610

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1398,09,23 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : تع��داد 
اعضای هیئت مدیره به س��ه نفر اصالح 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح مذکور اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قزوین )790536(

,ع
98
15
45
3

آگهی تغییرات شرکت جهان سبز البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 13861 و 
شناسه ملی 14005469610    

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,10,04 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1. خانمها مه س��یما خلیلی کد ملی 4310491286 ، صغری 
س��یمیار ک��د ملی 4322028098 و س��مانه خلیل��ی کد مل��ی 4324496080 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. 2. آقایان فیروز علیخانی 
فرزند حس��ینعلی متولد 1349,03,03 کد ملی 5909733885 به سمت بازرس اصلی 
و رس��تم فالحی دهکی فرزند حس��ین متول��د 1338,01,09 کد مل��ی 5809901255 به 
س��مت بازرس علی البدل هردو به نش��انی قزوین خیابان مولوی پایین تر از سه راه 
ش��هید انصاری پالک320 کد پستی 3418765758 برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری قزوین )790538(

9ع
81
54
54

آگهی تغییرات شرکت جهان سبز البرز 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 13861 و 

شناسه ملی 14005469610
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,09,24 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانمها مه سیما 
خلیل��ی ک��د مل��ی 4310491286 ، صغ��ری 
س��یمیار ک��د مل��ی 4322028098 و آق��ای 
فیروز علیخانی کد ملی 5909733885 به 
عنوان اعض��ای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قزوین )790539(

,ع
98
15
45
5

/ع
98
15
48
7

فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد محل��ی را جه��ت راه اندازی 

بخ��ش ام آر آی در بیمارس��تان طالقانی از طریق انجام  
مزای��ده عمومی به ص��ورت اجاره به بخ��ش غیر دولتی 
واگذارنمای��د . کلیه مراحل برگزاری مزایده به ش��ماره 
فراخوان 5098000060000018، از دریافت اسناد مزایده 
تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده فوق مبل��غ 560.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارس��تان مذک��ور  ب��ه نش��انی : مش��هد -بزرگ��راه 

آسیایی- سه راه فردوسی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/12/12

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/12/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/27
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/12/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
15
43
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
محلی رابه منظور ارائه خدمات تاکس��ی 

س��رویس در بیمارس��تان حضرت زهرا )س( شهرس��تان 
فریم��ان را از طریق انج��ام  مزایده عموم��ی به صورت 

اجاره به بخش غیر دولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخوان 
5098000060000017، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبلغ 5.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری شبکه 

فریمان به نشانی :  شهرستان فریمان تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/12/11

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/12/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/12/27
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/12/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

س��ند مالکیت و کارت خودرو وانت س��ایپا 151 مدل 
m13/5552978  1395 رنگ سفید به شماره موتور

  NAs451100G4912768 شاس��ی  ش��ماره 
ش��ماره پ��الک 768ه48 ای��ران 36 ب��ه مالکی��ت 
مری��م کنویس��ی مفقود گردی��ده واز درجه اعتبار 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

ضرورت اجتناب از آنچه احتمال ضرر دارد معارف: سیزدهم فروردین 1365 امام خمینی)ره( در یادداشتی خطاب به برادر بزرگ ترشان، آیت اهلل پسندیده می نویسند: »بسمه  تعالی؛ برادر بزرگوارم، 
قربانت شوم؛ شما را به خدای متعال قسم می  دهم به حرف های دکتر ترتیب اثر دهید؛ چرا موجب نگرانی همه می شوید؟ خداوند الزم نموده است که در مواقع احتمال ضرر، انسان از آنچه موجب است اجتناب کند، 

اگر چه ترک حج و صوم و صلوه باشد؛ شما می خواهید موافق حکم خدا عمل کنید، کاری نکنید که خداوند نعوذ باهلّل  از شما ناراضی باشد. این احتیاطات شما برخالف شرع است و الزم است از آن اجتناب فرمایید«.

در باب قصه کرونا و اماکن متبرکه

پرســش این اســت که  روزه واجب می تواند با نظر دکتر حرام شــود؛ زیارت 
مستحب چطور؟ وقتی نظر پزشک متخصصی که از سخن او اطمینان حاصل 
شود را در مورد موضوع سالمت حجت می دانیم و پزشک می گوید تجمع افراد 
با وجود افراد مبتال در مکان های عمومی مثل اماکن متبرکه موجب ســرایت 

بیماری و تهدید جان افراد است، دیگر حرف های فضایی برای چیست؟
 هیچ  یک از علما هیچ  وقت نگفته است که خالف نظر پزشک متخصص، خودمان 
را در معرض خطر جانی قرار دهیم و این امر را ولو آنکه ماندن در حرم باشــد، 
مرضی و مطلوب شارع بدانیم. در واقع واضح است که اینجا هیچ  کس نخواسته 
باب شیعه گری را ببندد که رگ گردن بعضی از ما باال زده بلکه برعکس هدف 
حفظ جان شیعیان اســت. همه اعتقاد داریم که حرم اهل  بیت)ع( ملجأ، مأوا 
و محل رجوع و برآورده شــدن حوائج مردم اســت، اما آیا اغلب قوانین طبیعی 
در حرم نقض می شــود؟ به  طور نمونه اگر کسی به سمت حرم تیراندازی کند، 
صدمه به جایی نمی خورد؟ یا بمب بگذارد افراد کشــته نمی شوند؟ یا اگر کسی 
ناقل بیماری باشــد و وارد آنجا شود افراد مریض نمی شوند؟ برای بعضی از این 
موارد نمونه های تاریخی وجود دارد که پاســخ منفی اســت؛ نباید حیثیت ها و 
جنبه های مختلف را با هم خلط کرد. اهل بیت)ع( خودشــان مثل افراد عادی 
مریض می شدند و دارو مصرف می کردند؛ چون به  طور کلی گاهی مصلحت به 
شفاســت و گاهی به بیماری؛ گاهی مصلحت به بالســت و گاهی عافیت و این 
مصالح هم در زندگی خود اهل  بیت)ع( و هم در زندگی شــیعیان ایشان است. 
خود اهل بیت)ع( با وجود قدرت های الهی و غیرمعمول، به طور معمولی زندگی  
می کردند و به دیگران دســتور می دادند که نظام اسباب عادی و منطقی را در 
زندگی رعایت کنند؛ یعنی ما نباید به امید معجزه و خوارق عادات، دســتورات 
عادی را رها کنیم و رعایت نکنیم گرچه به خواست خدا در این خاندان عجایبی 
هم دیده شــود. در روایات کالمی داریم امیرالمؤمنین)ع( از زیر دیواری که در 
شرف فرو ریختن بود دور می شدند و چند جمله ای در باب قضا و قدر می گفتند؛ 
شــاید از نظر بعضی مذهبی های امروزی آن دیوار نمی توانست و اجازه نداشت 
روی سر علی)ع( بیفتد اما ایشان این عمل را انجام داد تا به ما بگوید وظیفه داریم 
خود را از ضررها با روش های عادی حفظ کنیم و این موضوع شامل رعایت تمام 
موارد بهداشتی نیز می شود. در شرایط عادی و عدم شیوع بیماری های خطرناک، 
ما بین انبوه جمعیت متراکم به شوق بوسیدن ضریح مطهر قرار می گیریم و از در 
و دیوار حرم تبرک می جوییم اما در شرایط غیرعادی و شیوع بیماری به حکم 
عقل و دین از این کار اجتناب می کنیم و شــرایط احتیاط پزشکی را بر اماکن 
مقدسه حاکم می کنیم. این امر نشانه اهمیت فوق العاده حفظ بهداشت و سالمت 
َظاَفِه« یعنی  در این دین بزرگ است که فرمود: »َفإَِنّ اهلل تَعالي بََني اْلِْسالَم َعلي الَنّ
خداوند بنیان اســالم را بر حفظ نظافت بنا نهاده است. پس اوالً همچنان که در 
زمــان زنده بودن و حیات ظاهری اهل بیت)ع( کرامات و معجزات از آنان اتفاق 
می افتاد، پس از شهادت ایشان در حرم های مقدس ایشان و کسانی که به ایشان 
مراجعه می کنند و حاجت و شفا می طلبند موارد اعجاب آور فراوانی دیده شده و 
می شــود اما ثانیاً همچنان که خود اهل بیت)ع( دستورات عادی و عقالیی را در 
زندگی خود رعایت می کردند و به دیگران در مورد آن ها دستور می دادند، همه 
ما چه در حرم های مقدس و چه بیرون از آن موظف به رعایت تمام آن مسائل 

منطقی و عقالنی و پزشکی هستیم.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9199 دوشنبه 12 اسفند  1398 7 رجب 1441 2 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

یادداشت
 حجت االسالم حسین ابراهیمی

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 ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۰۶۴-۱۳۹۸/۱۰/۲۸    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای بهرام نوری  فرزند حس��ن   بشماره شناسنامه  ۳۶۶۰۲۴۴۱۷۱ صادره از زابل در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  ۱۹۶/۷۰ متر مربع در قسمتی ازپالک ۵۲۷ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان 
شهر زابل بلوار باهنر – باهنر ۶  خریداری از مالک رسمی آقای مهرعلی غزنیانی   محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱۶۹۰  آ-۹۸۱۵۴۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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 ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۵۲-۱۳۹۸/۱۰/۲۱    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای رضا دادرس  فرزند براتعلی   بشماره شناسنامه  ۲۱۲۴ صادره از زابل در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  ۳۰۷/۲۰ متر مربع در قسمتی ازپالک ۱۷۶۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
زابل  کوچه منش��عبه از خیابان رس��الت  خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی میش مست نهی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت 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 .
توصیحات: توضیحا پالک مورد ثبت متن تمامی پالک ۱۷۶۹ فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو سیستان صحیح 

می باشد . م الف:۱۶۸۲  آ-۹۸۱۵۴۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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 ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۹۵-  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴    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 خانم س��کینه غفران نظام دوست فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه  ۱۹۳ صادره از گنبد 
کاووس  در ششدانگ  یک باب منزل  به مساحت  ۲۰۰ متر مربع در قسمتی ازپالک ۲۷۲ فرعی از ۱- اصلی  واقع 
در بخش ۲ سیستان شهر زابل  حسن آباد کوچه دوم   خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم آتش پنجه احدی 
از ورثه مرضیه میش مس��ت نهی   محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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:۱۶۹۲  آ-۹۸۱۵۴۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۲۸۷-  مورخ۱۳۹۸/۱۱/۳    هیئ��ت 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 خانم صغرا نورا   فرزند سعیدی   بشماره شناسنامه  ۴۸۳۳ صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل  به مس��احت  ۳۵۰ متر مربع در قس��متی ازپالک ۲۵۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیس��تان 
شهر زابل  کوچه ۴ منشعبه از خیابان شهید حیدر شهرکی  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین نژاد روحی 
اح��دی از ورثه علی نژاد روحی  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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:۱۶۸۹  آ-۹۸۱۵۴۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۳۰۸-مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای فرزاد جونابادی  فرزند محمد   بشماره شناسنامه  ۱۵۲ صادره از زابل در ششدانگ  یک باب 
منزل  به مساحت  ۲۲۸ متر مربع در قسمتی ازپالک ۲۱۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل 
بلوار میرحس��ینی ضلع شرقی میدان رس��تم  خریداری از مالک رسمی آقایان علی درویش پور و محمد جانابادی  
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
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:۱۶۸۶  آ-۹۸۱۵۴۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۷۲-م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳    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 خانم گلی بوالغی   فرزند شیردل   بشماره شناسنامه  ۸۰۵ صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  ۱۲۵ متر مربع در قسمتی ازپالک ۱۶ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل 
انتهای کوچه ۱۱ منشعبه از بلوار میرحسینی موضوع مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱۶۸۷  آ-۹۸۱۵۴۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۳۳-م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹    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 محمد  سعادتیان فرزند ابراهیم   بشماره شناسنامه  ۵۷۱ صادره از زابل   در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  ۸۳/۳۶ متر مربع در قسمتی ازپالک ۳۹ فرعی از ۱۲۰۹ اصلی  واقع در بخش یک سیستان 
شهر زابل  خیابان باقری جنوبی کوچه بهمن موضوع مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 . آ-۹۸۱۵۴۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

م الف:۱۶۹۳

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
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۲۸۸- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳    هیئ��ت 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 محمدعلی کیخا  فرزند رضا  بشماره شناسنامه  ۱۰۰۸ صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل  به مساحت  ۱۷۷ متر مربع در قسمتی ازپالک ۵۲۷ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
زابل کوچه ۶ منشعبه از خیابان باهنر خریداری طبق سند قطعی ۳۷۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ دفترخانه ۵۳ زابل   
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
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:۱۶۸۱  آ-۹۸۱۵۴۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
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
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۷۹۶-م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴    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 منصور رامین فرزند درمحمد   بش��ماره شناس��نامه  ۳۶۶۰۲۶۰۸۹۴ صادره از زابل   در 
ششدانگ  یک باب منزل  به مساحت  ۲۳۳ متر مربع در قسمتی ازپالک ۸۳۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش 
۲ سیستان شهر زابل  بلوار امام رضا)ع( روبروی پمپ کردتمندانی محله شهید سراوانی خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدحسین ساالری شهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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:۱۶۹۱  آ-۹۸۱۵۴۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

    برابر آرای صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضای آنان به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک درگز تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

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

۱. خانم شهناز یاناری فرزند رحیم وردی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۱۸/۰۵ متر مربع قسمتی از پالک 
۸۸ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش ۷ قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده 
س��هم ششدانگ مع الواسطه از مالک رس��می خانم اقدس ثنایی و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
۲. آقای علی پرواز فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۷۴/۱۵ متر مربع قسمتی از پالک ۹۳ 
فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای یداهلل فخار مهرجردی و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
۳.  آقای پیمان ظفریان فرزند غالمعلی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
۹۸/۵۵ متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۰ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
۴. آقای قنبر اریان فرزند حسن یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ ۹۳/۶۰ 
متر مربع قس��متی از پالک ۱۷۰ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش ۷ قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
۵. آقای الهیار حیدریان فرزند غالمعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۶۸/۵۶ متر مربع تمامی پالک ۱۸۶۲ 
فرعی مجزی ش��ده از ۶۶ فرعی از یک اصلی و قس��متی از پالک ۶۶ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز 
قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالک ۱۸۶۲ فرعی از یک اصلی از محل مالکیت 
مشاعی خودش و خریداری یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالک ۶۶ فرعی از یک اصلی مع الواسطه از آستان 

قدس رضوی و آقای حسین جانیانی
۶. آقای اکبر حسن زاده نهرآسیاب فرزند حسن ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳۰۳/۵۸ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۷۲ فرعی از ۴۴ فرعی از ۲۲� اصلی واقع در کالته کوش��ک ش��هر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی عباسیون عارفی
۷. خانم ناهید سعادتفر فرزند نریمان ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۹۸/۳۸ متر مربع قسمتی از پالک ۱۹ 
فرعی از ۲۴� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای عباس قروی چاوشلو
۸. خانم پروین قوی اندام فرزند محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۲۹/۹۰ متر مربع قسمتی از پالک ۲۳ 
فرعی از ۲۴� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای محمدصادق یکرنگ درجزی
۹. آقای اسداله پاکبازچاپشلو فرزند جان محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۲۴/۸۴ متر مربع قسمتی از 
پالک ۲۳ فرعی از ۲۴� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای محمدصادق یکرنگ درجزی
۱۰. آقای حسین صادقی فرزند حسن ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۱۱/۱۰ متر مربع قسمتی از پالک ۲۴ 
فرعی از ۲۴� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای محمدعلی نوخندانی ارتیانی
۱۱. آقای امیرمحمد چوپانیان فرزند حس��ن شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت ۵۳۴۵۲ متر مربع 
قسمتی از پالک ۴۶� اصلی واقع در مزرعه کالته کوکتل قریه یاقول قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقایان کاظم و صادق و خانم پروین سلیمانی
۱۲. آقای علی صمدی فرزند عبدالصمد شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت ۲۷/۳۸ متر مربع قسمتی از پالک 
۶۳۵� اصلی )۶۳۵ فرعی از ۳۴۵� اصلی( واقع در شهر درگز قطعه یک درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای میرزاخان موالیی
آگهی اصالحی

۱. پیرو آگهی منتشره در روزنامه قدس شماره ۷۴۹۹ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ مورد تقاضای آقای وحید رشیدخیرآباد 
فرزند خان محمد مساحت ملک مقدار ۱۳۷/۷۰ متر مربع آگهی گردیده بود که در تحریر رای و انتشار آگهی اشتباه 
گردیده و مساحت صحیح ملک با عنایت به صدور رای اصالحی از طرف هیئت، مقدار ۲۰۲/۲۳ متر مربع قسمتی 

از پالک یک فرعی از ۱۸� اصلی صحیح می باشد.
۲. پیرو آگهی منتشره در روزنامه رسالت شماره ۵۳۳۳ مورخه ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ مورد تقاضای خانم گلنار صالح نیا فرزند 
آزاد ۱۷۷/۸۳ متر مربع آگهی گردیده بود که در تحریر رای و انتشار آگهی اشتباه گردیده و مساحت صحیح ملک 
با عنایت به صدور رای اصالحی از طرف هیئت ۲۰۶/۳۵ متر مربع تمامی از پالک ۸۰ فرعی از ۵۰� اصلی صحیح 
می باشد. ضمناً متقاضی فوق تمامی مورد ثبت را برابر سند رسمی به آقای توحید آرمال انتقال قطعی نموده است.

ضمناً آرای اصالحی منتشره در آگهی فوق از تاریخ انتشار به مدت یک ماه فرصت اعتراض دارد.آ-۹۸۱۵۴۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

ناصر حسن زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش۱۶ یزد –  سانیج  و توابع
یک مکرر۱۶۴۸فرعی از ۲۴اصلی – آقای حبیب دشتی رحمت آبادی ششدانگ خانه باغچه بطور مفرور قسمتی از 
پالک ثبتی برابر به مساحت ۷۳۱مترمربع برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۳۰۲۷مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶واقع در 

باغ کهله سانیج تفت خریداری عادی مع الواسطه از احمد میرشکاری مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آ-۹۸۱۵۴۶۵  م الف: ۵۲۵
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
امیر حسین جعفری ندوشن           رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش۱۴ یزد –  اسالمیه و توابع
۸۸۷ مکرردوم فرعی از یک - اصلی – آقای عزیزاهلل موذن فراشاه ششدانگ خانه باغچه بطور مفرور قسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت ۴۱۵/۵۰متر مربع بموجب رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۲۷۶۷مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷واقع 

در اسالمیه تفت خریداری عادی مع الواسطه از هدایت اهلل مظفری مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آ-۹۸۱۵۴۸۵   م الف: ۵۲۳
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
امیر حسین جعفری ندوشن          

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  -  از طرف علی محمد شبانیان تفتی   

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۸� ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  فاطمه نیک نفس  فرزند  غالمرضا بشماره شناسنامه وشماره ملی ۰۶۴۰۳۱۱۹۰۳  
نس��بت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت۱۵۲/۷۴ مترمربع قسمتی از پالک ۲۱۵ � اصلی بخش ۲ بیرجند از 
محل مالکیت غالم دره میرکی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۵۴۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۸/۱۲/۲۸
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

انتشار نسخه جدید از نرم افزار 
»کتابخانه و دانشنامه تخصصی 

جامع فقه« 
معارف: به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری 
علوم اســالمی )نور( نسخه ســوم از نرم افزار 
کتابخانه و دانشــنامه تخصصــی جامع فقه، 
تولید شد. متن یک هزار و 638 عنوان کتاب و 
رساله در 2هزار و 858  جلد از منابع مهم در 
زمینه فقه به زبان عربی و فارسی در محورهایی 
همچون: فقه اســتداللی، منابع روایی فقهی، 
ادعیه و زیارات، استفتائات و رساله های عملیه، 
مناسک حج و مسائل مستحدثه، فقه مقارن، 
آیات األحکام، قواعد فقهی، فرهنگ اصطالحات 
و دائره المعارف فقهی، کلیات و تاریخ علم فقه 
و کتاب های متن و شرح، محتوای علمی این 
نرم افزار را تشکیل می دهند. فراهم کردن امکان 
دسته بندی کتاب ها بر اساس موضوعات، ادوار 
فقهی )قرن(، پدیدآوران، زبان و ابواب فقهی و... 
به همراه قابلیت های دیگر، کاربر را در استفاده 
هر چه بهتر از منابع فقهی ارائه شــده در این 

نرم افزار، یاری می کند.

 »کتاب شیعه« 
به شماره ۱۵ و ۱۶ رسید

اجتهــاد: شــماره ۱5 و ۱6 فصلنامــه 
»کتاب شیعه« به صاحب امتیازی مؤسسه 
تراجــم،  ویــژه  کتاب شناســی شــیعه، 
کتاب شناسی، نسخه پژوهشی و نقد کتاب، 
منتشــر شد. در این شماره به قلم استادان 
و پژوهشگران، »6 مقاله عربی«، »۱۰ مقاله 
فارسی«، »۴ مقاله در بخش زندگی نامه های 
خودنوشت«، »۴ مقاله در بخش اجازات«، 
»یــک مقالــه در بخش کتاب شناســی و 
نسخه شناسی«، »2 مقاله در بخش معرفی و 
نقد« و »یک مقاله در بخش کتاب پیوست« 
مکتوب شده است. از جمله مقاالت فارسی 
این فصلنامه می توان به موارد زیر اشــاره 
کرد: »حاج آقا ابوالفضل موســوی زنجانی 
در کالم آیــت اهلل شــبیری زنجانــی« اثر 
محمدجواد شــعبانی فرد، »درباره تخریب 
قبور ائمه بقیع)ع(« تألیف رضا اســتادی، 
»میرزای بزرگ شیرازی و سامرا« نوشته رضا 

مختاری  و... . 

خبر

 معارف  آیت اهلل ســیدان گفت: در شرایط 
کنونی جامعه و رواج بیماری ویروسی، باید 
بهداشــت فردی را در همه شــرایط رعایت 
کــرد، رعایت بهداشــت در همــه مکان ها 
به خصــوص در اماکن مقدســه، یک عمل 
عقالنی و دینی است. به گزارش آستان نیوز؛ 
آیت اهلل سیدجعفر ســیدان صبح دیروز در 
 دیدار جمعی از مدیران آستان قدس رضوی 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشورگفت: 
در این خصوص دو نکته حائز اهمیت وجود 
دارد، کــه مردم باید به طور جد این دو مورد 

را رعایت کنند.
وی ادامه داد: نکته اول، رعایت بهداشــت و 
دستورات پزشکی است و هر آنچه متخصصان 
این امر بــر آن تأکید دارند. این امر تا جایی 
اهمیــت دارد که حتی عمل به دســتورات 
متخصص موثق این بیماری حتی اگر کافر هم 
باشد الزم است. این مفسر قرآن به مسئوالن 
آستان قدس تأکید کرد: در درجه اول باید به 
مردم در خصوص پیشگیری از این بیماری 
هشدار داد و مردم را تشویق و تحریص کرد تا 

مسائل بهداشتی را رعایت کنند.
وی با اشــاره به دســتورات اسالم مبنی بر 
رعایت بهداشــت افزود: تأکید دین اسالم بر 
رعایت بهداشــت فردی و میزان احادیث و 
روایات در این خصوص شــگفت انگیز است. 
احکام اســالمی از جمله غســل و وضو نیز 
ریشــه اش همین رعایت بهداشت است. لذا 
همه باید بهداشــت فردی را در همه شرایط 
رعایت کنند به خصوص در شرایط استثنایی 
که در آن حضور داریم. رعایت بهداشــت در 
همه مکان ها به ویژه در اماکن مقدسه، یک 

عمل عقالنی و دینی است.
آیت اهلل سیدان در بخش دیگری از سخنان 
خــود گفت: نکته دومی که همه باید بدانند 
و به انــدازه نکته اول اهمیــت دارد، بحث 
دعا و نیایش اســت. خداوند در قرآن کریم 
ِّی لَْو ال  می فرمایــد: »ُقْل مــا یَْعَبُؤا بُِکــْم َرب
ُدعاُؤُکْم/ بگو: اگر دعایتان نباشد پروردگارم به 
شما ارج و منزلتی ننهد«. در روایتی دیگر از 
امام صادق)ع( پرسیدند: قرائت قرآن مهم تر 
است یا دعا کردن و ایشان پاسخ دادند: »دعا 
کردن« و ســپس به همین آیه سوره فرقان 

استناد کردند.
وی با اشاره به آیه »َوَمآ أَْرَسلَْنا فِی َقْریٍَة مِّن 
رَّآءِ لََعلَُّهْم  َِّبیٍّ إِلَّ أََخْذنَآ أَْهلََها بِالَْبأَْسآءِ َو الضَّ ن
رَُّعونَ / هیچ پیامبــری را در هیچ آبادی  یَضَّ
نفرســتادیم، مگر آنکه مردم آنجا را گرفتار 

ســختی ها و بالها ساختیم، تا شاید به زاری 
)و توبه( درآیند«. گفت: بعضی از این ابتالئات 
به خاطر این است که مردم به درگاه خداوند 
تضرع کنند چون صالح مردم در تضرع است. 
عقل، نقل و تجربه نشان می دهد که دعا در 

این موقعیت اهمیت باالیی دارد.
این عالم دینی افزود: خداوند سنت هایی دارد 
که گاهاً این سنت ها را با معجزه می شکند و ما 
چون نمی دانیم که مشیت الهی چیست باید به 
تکلیفمان عمل کنیم. در خصوص این ویروس 
هم نمی دانیم خداوند اراده معجزه کرده یا نه 
لذا تکلیف داریم طبق دستورات پزشکان عمل 
کنیم. اگر قرار به معجزه در حرم ائمه باشــد 
باید خود ائمه آن قدر سختی نمی کشیدند، 
پس همیشه قرار بر معجزه نیست و تکلیف 

رعایت بهداشت و تضرع به درگاه الهی است.

وی با تأیید اقدام های آستان 
قدس رضــوی در خصوص 
مبارزه با ویــروس کرونا در 
حرم مطهــر گفت: بنده در 
جواب کســی که اقدام های 
آستان قدس در این شرایط 
می دانست،  ناخوشــایند  را 
گفتم، این برنامه ها عین ادب 
به اهل بیت)ع( و احترام به 

زائر ایشان است.
در ابتدای ایــن دیدار که با 
مدیران  از  حضور جمعــی 
آســتان قدس رضوی انجام 

گرفت، گزارشــی از اقدام های 
این آستان مقدس در خصوص جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا ارائه شد.

آیت اهلل سیدان در دیدار جمعی ازمدیران آستان قدس رضوی:  

رعایت بهداشت در اماکن مقدسه عملی عقالنی و دینی است

بنده در جواب 
کسی که اقدام های 

آستان قدس 
در این شرایط 
را ناخوشایند 

می دانست گفتم 
این برنامه ها عین 

ادب به اهل بیت)ع( 
و احترام به زائر 

ایشان است

بــــــرش

فتوای جدید رهبر معظم انقالب 
  غسل و نماز میِّت 

 آلوده به ویروس 
کرونا چگونه است؟

 معارف  حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاســخ 
به این اســتفتا که »اگر شخصی بر اثر بیماری 
واگیردار کروناویروس که طبق نظر متخصصان، 
ســرایت ســریعی دارد، فوت کند در خصوص 
غسل، کفن و نماز چنین میتی وظیفه چیست؟« 
نظر خود را به این شــرح اعالم کردند: »مجرد 

ابتــالی به این بیماری، موجب ســقوط احکام 
واجب مربــوط به میت نمی شــود؛ بنابراین با 
مراعات کامل نکات بهداشــتی و اســتفاده از 
تجهیزات ایمنــی – هر چند با صرف هزینه – 
باید حداقل واجب در مورد غسل، حنوط، کفن، 
نماز میت و دفن انجام گیــرد. در صورت عدم 

امکان غســل ترتیبی، باید به صورت ارتماسی، 
غسل داده شود و در صورت عدم امکان غسل، 
با دســت میت، میت را به ترتیب، بدل از غسل 
با آب و سدر، غسل با آب و کافور و غسل با آب 
خالص، تیمم داده و حنوط کنند و- هر چند از 

روی لباس- کفن کرده و دفن نمایند«.
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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 rسقف انتقال پول افزایش یافت
بانک مرکزی  روابط عمومــی  اقتصاد: 
دربــاره تمهیدات بانــک مرکزی برای 
کاهش مراجعات حضوری مردم نوشت:

1- ســقف مجاز انتقــال وجه کارت به 
کارت )شــتابی و درون بانکی( از طریق 
درگاه های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ 
30 میلیون ریال در هر شبانه  روز از مبدأ 
هر کارت به 50 میلیون ریال افزایش یابد. الزم به ذکر است، میزان کارمزد انتقال 
وجه بیش از 30میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه 30 میلیون ریالی است. 

2-سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 10 میلیون 
ریال به 30 میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شــماره ملی دارنده کارت 
و شماره ملی دارنده سیمکارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه 
به خطرات ناشی از سوءاستفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، 
افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. 3- امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های 
بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا بالمانع 
است. ضروری است اقدام های الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رسانی 
به مشــتریان صورت پذیرد. 4-طبق روال سال های گذشته و به منظور کاهش 
مراجعات مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز، افزایش سقف برداشت نقدی 
درون بانکی از 2میلیون ریال به 5 میلیون ریال بالمانع است. الزم به ذکر است، 
این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعب صورت می گیرد و با وجود 
ایجاد امکان فوق ضروری است اطالع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از 
اسکناس به مشتریان صورت پذیرد. 5- تعداد تالش های متوالی ناموفق رمزدوم در 

هر شبانه روز به شرح دستورعمل پیوست به پنج بار افزایش یابد.
شــایان ذکر اســت، رعایت مفاد این بخش نامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و 

بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این بانک صورت خواهد پذیرفت.

لغو محدودیت مبادالت با سه کشور تا هفته آینده
تسنیم: مقام مسئول ســازمان راهداری از تداوم مبــادالت تجاری کامیونی با 
کشورهای افغانســتان، عراق، آذربایجان و روسیه )از مسیر آذربایجان( خبر داد 
و گفت: محدودیت مبادالت با ســه کشور تا هفته آینده لغو می شود . منوچهر 
ســلمان زاده اظهار کرد: نسبت به هفته  گذشــته در مبادالت تجاری جاده ای با 

کشورهایی که محدودیت اعمال شده بود، تغییر خاصی نداشته ایم.
وی ادامه داد:  همچنان مبادالت تجاری کامیونی با ترکمنستان،  پاکستان و ترکیه 
متوقف شده است.وی با بیان اینکه البته ورود و خروج کامیون های ایرانی و ترکیه ای 
از مرزها انجام می شود، افزود: ما در ترکیه و اروپا ناوگان جاده ای داریم که در حال 
ورود به کشور و حامل کاال هستند.مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
سازمان راهداری با اعالم اینکه ناوگان جاده ای ترکیه یا کشورهای دیگر می توانند 
از خــاک ایران عبــور کنند، گفت: در حال حاضر هیچ نــاوگان ورودی از ترکیه 
نداریم.سلمان زاده ابراز کرد:  در حال حاضر مبادالت تجاری کامیونی با کشورهای 
افغانســتان، آذربایجان و عراق بدون محدودیت انجام می شــود، ضمن اینکه با 
کشورهایی دیگر از جمله روســیه که از مسیر آذربایجان می گذرد نیز مبادالت 
همچنان برقرار اســت.وی در خصوص زمــان محدودیت توقف مبادالت تجاری 
کامیونی با کشورهای ترکیه، ترکمنستان و پاکستان، خاطرنشان کرد:  مسئوالن 
این کشــورها اعالم کرده اند این محدودیت ها موقتی است و تا یک هفته آینده 
روال مبادالت با ایران عادی خواهد شد.وی هفته گذشته درباره مسائل مربوط به 
تأثیر کروناویروس بر مبادالت جاده ای کاالی ایران با کشورهای همسایه به تسنیم 
گفته بود: در این بخش واردات از کشــورها و صادرات کاال به کشورهای همسایه 
هیچ محدودیتی از سوی ایران اعالم نشده است.وی تصریح کرد:  فقط کشور عراق 
با توجه به محدودیت استقرار نیروی انسانی، در حوزه مسافری محدودیت هایی در 
مرزهای مهران و خســروی اعمال کرده، اما در بحث کاال هیچ محدودیتی برای 
مبادالت با این کشور نداریم.وی با بیان اینکه در مرز مهران به  دلیل اینکه عراقی ها 
اعالم کرده اند کمبود نیروی انسانی داریم، فعالیت های تجاری انجام نمی شود،  افزود: 

با عراق هفت مرز مشترک داریم که در پنج مرز تبادالت کاال انجام می شود.

کرونا دالل ها را زمین گیر و انبارخودروسازان را پرخواهد کرد

بازارخودرو  دنده عقب  گرفت
 اقتصاد/ زهراطوسی  هر چند در آستانه شب 
عید و با ادامه محدودیت عرضه خودروسازان اوایل 
ماه جاری شــاهد افزایش قیمت خودروها در بازار 
بودیم، ولی نسخه گرانی خیلی زود با نبود خریدار، 
کاهش نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا در هم پیچید و 

افت قیمت در بازار را رقم زد.
با وجود اینکه موج گرانی در هفته گذشته به جان 
بازار خودرو افتاد و در یک هفته نرخ ها رکورد قبلی 
خود را شکستند و وارد سطوح جدید قیمتی شدند، 
اما هم اکنون وضعیت بازار به شــکل متفاوتی رقم 

خورده است.

 کاهش نرخ ها در زمان پیک خرید
در چند ماه اخیر  کــه افزایش قیمت ارز، کاهش 
تولیدخودرو، متوقف شدن تولید برخی خودروها، 
مشــکالت اقتصــادی و در نهایــت چشــم انداز 
غیرمشــخص اقتصادی خبر از گران شدن خودرو 
می داد و خریداران خودرو را وامی داشــت تا از بیم 
افزایش قیمت  در شــب عید خرید خودرو را جلو 
انداختــه و موجب  افزایش تقاضا و قیمت در بازار 
شوند،  اما در هفته گذشته کرونا تب و تاب خرید 
را از بین برد و ســبب نزولی شــدن قیمت ها در 
زمان پیک خرید خودرو شــد.این روزها بسیاری از 
شــهروندان خرید و فروش خودرو را به دلیل آنکه 
نیاز به حضور فیزیکــی در بنگاه ها و دفترخانه ها 
دارد، متوقــف کرده و برخی حتی برای انجام امور 
مربوط به شماره گذاری خودروهای خود نیز مراجعه 
نمی کنند. مراجعات مردمی برای خرید وفروش در 
حداقل خود بــوده و انجام معامالت نیز  به ندرت 
اتفاق می افتد. این مســئله البته مختص به ایران 
نیست و فروش خودرو در چین نیز تحت تأثیر کرونا 
۹2درصد کاهش یافته است. افراد کمی در چین به 
دنبال خرید خودرو سواری هستند و خودروسازان 
بزرگ داخلی و جهانی نیز موقتاً تولید خود را در این 

کشور متوقف کرده اند.

 کاهش 3 تا 6میلیونی قیمت ها
بــا این حال با کمی تأخیر نســبت به همه گیری 
کرونا، بازار خودرو در کشــور ما نیز به این مسئله 
واکنش نشان داد. بررسی قیمت ها در بازار  نشان 
می دهد قیمت خودروهــا در بازار 3تا 10 میلیون 
کاهش پیدا کرده اســت. در این راستا می توان به 

افت ۶میلیون تومانی قیمــت پژو 20۶صندوقدار 
و عرضــه این خودرو به قیمت 118میلیون تومان 
در بازار اشــاره کرد.همچنین سمند دوگانه سوز با 
موتورEF 7 نیز بــا افت قیمت ۶میلیون تومانی، 
دیروز به قیمت 127میلیون تومان در بازار عرضه 
شد. قیمت پژو پارس نیز با افت 5میلیون تومانی به 
118 میلیون تومان رسید.در عین حال قیمت پراید 
و تیبا نیز کاهش داشــته و افت 500هزار تومانی 
قیمت را تجربه کرده اند. امروز قیمت سایپا 132 در 
بازار به ۶3میلیون تومان رسید.  قیمت وانت سایپا 
نیز با کاهش 3میلیون تومان به ۶4میلیون تومان 

رسیده است.

 ضرر کرونا به خریداران غیرواقعی
طبق نظرسنجی انجام  شــده توسط یک شرکت 
معتبر داخلی، نگاه شهروندان ایرانی به خودرو در 

سال جاری، بیش از گذشته 
سرمایه ای بوده است. منظور 
از سرمایه ای شدن خودرو، 
برای  تقاضای کاذب  ایجاد 
ایــن کاال در جهت حفظ 
ارزش پول و کســب سود 
اســت. اگرچه خودرو ذاتاً 
کاالیی مصرفی به شــمار 
مــی رود، با این حــال در 
مقاطــع مختلــف به ویژه 
سال هایی که اقتصاد کشور 
نوسانی بوده، نگاه مشتریان 
ایرانی به آن تغییر کرده و 

سرمایه ای  شده است.
نشــان  نظرســنجی  این 
از  ۶0درصــد  می دهــد 
خودروهــای  خریــداران 
صفرکیلومتر در نیمه نخست 
امســال، اقدام بــه فروش 
خــودرو دریافتــی خود از 

نمایندگی کرده اند. اقدام مشتریان مبنی بر فروش 
به جای مصرف، ریشــه در اختالف فاحش میان 
قیمــت کارخانه و بازار خودروهــا دارد که خود از 
سیاست قیمت گذاری دستوری سرچشمه می گیرد. 
شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند 
شده  که می تواند ناشی از به تأخیرانداختن فروش 

در راستای کسب سود بیشتر باشد که حاال با افتادن 
ویروس به جان بازار، این سود نیز سوخت خواهد 

شد.

 بازار  نیمه تعطیل خودرو
آن طــور که ســعید مؤتمنی، رئیــس اتحادیه 
فروشندگان خودرو می گوید بازار خودرو تحت تأثیر 
ویروس کرونا به حالت نیمه تعطیل درآمده است، 
مراجعه به بازار کم شده و خرید و فروشی در بازار 
صورت نمی گیرد. به صورتی که با کاهش ناگهانی 
قیمت خودروهای داخلی، قیمت خودرو پراید را تا 

10میلیون تومان ارزان کرده است.
مؤتمنی می گوید: توصیه ما این است مردم برای 
خریــد خودرو عجله نکنند هر چه به شــب عید 
نزدیک تر می شویم، قیمت خودروها ارزان تر خواهد 
شد.علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه داران 
با اشــاره به افت محســوس معامالت 
خــودرو در روزهای اخیــر می گوید: 
۶0درصد بازار عید از دست رفته  و در 
صورت ادامه روند فعلی باز هم شــاهد 
کاهــش قیمت ها در روزهــای آینده 
خواهیم بود.به گفته پورحسنی در هفته 
گذشته با افزایش قیمت ارز و وارد شدن 
به لیست سیاه FATF قیمت ها روند 
صعودی به خود گرفت، اما باز شــدن 
کانال مالی و کنترل قیمت ارز موجب 
کاهش قیمت ها شد که این ها عوامل 
بین المللی هســتند. در حوزه داخلی 
آن دسته از مالکان ماشین که با هدف 
کسب سود اقدام به ثبت نام خودرو کرده 
بودند، اکنون با وجود گسترش ویروس، 
تعطیلی شهر و آینده مبهم، این افراد به 
دنبال فروختن خــودرو به هر قیمتی 
هستند، زیرا سال آینده مدل آن ها یک 
سال قدیمی می شــود. از طرف دیگر 
اکنون کمتر فردی دنبال خرید خودرو 
است. همچنین دغدغه اصلی مردم خرید ماسک و 
پیدا کردن مواد ضدعفونی کننده و مریض نشدن 

است تا اینکه خودرو معامله کنند.

 توفیق اجباری برای خودروسازان
براساس آنچه حســین مدرس خیابانی، قائم مقام 

وزیر صنعت گفته پارکینگ های خودروسازان در 
حال حاضر خالی از ماشــین است و وزارت صمت 
در تالش است تا  بازار خودرو را رو به آرامش برده و 

نقدینگی های سرگردان را مدیریت کند. 
در حال حاضر وضعیت  صنعت خودرو وخیم است. 
این صنعت از یک سو با تحریم ها و چالش های ناشی 
از آن یعنی تنگنای نقل و انتقاالت پولی دســت و 
پنجه نرم می کند و از سوی دیگر مدیریت ضعیف 
هزینه ها بر مشــکالت آن افزوده اســت. درعین 
حال شــرکت های خودروساز با توجه به مشکالت 
نقدینگی و به منظور تأمین بخشی از هزینه های 
جاری خود، اقدام به پیش فروش محصوالتشــان 
کرده اند آن هم در حالی که این  کار تنها به افزوده 
شدن تعهدات جدید به تعهدات رفع نشده قدیمی 
منجر می شود. از طرفی  فعاالن  بازار نیز  می گویند 
روند عرضه محصول از سوی خودروسازان همچنان 
ضعیف است، در چنین شرایطی  که خودروسازان 
کلی تعهدات معوق داشته و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز اصرار به رشد تولید دارد، بعید به نظر 
می رسد اقدامی در راستای تعطیلی موقت خطوط 

تولید خودروسازان و قطعه سازان انجام شود .
 بدیــن ترتیــب واکنش ضدکرونایی مشــتریان 
نوعی توفیق اجباری برای شرکت های خودروساز 
محسوب می شود تا بخشی از عقب ماندگی خود را 

جبران کنند.

 افت تولید خودرو همچنان ادامه دارد 
نگاهی به تولید انواع خودرو در کشور در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل نشان می دهد تولید همچنان 
روند کاهشــی دارد به طوری که در 11 ماه امسال 
نیز شــاهد افت 12/8درصدی تولید در این بخش 

هستیم .

طبق آمار، در 11 ماه امســال 7۶2هــزار و 178 
دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل افت 12/8درصدی را 
داشته است. در این مدت ۶۹۶هزار و ۶۹0 دستگاه 
سواری تولید شــده که این رقم نیز در مقایسه با 
تولید سواری در 11 ماه ۹7 کاهش 14/5درصدی 
را تجربه کرده اســت.در 11 ماه امسال تولید ون 
افت 84/4درصدی و تولید مینی بوس و میدل باس 
افت 47/3درصدی را داشــته است. تولید اتوبوس 
17/1درصد و تولید کامیونت، کامیون و کشــنده 
نیز 70/۶درصد افت را تجربه کرده است.در بررسی 
وضعیت تولید ایران خودرو در 11 ماه امســال نیز 
باید به کاهش 11/7درصد تولیــد انواع خودرو و 
همچنین افت 11/2درصدی تولید سواری در این 
گروه صنعتی خودروسازی اشاره کنیم. البته تولید 
انواع خودرو در گروه صنعتی سایپا در 11 ماه امسال 
0/۹درصد رشد داشته و در مقابل تولید سواری در 
این گروه خودروســازی با افت 2/3درصدی همراه 

بوده است.
با این حــال رضا رحمانی، وزیر صمت اعالم کرده 
اســت: برای حوزه تنظیم بــازار و ثبات قیمت ها، 
عرضــه و فروش خــودرو و کاهــش تعهدات دو 
خودروســاز برنامه کاری ویژه دارد و خودروسازان 
نیــز  قول داده اند معوقات را تا خرداد ماه ۹۹ صفر 
خواهند کرد.کارشناسان بازارخودرو معتقدند با در 
نظر گرفتن نرخ تمام شده خودرو و سود مشخص، 
می توان نسبت به تعیین نرخ خودرو در بازار اقدام 
کــرد، اما آنچه منجر به بازگشــت آرامش به بازار 
خودرو می شــود، حذف قیمت گذاری دســتوری 
اســت. این امر می تواند در کنار روند فعلی آرامش 
بازار خودرو که ناشــی از شیوع ویروس کروناست، 

بازار را از حضور واسطه ها خالی کند.

در حال حاضر 
وضعیت  صنعت 
خودرو وخیم است 
این صنعت از 
یک سو با تحریم ها 
و چالش های 
ناشی از آن یعنی 
تنگنای نقل و 
انتقاالت پولی 
دست و پنجه نرم 
می کند و از سوی 
دیگر مدیریت 
ضعیف هزینه ها 
بر مشکالت آن 
افزوده است

بــــــــرش

هیچ کامیونی در مبادی مرزی عراق متوقف نشده    تسنیم: یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اعالم کرد:  تمام مرزهای صادراتی ایران به عراق باز است و هیچ خللی در روند صادرات 
کاال به این کشور وجود ندارد.   روزانه و بدون هیچ توقفی کامیون های بار صادراتی ایران از مرزهای تمرچین،  باشماق، خسروی،  پرویزخان، شلمچه و چذابه وارد عراق می شوند. آل اسحاق با بیان این جمله که 

»افت وخیزهایی در مرز مهران داشتیم« افزود:  با این حال تاکنون 800کامیون از مرز مهران وارد عراق شده و در زمان حاضر هیچ کامیون صادراتی ایران در این مرز متوقف نیست.

خـــبر

 دو شنبه 12 اسفند  1398 7 رجب 1441 2 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9199

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
 فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 19860308001004060ـ  1398/10/30 
ــت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  و 1398/11/30ـ  19860308001004435 هیئ
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ــماره  ــن نژاد فرزند محمد بش بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ علی محس
ــبت به ششدانگ یک قطعه بند مزروعی که بر اثر عبور  ــنامه 8 صادره از بیرجند  نس شناس
ــده به مساحت 1036/56 و 2520/10  متر مربع قسمتی از  رودخانه به2قسمت تقسیم ش
ــی از 358 اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت کنیز و فاطمه و علی  ــای 335 فرع پالکه
اکبر شهرت همگی مزگی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
ــت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم  خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815434
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/27
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
 فاقد سند رسمی

ــف وضعیت ثبتی  ــه قانون تعیین تکلی ــون و ماده 13 آئین نام ــوع ماده 3 قان ــی موض آگه
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره .........139860308001004326 
ــی اراضی و  ــن تکلیف وضعیت ثبت ــون تعیی ــوع قان ــت اول/دوم موض ـ 1398/11/27 هیئ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن بوستانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 5 وشماره ملی 
ــبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت166/61 مترمربع قسمتی از  0651829755  نس
ــدالهی عیلکی   پالک 262 فرعی از 345  ـ اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت علی اس
محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  ش
ــلیم و  ــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس می توانند از تاریخ انتش
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815435
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/27
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
ــماره 139860308001004400  ــند رسمی            برابر رای ش ــاختمانهای فاقد س و س
ــی اراضی و  ــن تکلیف وضعیت ثبت ــون تعیی ــوع قان ــت اول/دوم موض ـ 1398/11/29 هیئ
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات  ــمی مس ــاختمانهای فاقد سند رس س
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری حیدری فرزند عیسی بشماره شناسنامه وشماره ملی 
ــدانگ یکباب منزل به مساحت351/08 مترمربع قسمتی  ــبت به شش 5630018744  نس
ــده امیر ابادی  محرزگردیده  ــالک 202 ـ اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت زیبن از پ
ــود در  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش اس
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ  از تاریخ انتش
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815436
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/27
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  آگه
ــماره 139860308001004360ـ   ــمی            برابر رای ش ــند رس ــاختمانهای فاقد س و س
1398/11/28 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض  ــند رسمی مس فاقد س
ــماره ملی  ــنامه 2وش ــماره شناس ــن  بش ــی آقای محمود  مزازی  فرزند محمد حس متقاض
ــدانگ یکباب منزل به مساحت605/60 مترمربع قسمتی از  ــبت به شش 0652463711  نس
پالک 25 فرعی 161 ـ اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مبارک یعقوبی محرزگردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
ــت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  اس

خواهد شد.آ-9815441
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/27
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــن تکلیف وضعیت ثبتی  ــن نامه قانون تعیی ــاده 3 قانون و ماده 13 آئی ــی موضوع م آگه
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1398603080010004373ـ 
ــی اراضی و  ــن تکلیف وضعیت ثبت ــون تعیی ــوع قان ــت اول/دوم موض 1398/11/28 هیئ
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات  ــند رسمی مس ــاختمانهای فاقد س س
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید حبیب اله رضائی فرزند سید علی  بشماره شناسنامه 
ــماره ملی 0651495768  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به  348صادره ازبیرجند  وش
ــش 2 بیرجند از محل  ــمتی از پالک 1396 ـ  اصلی بخ ــع قس ــاحت107/40 مترمرب مس
ــالع عموم مراتب در دو  ــت . لذا به منظور اط ــت رقیه مددی پور  محرزگردیده اس مالکی
ــند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتی که اش نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  ــته باش مالکیت متقاضی اعتراضی داش
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
ــد.  ــند مالکیت صادر خواهد ش انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9815479
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/28

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی اصالحی رأی عدم افراز
ــنبه مربوط به رأی  ــدس مورخ 1398/12/6 روز سه ش ــره در روزنامه ق پیرو آگهی منتش
ــهم مشاعی  ــهد به مالکیت س عدم افراز پالک 11952 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مش
ــتباهاً یک دانگ آگهی شده است.  ــدانگ صحیح می باشد که اش متقاضی دو دانگ از شش

آ- 9815420
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار مشهد- محمد مقدسی

اگهی احضار خوانده 
ــماره ملی 3701213089 صادره ایرانشهر جهت  ــپاهی فرزند موسی به ش اقای محمد س
ــماره 9809975470101632کالسه پرونده 9709985470100886  اجرای دادنامه ش
ــتان ایرانشهر جهت ثبت  ــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس مورخه 1398/10/19 ش
ــرجویی فرزند اله داد ؛ چنانچه ده روز پس از انتشار  ــر خویش خانم پرینه س طالق همس
اگهی در دفتر حاضر نشدند این دفتر بنا بر مقررات عمل خواهد نمود ؛ لطفا پس از انتشار 

اگهی یک نسخه از اگهی را به این دفترخانه ارسال نماید. آ-9815473
سردفتر رسمی ازدواج و طالق 13 /10 ایرانشهر  - ملک محمد ربانی 

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

ــامی افرادی که  ــده اس در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد  ــمی آنان در هیئت مس ــناد عادی یا رس اس
رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه 

آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد
ــکونی از پالک 134 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت  ــدانگ یکباب منزل مس 1- شش
ــکندریان از محل مالکیت رسمی محمد علی  ــلم اس 113/74 متر مربع ابتیاعی آقای مس

معصومی برابر رای شماره 2516-98مورخه 1398/11/29- کالسه 97/0003
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل 
ــیداخذ نمایدمعترضین  ــلیم و رس تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
ــل دهنددرصورتی که  ــه اداره ثبت محل تحوی ــت ب ــل نمایدوگواهی تقدیم دادخواس مح
اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
ــند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت  محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1313 آ-9815448
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/12           تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/27

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان 
بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدیدحدود شماره های زیر:

بخش دو بجنورد
125 اصلی موسوم به قریه عزیز

1- ششدانگ پالک 23 فرعی یک قطعه زمین
ــای محمدمهدی نجفی  ــماعیل نجفی معصوم که عبارتند از آق ــت: ورثه مرحوم اس مالکی

معصوم فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3 کدملی 0682067288 و غیره...
2- ششدانگ پالک 29 فرعی یک قطعه زمین

ــد از آقای محمد مهدی نجفی  ــماعیل نجفی معصوم که عبارتن ــت: ورثه مرحوم اس مالکی
معصوم فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3 کد ملی 0682067288 و غیره...

ــت و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه )1399/01/25(  ــنبه بیس در روز دوش
ساعت 10 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

138 اصلی موسوم به قریه حمزانلو
ششدانگ پالک 185فرعی یک باب منزل

ــنامه 138 کدملی  ــماره شناس ــزدان به ش ــی فرزند ی ــی حمزانلوئ ــت: محمدیزدان مالکی
0680465103

ــت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه)1399/02/13( ساعت  ــنبه سیزدهم اردیبهش در روز ش
11 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد

ــذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین  ل
ــیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال  ــماره های فوق الذکر بوس ش
ــان امالک یا نماینده قانونی آنها  ــانند چنانچه هر یک از صاحب در محل حضور به هم رس
در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
ــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق  ش
ــالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق  ــی و نیز صاحبان ام ارتفاق
ــد و در  ــی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش ــون ثبت فقط تا س ــاده 20 قان م
ــت  اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایس
ــت اعتراض خود را به مرجع  ــلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس از تاریخ تس
ــلیم نمایند.م  ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تس

الف 1310  آ-9815450
تاریخ انتشار : دوشنبه 1398/12/12

احمد اصغری شیروان 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
ــماره بایگانی 9800111 اجرای ثبت زبرخان فاطمه فرهوش  بموجب پرونده اجرائی به ش
ــه به مبلغ  ــدام به صدور اجرائی ــماره 12579 – 98/1/6 اق ــه ش ــند نکاحی ــتناد س به اس
ــت که پس از ابالغ  ــا حیدری و غیره نموده اس ــون ریال را علیه رض ــاه میلی هفتصدوپنج
ــتانکار اموال غیرمنقول به شرح ذیل:  ــب درخواست بس اجرائیه و طی مراحل قانونی حس
مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به مساحت سیصد 
مترمربع پالک دویست ونود وسه فرعی از پالک چهل ودو اصلی واقع در اراضی اکبر آباد 
بخش چهار زبرخان بانضمام امتیازات آب و برق و گاز با دیوار محیطی در قبال مبلغ فوق 
و حقوق دولتی ارزیابی گردید: که ششدانگ پالک مزبور توسط کارشناس رسمی به مبلغ 
ــت وشصت  میلیون ریال معادل دویست وبیست وشش میلیون تومان  دو میلیارد و دویس
ــه دانگ آن مبلغ یک میلیارد و صدوسی میلیون ریال معادل  ــت که س ارزیابی گردیده اس
ــش میلیون تومان می باشد که پس از قطعیت ارزیابی جلسه مزایده  ــت وبیست وش دویس
آیده در روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین نود ونه از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره 
ــئولین اجرا و نماینده مقام قضایی دادگستری  ــناد و امالک زبرخان با حضور مس ثبت اس
زبرخان تشکیل می گردد و مبلغ مزایده از هفتصدوپنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. نیمعشر اجرایی 

ــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه  و حق حراج و نیز بدهی مالیاتی و عوارض ش
ــد به عهده برنده مزایده خواهد بود تاریخ انتشار:  ــده یا نشده باش رقم قطعی آن معلوم ش

98/12/12  آ-9815461
 سید حسن پور موسوی - رئیس ثبت و اسناد و امالک زبرخان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

ــر گردیده  پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14و15قانون ثبت منتش
ــن نامه قانون ثبت  ــتندبه ماده مذکور وماده61آیی ــت واصله مس ــب درخواس اینک برحس
تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر 

میباشد:بخش3 سبزوار-پالک227-اصلی-کالته ناصری
49فرعی جداشده از30فرعی-ششدانگ یکقطعه باغ-اقدس پاکدل فرزند علی  

تاریخ تحدید: سه شنبه1399/01/19 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذابه موجب ماده14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این اگهی اخطار میگرددکه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه 
هریک ازصاحبان امالک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون 
ــدواعتراضات  ــده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدش ــک موردآگهی باحدوداظهارش مزبورمل
مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای 
ــت  ــاده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس تبصره2م
ــراض خودرابه مرجع  ــت اعت ــلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس ــخ تس ازتاری
ــلیم نمایند در  ــی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس ــالح قضای ذیص
ــد به دادگاه مربوطه مراجعه و  ــن صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتوان غیرای
ــلیم نماید.اداره ثبت بدون  ــت را دریافت و به اداره ثبت تس ــی عدم تقدیم دادخواس گواه
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.)م الف 98/100/3317(  

آ-9815466
علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــماره  ــای ش ــه ه ــماره 139860308002000621وکالس ــر رای ش براب
1398114408002000019مورخه 1398/11/24صادره هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
ــتقر درواحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز  مس
ــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر  ــت. لذا مش گردیده اس
ــود در  ــوم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش ــه منظور اطالع عم ب
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
ــند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود  باش
رابه اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید .ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
بخش 11
شهر قاین

ــعادت  ــید محمد س ــی )از محل مالکیت آقای س ــید ضیاءشمس ــای س آق
مصطفوی وسید محمد علی شریعتی و بانو مرضیه نقوی(فرزند

سید حسن بشماره شناسنامه 5718وکد ملی 0888246188در ششدانگ 
یکباب منزل مسکونی به مساحت 155.20متر مربع در

ــای 1و2و3فرعی از 730-اصلی واقع در قاین _خیابان  تمامی اعیان پالکه
جانبازان_جانبازان 9.1خریداری شده )مع الواسطه(از 

ورثه مرحوم سید مصطفی شریعتی مالک رسمی پالک فوق .محرز گردیده 
است ودرتصرف دارد.

ــول اعتراض طبق  ــورت انقضای مدت مذکور وعدم وص ــت درص بدیهی اس
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815463

تاریخ انتشار نوبت اول:98/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/12/28

علی صفایی فر
  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک قاینات



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

برنامه ای برای تغییر زمان امتحانات نداریم باشگاه خبرنگاران جوان: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آموزش دروس از طریق رسانه ملی گفت: خوشبختانه با بازخورد هایی که 
از دانش آموزان و خانواده ها گرفته ایم، این رویه با استقبال مواجه شده است. وی در پاسخ به این پرسش که عناوین درسی و بودجه بندی برای امتحانات پایان سال کاهش می یابد یا خیر، گفت: فعالً برنامه ای برای 

کاهش محتوای آموزشی و تغییر زمان امتحانات نداریم. در شرایط کنونی امیدواریم با توجه به ابزار های آموزشی مجازی و از طریق صداوسیما تمام آنچه نیاز است را به دانش آموزان انتقال دهیم.

ویروسی مثل »کرونا« در هر قرن 
یک بار شیوع پیدا می کند

ایسنا: بیل گیتس، بنیان گذار شرکت 
مایکروســافت و یکی از ثروتمندترین 
افراد جهــان در جدیدترین اظهار نظر 
خود گفته اســت: کروناویروس جدید 
یک عامل بیماری زاســت که مانند آن 
در این ابعاد، هر یک قرن یک بار اتفاق 
می افتد و از این نظر نگران کننده است.

به گزارش سی ان بی ســی، بیل گیتس گفته است کروناویروس که سبب کشته 
شدن ۳ هزار نفر شده و بیش از ۸۰ هزار نفر را در جهان آلوده کرده است، ممکن 

است »یک پاتوژن)بیماری زا( یک بار در هر قرن باشد که ما نگران آن بوده ایم«.
وی در مقاله ای که در مجله پزشــکی New England منتشر شد، نوشت: من 
امیدوارم این خیلی بد نباشــد، اما باید بدانیم باید فعالً با این بیماری دســت و 

پنجه نرم کنیم.
بیل گیتس گفت: نرخ مرگ و میر کووید۱۹ بسیار شدیدتر از آنفلوانزای فصلی 

معمولی است.

کرونا در اروپا؛از  نایاب شدن مواد ضدعفونی کننده 
تا تشکیل اتاق جنگ

ایرنا: با افزایش ترس عمومی از گسترش 
ویروس کرونا در جوامع اروپایی، دولت 
انگلیــس اتاق جنگ تشــکیل داده و 
هجوم مردم برای خرید ماســک و ژل 
ضدعفونی، سبب نایاب شدن این اقالم 

پزشکی شده است.
موجودی مواد ضــروری برای مقابله با 

آلودگی ویروسی کرونا در فروشگاه ها و داروخانه های انگلیس به پایان رسیده است. 
مردم در شبکه های اجتماعی عکس های قفسه های خالی مواد ضدعفونی کننده 

را به اشتراک می گذارند. 
در انگلیس ماسک مخصوص دندانپزشکان جیره بندی شده و اکنون هر مطب تنها 

می تواند حداکثر ۱۰۰ عدد ماسک در روز سفارش دهد. 
پلیس مالی ایتالیا دست کم ۲۰ نفر را به دلیل فروش ماسک هایی که بر خالف 
ادعای فروشنده محافظت کامل نداشته اند، دستگیر کرده است. این افراد ماسک ها 

را به بهایی تا پنج یورو می فروخته اند. 
بــا افزایش ترس عمومی در انگلیس، نشــریه دیلی میل گــزارش داد داروخانه 
زنجیره ای »بوتس« تمام موجودی ژل ضدعفونی کننده دســت را فروخته است. 
در حالی که در شماری از فروشگاه های انگلیس برای فروش ژل ضدعفونی کننده 
سهمیه قائل شده و به هر مراجعه کننده حداکثر دو بطری فروخته می شود، مردم 
از خالی بودن قفســه های مواد ضدعفونی کننده در داروخانه ها و سوپرمارکت ها 

شکایت می کنند. 
این در حالی اســت که وحشت به ســایر مواد ضروری و حتی موارد غذایی نیز 
ســرایت کرده است. مردم در حال انبار کردن دارو و حتی سوپ آماده شده اند. 
اکنون قیمت یک بطری ماده ضدعفونی کننده که قباًل 4۹ پنیس )۰.4۹ پوند( 

بود در فروشگاه اینترنتی ای بی )ebay( چندین برابر به فروش می رسد.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس بامداد یکشنبه دستور تشکیل اتاق جنگ 
با کرونا را صادر کرده که در آن عالوه بر اعضای دولت، کارشناسان امور پزشکی و 
دانشمندان حاضر باشند. دولت این کشور قرار است روز دوشنبه تدابیر جدیدی را 

برای مقابله با این ویروس ارائه دهد. 

 کرونا در بوق و َکرنا
اینفودمی )infodemic( این واژه ای اســت که دکتر یونس شــکرخواه، استاد 
روزنامه نگاری و علوم ارتباطات چندی پیش برای توصیفی صریح از ویروســی 

مهلک تر از آنچه بیش از کرونا به آن مبتال شده ایم از آن استفاده کرده بود.
بر اســاس آنچه او می گوید اینفودمی، همه گیری اطالعات اســت تا آن حد که 
راه حل یابی را برای مســئله دشــوار می کند. مثل بالیی که حرف های بی پایه 
غیرمتخصص ها و یا فیک  نیوزها در محافل فیس بوکی، توییتری و تلگرامی و... بر 

سر همین کرونا در  آورده اند.
وی به کاربران شبکه های مجازی و مخاطبان رسانه هایی که هنوز به تأثیر نظریاتی 
همچــون گلوله جادویی و انفعال گیرندگان پیام ها باور دارند توصیه می کند در 
محافل اینفودمیک به خصوص با لعاب آکادمیک توقف نکنند، چرا که به گمان 
وی خطرات ابتال به »رضایت از میزان شعور« به مراتب بیشتر از ابتال به کروناست.
با این حال مرور حاشیه های پر رنگ تر از متن کرونا در این روزها مؤید این واقعیت 
است که هنوز پس از گذشت سال ها از طرح تئوری های ارتباطی، بسیاری از این 
نظریات و یا تکنیک های به ظاهر تاریخ گذشته شاید به دلیل آمیختگی مسائل 
مبتالبه اجتماعی با موضوعات سیاسی، کارکردی مؤثر در هدایت افکار عمومی 

ایفا می کنند.
برای مثــال هنوز جبهه متحد رســانه ای غرب بــا وام گرفتــن از پندمی)۱( 
)pandemic( کرونا و با القای دروغ های بزرگ و گوبلزی)۲( می کوشــد ساختار 

نظام های سیاسی و اجتماعی مخالفان خود را متالشی کند.
برای آنکه درکی روشــن از این موضوع داشته باشیم کافی است نیم نگاهی به 
آنچه پس از اعالم رســمی خبر شیوع ویروس کرونا در کشورمان گذشته است 
بیندازیم.آن وقت در مرور همین چند نمونه از شــبیخون سازمان یافته خواهید 
دید که ساز و برگ این جبهه از ادعاهای پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و رئیس  بنیاد 
به اصطالح »دفاع از دموکراســی ها« تا مستندات بنگاه های رسانه ای سعودی و 

انگلیسی آنچنان که برخی گمان می کنند بُرنده و کارساز نیست.
صاحبنظران خبره رســانه، صرف نظر از هرگونه گرایش فکری، شبکه ای فارسی 
زبان را که با دالرهای نفتی آل ســعود ارتزاق می کند و بی خبر از رحلت آیت اهلل   
بهجت)ره( پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، از توصیه های ایشان برای شفای کرونا! 

می گوید، رسانه ای معتبر نمی دانند.
به همین دلیل، رسانه ای را که تصویر خاکسپاری بیمار مبتال به تب کریمه کنگو 
در شهرستان مبارکه در سال ۹6 را با عنوان تدفین مبتالیان به کرونا در ایران از 
کانال های تلگرامی کپی پیست کرده و به خورد مخاطبان خود می دهد، با تمام 

ادعای های پرطمطراق آن نمی توان رسانه ای معتبر دانست. 
مخاطب خردمند، همان گونه که نمی تواند به استحکام تار و پود و درستی چنین 
اخباری اعتماد کند به راحتی در دام خبر فوت ۲۱۰ شــهروند آن هم به نقل از 
»منابع بیمارستانی«! و حتی سخن پراکن کهنه کاری همچون بی بی سی نمی افتد. 
مخاطب آگاه و برخوردار از ســپر دفاعی ســواد رسانه ای به خوبی می داند وقتی 
تجزیه طلبی در تلویزیون وهابی ادعا می کند منشــأ کرونا »ایــران« بوده و این 
ویروس خطرناک از کشور ما به چین سرایت کرده است، به منافع ملی و حفظ 

وحدت میان اقوام ایرانی نمی اندیشد.
چنین مخاطبی وقتی هفته نامه داعشی النباء در یکی از سرمقاالت خود تصمیم 
مقام های کشــورمان را برای محدود کردن بازدید از اماکن مقدس به ریشخند 
می گیرد، بیش از هر زمان دیگر مفهوم صدایی را که از ساز ناکوک، اما هماهنگ 

با جنتلمن های تروریست بلند می شود بهتر درک می کند.
فراموش نکنیم در شرایطی اینچنین که بخشی از جامعه در نتیجه سرریز داده ها، 
به بهت و سردرگمی و گاه ناتوانی از درک تمام یا بخشی از آن معلومات و داده ها 
گرفتار می آید، ساده ترین راه برای مدیریت و گذر از این بحران، بازخوانی چند باره 

پیام های رسانه ای و یافتن منابع انتشار و چرایی این پیام هاست.

پی نوشت ها:
1- پندمی )pandemic( همان اپیدمی اســت، که با شــتابی بیشتر در سطوح 

منطقه ای، قاره ای و جهانی بروز می کند؛ مثل همین کرونا. 
2- دروغ بــزرگ، یا دروغ گوبلزی اصطالح و تکنیکی اســت در پروپاگاندا که 
نخســتین بار هیتلر از آن اســتفاده کرد. از نظر او دروغ باید چنان بزرگ باشد 
که هیچ کس باور نکند »کسی آ  نقدر گستاخ باشد که چنین بی شرمانه حقیقت 

را تحریف کند«.

از ورود  چند هفته  اعظم طیرانی    جامعه/ 
ویروس کرونا به ایران می گذرد و مثل بسیاری از 
نقاط دنیا نگرانی عمومی از سرعت انتشار آن در 

حال گسترش است. 
امــا آنچه بیــش از این موضوع اهمیــت دارد، 
نگرانی از حضور عده ای اســت که از افزایش تب 
هراس کرونا کاسبی می کنند، نان می خورند و با 
رفتارهای آزمندانه خویش به رواج بی اعتنایی در 

جامعه دامن می زنند. 
جامعــه ای کــه در آن هر کــس در پی جلب 
حداکثری منافع خود، ولو به بهای تضییع حقوق 
دیگران باشد، فاقد »همبستگی اجتماعی« الزم 
است. در چنین وضعیتی افراد نامطمئن نسبت به 
آینده، بی اعتنا به سرنوشت مشترک اجتماعی، 
وارد مســابقه بقا برای تضمین آینده می شوند و 
اگر همه افراد جامعه این گونه بیندیشند جامعه 
توان الزم برای مقابله با بحران هایی در ســطح 
کرونا را از دســت خواهد داد، که این به مراتب 
نگران کننده تر از شیوع ویروسی خطرناک نظیر 

کروناست.

سوءاستفادهازبیاعتمادیها
حریرچی،  محمــود  امیر 
استاد دانشگاه و پژوهشگر 
اجتماعی در پاسخ به این 
از  پرسش که چه کسانی 
افزایش تــب هراس کرونا 
نــان می خورند، می گوید: 

بی اعتمادی هایی که به دالیل مختلف در کشور 
ما ایجاد شده، زمینه را برای سوءاستفاده برخی 
فراهم کرده است. اما واقعیت این است که اکنون 
وزارت بهداشت و به ویژه کادر درمانی کشور با از 
جان گذشتگی نسبت به درمان بیماران مبتال به 
کرونا اقدام کرده و عملکرد آن ها قابل تحســین 
اســت و همه ما وظیفه داریم تا زمان رفع کامل 
این بحران دست به دست هم داده و یکدیگر را 

یاری دهیم. 

بزرگنماییبیماریکرونا
کمکیبهحلآننخواهدکرد

دکتر حریرچی می افزایــد: بزرگنمایی بیماری 
کرونا نه تنها کمکی به حل آن نخواهد کرد، بلکه 
این ترس و نگرانی را برای مردم ایجاد می کند که 
ممکن است منجر به بروز بیماری های دیگر شود.

این اپیدمیولوژیست ادامه می دهد: شیوع ویروس 
کرونا در کنار تهدیدهای نگران کننده ای که برای 
سالمت جامعه به همراه دارد، فرصتی است برای 
همدلی و همراهی مردم و مســئوالن تا هر یک 
به اندازه ســهم خود در رفع ایــن بحران ایفای 
نقش کند و باید با دســت برداشتن از بحث های 

بی نتیجه مثل دیر اعالم کردن آمار مبتالیان و یا 
انتشــار آمار غیرواقعی بکوشیم هر یک به اندازه 
ســهمی که در جامعه داریم در کاهش آالم این 
بیماری و دغدغه های ناشی از آن در جامعه ایفای 
نقش کنیم و به جای آب در آســیاب دشــمن 
ریختن و احتکار و ســودجویی، مسئوالن را در 
تأمین نیازهای بهداشتی جامعه و پیشگیری از 

گسترس ویروس کرونا یاری کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه شــیوع ویروس کرونا در 
کشور فرصتی است برای دامن زدن شبکه های 
مجازی و رسانه های بیگانه به افزایش بی اعتمادی 
در جامعه می گوید: بهتر است به جای توجه به 
اخبار کذب این رســانه ها با رعایت بیشتر نکات 
بهداشــتی و افزایش سالمت جامعه از گسترش 

بیشتر این ویروس در جامعه پیشگیری کنیم.

فرسایشسرمایهاجتماعی
اما اصغر مهاجری، اســتاد 
پژوهشــگر  و  دانشــگاه 
نگاهــی  اجتماعــی 
خوش بینانه تر به این موضوع 
دارد و می گوید: در جامعه 

این امکان وجــود دارد که در فضــای به وجود 
آمده برخی از افراد از طبقات اجتماعی و صنوف 
مختلف به دنبال بهره برداری شــخصی باشند و 
منافع خود را بــه منافع جمع ترجیح دهند که 
این طرز تفکر در هیچ شرایطی قابل قبول نیست. 
وی می افزاید: ســاختارهای جامعــه ما به ویژه 
در برخی از حوزه ها به دلیل فرســایش سرمایه 

بــا مشــکالتی نظیــر بی اعتمادی  اجتماعی 
مواجه شده اســت. از سویی دیگر ساختارهای 
ســودجویانه ای کــه در دل فرهنــگ ما النه 
کرده و همچنین بی ثباتی های اقتصادی سبب 
شده است در ســال های اخیر اندکی از کسبه 
تصور کنند برخی مواقع نوبت آن هاســت که از 
شــرایط به وجود آمده در سطح بازار سود ببرند 
و یا ضرر های اقتصادی گذشته را جبران کنند. 
این موضوع بــه طور نامرئی و بــه عنوان یک 
الگوی رفتاری و نظام معیاری برای این دســته 
از گروه هــای اجتماعی درآمــده که به صورت 
اتوماتیک  از نوسان های اقتصادی و بازار تبعیت 
و در برهه هایی از زمان به صورت ناآگاهانه عمل 

کنند.

عدهایبهدنبالسوءاستفادههستند
به گفته وی وقتی برخی از شــبکه های مافیایی 
به صورت ناخــودآگاه و غافل از وضعیت جامعه 
به این اتفاق ها دامن می زنند، این شــبهه ایجاد 
می شــود که برخی افراد به دنبال سوءاستفاده و 
یا ضربه زدن به جامعه هستند، در حالی که این 
رفتارها به بحث ســپهر روانی جامعه برمی گردد 
که موجب انحراف برخی افراد می شود. در چنین 
شــرایطی این عده از روی بی خردی و به صورت 
ناخودآگاه دست به رفتارهایی بدون تأمل می زنند 
که این رفتارها اکنون به یک رفتار ثانوی غیرقابل 
قبول و ناپســند اجتماعی در اقتصاد کم ثبات ما 
تبدیل شــده و همین موضوع سبب شده است 
کنشگران مستقل و یا حتی کنشگران دانشگاهی 

از ایــن رفتارها که متأســفانه بخش عمده ای از 
آن ها به صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد به عنوان 

سوءاستفاده برداشت کنند. 
دکتــر مهاجــری ادامــه می دهــد: از دیدگاه 
جامعه شناسی واقعیت این است که جامعه ایرانی 

و بیشتر گروه های اجتماعی و 
صنوف آن در این جامعه در 
چنین زمان هایی بر اســاس 
ارزش هــای واالی اجتماعی، 
فرهنگــی، اخالقــی، ملی و 
اعتقادات مذهبی خود عمل 
مراقبت هــای  و  می کننــد 
بیشتری را انجام می دهند که 
در چنین شــرایطی احتمال 
همدلی، همبستگی و انسجام 
بیشتر اســت؛ به طوری که 
برخی از کارهای خیر و خوب 
در جامعه به کارهای خیرتر 
و خوب تر تبدیل می شود؛ به 
عنوان نمونه اگر قرار اســت 
در بزرگداشت عزیز از دست 

رفته خود هزینه کنند، این هزینه را متناسب با 
نیازهای جامعه صرف می کنند و اینکه گروه های 
اجتماعی، اقتصادی، صنفی و قشری به صورت 
آگاهانه و برنامه ریزی شده به دنبال سوء استفاده 
و ضربــه زدن به پیکر ملتهب جامعه باشــند با 
واقعیت های جامعه شناسی در تعارض است. اما 
از آنجا که متأسفانه در سال های اخیر با بی ثباتی 
اقتصادی مواجه بوده ایم و همواره در تالش برای 

جبران ضررهای اقتصادی هســتند، برخی افراد 
غافل از اینکه این مسئله موضوعی انسانی است 
دســت به احتکار و یا افزایش قیمت ها می زنند 
که در بیشــتر مواقع، کلی فروش ها اقدام به این 
رفتارها می کنند که ثبــات قیمت بازار را برهم 

می زنند. 

برخیمواقعقیمتها
بهصورتطبیعیافزایشمییابد

وی با بیــان اینکــه نکته دیگر کــه نباید از 
آن غافل شــد این اســت که در برخی مواقع 
قیمت هــا به صورت طبیعــی افزایش می یابد 
و منبعث از رفتار ســودجویانه افراد نیســت، 
می گوید: به طوری که اکنون در کشــورهایی 
نظیر کره جنوبی و ایتالیــا نیز که در معرض 
ویــروس کرونا قــرار گرفته اند بــا اینکه جزو 
کشورهای توسعه یافته جهان هستند با همین 
کمبودها و در برخــی مواقع افزایش قیمت ها 
مواجه اند و به دلیل برهم خوردن میزان عرضه 
و تقاضا این اتفاق افتاده است. اما خوشبختانه 
در کشــور ما نظام اخالقی و معیارهای ارزشی 
نظیر ایثار و انجام کارهای خیر در بســیاری از 
مواقع مانع بروز برخی از مشــکالت در جامعه 

ایرانی می شود.
وی ادامــه می دهد: نکته بعدی کــه باید در 
چنین شرایطی که به جامعه تحمیل می شود 
مورد توجه قرار گیرد نوع مدیریت مســئوالن 
جامعه اســت که متأســفانه در بیشتر مواقع 
برخی از نظام های اجتماعی و اداری کشور در 
شرایط بحرانی آن گونه که باید، کار نمی کنند 
و بر اســاس فرمول های شــرایط غیربحرانی 
وارد عمل می شــوند. این نــوع عملکرد آن ها 
قواعد خــرده نظام های مرتبط 
با شــرایط بحرانی را در جامعه 
ما احســاس  برهــم می زند و 
می کنیــم برخی افــراد جامعه 
آمــده  به وجــود  شــرایط  از 
سوءاســتفاده و یــا کــم کاری 
کرده انــد در حالــی که ممکن 
اســت هنوز آمادگــی الزم را 
بنابراین  پیدا نکــرده باشــند. 
آنچه در حال حاضر از ســوی 
پژوهشــگران اجتماعــی قابل 
مشــاهده اســت این است که 
در مجمــوع و در همــه ارکان 
اجتماعــی، از مــردم گرفتــه 
تــا مســئوالن، وزنــه اخالقی 
جامعه ما بر وزنه های سیاسی، 
مسلک  بازاری  و  ســودجویانه 
بودن ســنگینی می کند و ما از این بابت باید 
سپاســگزار فرهنــگ و جامعه ای باشــیم که 
میراث فرهنــگ ملی و مذهبــی و همچنین 
جامعه پذیری ماســت و موجب شده وضعیت 
ما در میانگین کشــورهای جهــان قابل قبول 
باشــد و هرگز نباید این انســجام، همدلی و 

اخالق محوری ها را در جامعه نادیده بگیریم.

قدس چرایی رفتار های آزمندانه پس از انتشار ویروس جدید را بررسی می کند

کروناوتستاخالقاجتماعی

در مواجهه با کرونا 
در همه ارکان 

اجتماعی از مردم 
گرفته تا مسئوالن، 

وزنه اخالقی 
جامعه ما بر 

وزنه های سیاسی، 
سودجویانه و 

بازاری مسلک 
بودن سنگینی 

می کند 

بــــــرش
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دستچین اخبار کرونایی
مدالشجاعتبرایدوپرستارجانباختهکرونا

ایسنا: محمد مهــدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: در راستای الگوسازی برای نسل جوان 
در مواقعی که باید به کمک هموطنان بسیج شوند، از رئیس 
جمهور درخواســت کرده ایم  به دو پرســتار فداکار و جوانی 
که در این راه جان خود را از دســت داده اند مدال شجاعت 

اهدا شود.

بااستامپبهدفاترثبتاسنادبروید
برنا: محمدرضا دشــتی اردکانی، رئیس کانون ســردفتران و 
دفتریاران می گوید: براســاس ابالغ وزارت بهداشــت، استامپ 
از دفترهای ثبت اســناد جمع  شده است.وی در پاسخ به اینکه 
آیا معنای این اقدام حذف اســتفاده از استامپ و انگشت نگاری 
در دفاتر ثبت اســناد اســت، گفت: این فرایند حذف نشــده و 

مراجعه کنندگان باید استامپ به همراه خود داشته باشند.

جوابغیرمنطقیبرخیازآقایانمسئول
فارس: مینو محرز، عضو کمیته کشــوری بیماری های عفونی 
وزارت بهداشت می گوید: بارها از آقایان مسئول خواسته ایم قلیان 
را در قهوه خانه هــا ممنوع کنند اما جواب غیرمنطقی می دهند. 
می گویند چند هزار شــغل از بین می رود. خب برود. کسی که 
از به خطر انداختن ســالمتی دیگران درآمدزایی می کند باید از 

کار بیکار شود.

ایران؛رتبهدومدرمانمبتالیانبهویروسکرونا
تسنیم: کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشت در توییتر خود نوشــت: بر اساس آمار 
سازمان بهداشت جهانی، ایران توانسته پس از چین، بیشترین 
تعداد بیمار مبتال به کرونا را درمان کند و با بهبود قطعی حداقل 
۱۲۳ بیمار، باالتر از سنگاپور، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی در رتبه 

دوم درمان بیماری کووید۱۹ قرار دارد.

حریرچیمناسباینمسئولیتنبود
آنا: دکتر نصیر دهقان، عضو مرکز تحقیقات طب پیشــگیری 
و سالمت جمعیت دانشــگاه علوم پزشکی ایران می گوید: ایرج 
حریرچی شــخص صاحب نظری بود ولی فکر می کنم ایشــان 
به عنوان پزشک جراح، انتخاب خوبی برای دبیری ستاد مرکزی 
مبارزه با کرونا نبود، بلکه باید یک متخصص پیشگیری و پزشکی 

اجتماعی یا اپیدمیولوژیست در این سمت قرار گیرد.

کروناتاکیدرایرانماندنیاست؟
ایسنا: دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت که 
در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد در خصوص مدت زمان 
پایداری بیماری کرونا در کشور گفت: در خوشبینانه ترین حالت 
تا عید و در بدبینانه ترین حالت تا پایان اردیبهشت و حتی خرداد 
ممکن است این بیماری به طول انجامد؛ این موضوع دلیلی برای 

توقف تجمعات است.

 رفاه و خدمات اجتماعی

یک مدیر کمیته امداد:
عیدی مددجویان 

تا پایان هفته واریز می شود
 فارس   مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته 
امداد گفت: میزان عیــدی مددجویان کمیته 
امداد مشخص شده و تا پایان هفته به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود.
مجتبی احمدلو اظهار کرد: تمامی مددجویان 
کمیته امداد عیدی دریافت می کنند. بر همین 
اساس، براساس تصمیمات اتخاذ شده تا پایان 
هفته جــاری عیدی مددجویان عادی و تبصره 
۱4 کمیته امداد به حســاب سرپرســت های 
خانوار واریز می شود. احمدلو افزود: یک میلیون 
و 55۰ هــزار خانوار زیر پوشــش کمیته امداد 
هســتند که میزان عیدی آن ها در ســال ۹۸، 
مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. 
وی گفــت: مددجویان تبصره ۱4 کمیته امداد 
نیز که 6۰۰ هزار خانوار می شوند شامل دریافت 
عیدی خواهند شد؛ میزان اعتبار عیدی برای این 
خانوارها 5۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۳۳ 

میلیارد تومان آن تأمین شده است.

آسیب های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
زندانیان نیازمند حمایت های 

ویژه پیشگیری از کرونا هستند
 ایرنا  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
با بیان اینکه زندانیان نیازمند حمایت های ویژه 
پیشگیری از کرونا هستند، افزود: عموم مردم 
تمهیداتــی برای پیشــگیری از ویروس کرونا 
اتخاذ می کنند اما برخی اقشار مانند زندانیان، 
کارتن خواب ها و کودکان کار و خیابان نیازمند 

توجه ویژه ای هستند.
سیدحسن موسوی چلک افزود: مکان مالقات 
با زندانیان از مکان های در معرض خطر ابتال به 
ویروس کروناست، برخی افراد ممکن است ناقل 
باشند و بسیاری ممکن است شک نکنند که ناقل 
هستند و می توان تمهیداتی در این زمینه اتخاذ 
کرد. وی گفت: در این شرایط شاید بتوان برخی 
زندانیان را به مرخصی فرستاد و طبق اختیارات، 
قوانین و ضوابط، امکان مرخصی موقت برخی 
زندانیان را فراهم کرد؛ اگر فردی مرتکب جرمی 
می شــود، ارتکاب جرم نباید دسترسی به سایر 

حقوق او را تحت تأثیر قرار دهد.

ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون وزیر ارتباطات خبر داد
ارائه اینترنت رایگان 
برای آموزش مجازی

 مهر   معاون وزیر ارتباطــات گفت: در حال 
تهیه لیستی از پلتفرم های آموزشی مورد تأیید 
وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش هستیم 
تا هزینه اتصال کاربران برای آموزش مجازی تا 

پایان سال، رایگان محاسبه شود.
حســین فالح جوشــقانی گفت: این تصمیم 
شــامل پلتفرم های آموزش مجازی مورد تأیید 
وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش خواهد 
بود که با توجه به تعطیلی دانشگاه ها و مدارس، 
کالس های درس مجازی روی این بسترها برگزار 
می شود. وی همچنین افزود: وزارتخانه های علوم 
و آموزش و پرورش باید پلتفرم های مورد تأیید 
خــود را به ما اعالم کنند. در این راســتا مقرر 
شد ســازمان فناوری اطالعات با مذاکره با این 
وزارتخانه ها، اســامی را بــه رگوالتوری اعالم و 
رگوالتوری برای هماهنگی با اپراتورها اقدام کند. 
تا پیش از این نیز دسترسی به سایت های داخلی 

نصف قیمت اینترنت محاسبه می شد.

بهداشت و درمان

رئیس انستیتو پاستور:
 می توانیم روزانه

1200تست کرونا انجام دهیم
 تسنیم  رئیس انســتیتو پاستور گفت: تمام 
نمونه های کرونای پذیرش شــده در انســتیتو 
پاستور ایران صفر شــد و در زمان حاضر هیچ 
نمونه ای در نوبت انجام، در این مرکز وجود ندارد.

دکتر بیگلری افزود: تمــام نمونه های کرونای 
پذیرش شده هفته گذشته در انستیتو پاستور 
ایران دو روز زودتر از زمان قول داده شــده انجام 
شد. بیگلری همچنین افزود: در هفته گذشته، 
عــالوه بر راه انــدازی بیش از ۲۰ آزمایشــگاه 
تشــخیصی کرونا در سراســر کشور، ظرفیت 
انجام تست در انستیتو پاستور بیش از ۱۰ برابر 
افزایش یافت و اکنون توانایی انجام روزانه هزار 
و ۲۰۰ تست در پاستور وجود دارد. همزمان کار 
آموزش و پایش آزمایشگاه های راه اندازی شده 
هم در جریان اســت و در حال حاضر در تمام 
کشــور با یک پروتکل واحــد کار می کنند و 
نماینده ســازمان جهانی بهداشت از این اقدام 

به عنوان »کار عالی« نام می برد.

آموزش

یک مسئول عنوان کرد
ادغام مراکز آموزش عالی 

در حال بررسی است 
 مهر   منصور کبگانیان، دبیر ســتاد راهبری 
نقشه جامع علمی کشــور گفت: طرح کتبی 
رتبه بندی دانشــگاه ها را نیــز از وزارت علوم 
درخواست کرده ایم که هنوز ارائه نشده است؛ 
البته وزیر علوم قول داده اســت هر چه زودتر 
این طرح ارائه شده و در دستور کار نقشه جامع 

علمی کشور قرار گیرد.
وی درباره ســاماندهی مراکز آموزش عالی نیز 
گفت: طرح ســاماندهی مراکــز آموزش عالی 
توسط وزارت علوم ارائه شده و در حال بررسی 

آن در ستاد نقشه جامع علمی کشور هستیم.
کبگانیان درباره اینکه آیا در طرح ساماندهی 
مراکــز آموزش عالــی به تجمیــع و ادغام 
مراکز نیز اشاره شــده، گفت: طرح در حال 
بررسی است ولی هماهنگی، تجمیع و ادغام 
مؤسســات نیز در آن پیش بینی شده است. 
طرح در حال آماده شدن است که در دستور 

کار ستاد نقشه قرار گیرد.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جواد صبوحی

 دو شنبه 12 اسفند  1398 7 رجب 1441 2 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9199



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

با وجود شدت گرفتن مخالفت های داخلی و خارجی ماجراجویی اردوغان در سوریه ادامه دارد

کیش سلطان در شطرنج شام
  جهان  تنش های شــمال سوریه در ســایه تداوم سیاست های 
یکجانبه ترکیه در شام و افزایش خطر برخورد نظامی میان آنکارا و 
دمشق هر روز رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. زد و خوردها 
به ویژه پس از کشته شــدن 34 نظامی ترکیه در حمالت هوایی 
ارتش سوریه که به صفوف تروریست ها صورت گرفته بود و در پی 
آن گسترش اقدام های تهاجمی آنکارا علیه مواضع دمشق تشدید 

شده و به حد خطرناکی رسیده است. 
در همین راستا فرماندهی کل ارتش سوریه و نیروهای مسلح این 
کشور روز گذشــته با صدور بیانیه ای شدیداللحن درباره افزایش 
اقدامات تنش زای ترکیه هشدار داد. در این بیانیه با بیان اینکه حریم 
هوایی منطقه شمال غربی کشور به ویژه بر فراز استان ادلب منطقه 
بسته نظامی خواهد بود، تأکید شده هرگونه پرنده متخاصم در این 
منطقه ســاقط خواهد شد. نیروهای مسلح سوریه هم اعالم کرده 
اســت اقدام های تجاوزکارانه ترکیه که به صورت پی در پی برای 
نجات تروریســت ها در ادلب صورت می گیرد هرگز موفقیت آمیز 
نخواهد بود و »ارتش طبق وظایف ملی خود در دفاع از کشــور و 

حاکمیت و امنیت سوریه، عمل خواهد کرد«.

 عزم سلطان در گسترش جنگ 
از سوی دیگر در حالی که تالش طرف های مختلف برای جلوگیری 
از گسترش دامنه جنگ در ادلب ادامه دارد، یک روزنامه ترکیه ای 
از جزئیات نشست اخیر امنیتی در این کشور و تصمیم برای آغاز 
نبردی فراگیر علیه نظام سوریه خبر داد. »ینی شفق« ترکیه فاش 
کرد در نشســت امنیتی اخیر در آنکارا تصمیم گرفته شد جنگ 
فراگیر علیه نظام سوریه برای هدف قرار دادن مواضع نظام سوریه 
نه تنها در ادلب بلکه در شهرهای مختلف این کشور آغاز شود. این 
روزنامه به افزایش اعزام نیروها و تجهیزات ترکیه به ادلب اشاره کرد 
و نوشت حجم نیروها و تجهیزات ارسالی به این شهر در تاریخ ترکیه 
بی سابقه بوده اســت. این روزنامه افزود، تعداد نظامیان ترکیه ای 
مستقر در ادلب به حدود ۱۲ هزار نفر و تعداد تانک ها، خودروهای 

زرهی و سکوهای پرتاب موشک نیز به 3 هزار عدد رسیده است.
در همین حال تحوالت میدانی نیز از افزایش زد و خورد میان ترکیه 
و سوریه در جغرافیای شام حکایت دارد. بر این اساس ارتش ترکیه 
روز گذشته از سرنگون کردن دو جنگنده سوخو ۲4 ارتش سوریه در 
آسمان ادلب خبر داده است. بر اساس این گزارش، دو خلبان این دو 
هواپیما با چتر نجات فرود آمدند و حالشان خوب است. حمله های 

توپخانــه ای نظامیان ارتش ترکیه به روســتاهای حومه حلب نیز 
دست کم یک کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت. »حلوصی آکار« 
وزیر دفاع ترکیه روز گذشــته مدعی شــد بیش از ۲ هزار نیروی 
وابسته به نظام سوریه در ادلب را کشته و یک پهپاد، هشت بالگرد 
و ۱۰3 تانک را منهدم کرده است. از سوی دیگر ترکیه که روسیه 
را شریک مهم سوریه در نبرد ادلب می داند به دنبال انتقام گیری از 

مسکو نیز برآمده. در همین راستا آنکارا روز گذشته 
از دستگیری خبرنگاران اسپوتنیک روسیه خبر داده 
است. وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای، حمله 
به کارکنان دفتر خبرگزاری اســپوتنیک در آنکارا 
و بازداشــت آن ها از ســوی پلیس ترکیه را نقض 
آشــکار حقوق روزنامه نگاران تلقــی کرد و گفت: 
چنین رفتاری هیچ توجیهی ندارد. اما خبرگزاری 
رسمی ســوریه هم اعالم کرد ارتش این کشور دو 
فروند پهپاد ترکیه را در ادلب ســاقط کرده است. 
با ســرنگونی این دو پهپاد، ارتش ترکیه در دو روز 

گذشته چهار پهپاد خود را از دست داده است.

 مردم ترکیه در پی مهار اردوغان
ماجراجویی های رجب طیب اردوغان که این کشور 

را تا آستانه جنگ پیش برده در میانه مخالفت های داخلی و خارجی 
در حالــی همچنان ادامــه دارد که تالش مردم این کشــور برای 
جلوگیری از سیاســت های تنش زای دولت این کشور بیشتر شده 
است. در همین راستا روز گذشته صدها شخصیت و فعال اجتماعی 
ترکیه با امضای طوماری، از رئیس جمهور این کشــور خواستند 
دســت از دخالت های تحریک آمیز در امور سوریه بردارد. این۲3۶ 

نفر مخالفت خود را با سیاست های اردوغان در سوریه و به خصوص 
ادلب، اعالم و تأکید کردند دخالت های او در ادلب، آنکارا را به ابزاری 
در دست کشورهای امپریالیسم و حامی تروریست قرار داده است. 
از جمله کسانی که این سند را امضا کردند، می توان به تعداد زیادی 
از هنرمندان، بازیگران، ادبا و شعرا، رهبران نهادهای جامعه مدنی، 
حقوقدانان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، پزشکان و اعضای اتحادیه 

مشاغل اشاره کرد. 
نمایندگان حزب »وطن« ترکیه در پارلمان این کشــور هم در 
بیانیه ای از عملیات نظامی ترکیه در سوریه انتقاد کرده و با صدور 
بیانیه ای به رئیس جمهور این کشــور هشدار داد آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی تالش دارند ترکیه را به »دام« سوریه بکشانند. 
حزب وطن ترکیه تأکید کرد، درگیری در سوریه، موجب انزوای 
ترکیه می شود و این کشور را از »همپیمانان راهبردی« خود از 
جمله روسیه دور می کند. این در حالی است که شوخی و لطیفه 
گفتن رئیس جمهــور ترکیه حین دیدار با اعضای حزب حاکم 
این کشــور دو روز پس از کشــته شدن ده ها نظامی این کشور 
در شمال سوریه، موجب خشم احزاب مخالف 
و برخی کاربران شبکه های اجتماعی شد. در 
همین حال، کاربران شبکه های اجتماعی در 
ترکیه بــا ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار هشــتگ 
»اردوغان به چه می خندید؟« به اقدام رئیس 

جمهور ترکیه اعتراض کردند.
همزمان با این تحوالت یک رسانه عرب زبان 
از مخمصه سخت و انزوایی که رئیس جمهور 
ترکیه در ماجراجویی خود در ســوریه به آن 
گرفتار شده پرده برداشــته و به عدم تمایل 
غرب و ناتو بــرای کمک به اردوغان پرداخته 
اســت. رأی الیــوم می نویســد: رجب طیب 
اردوغــان در بدترین دوره سیاســت خارجی 
خود پس از کشته شدن ده ها نفر از نظامیان 
ترکیه در ادلب به دســت ارتش سوریه و روسیه به سر می برد و 
خود را در بحران واقعی می بیند؛ زیرا از یکسو نمی تواند به عقب 
بازگردد و بزرگی ترکیه و ارتش آن را حفظ کند و از سوی دیگر 
نمی تواند به ماجراجویی خود به ویژه پس از ادامه حمایت تمام 
عیار روسیه از سوریه، ادامه دهد، زیرا خسارات سنگین در انتظار 

اردوغان خواهد بود.

معاون سیاسی طالبان: 
آمریکا متعهد است تا ۱۰ روز 
آینده زندانیان ما را آزاد کند

قدس آنالین: »شیر محمد عباس استانکزی« 
عضو ارشــد مذاکره کننده طالبــان امضای 
توافق نامه صلح میان طالبان و آمریکا را یک 
روز مهم در تاریخ افغانستان خواند و گفت: این 
توافق آمریکا و ســازمان ناتو را ملزم می سازد 
تمامی نیروهای نظامی خود را تا ۱4 ماه آینده 
از کشور خارج کنند. استانکزی افزود: پس از 
گذشت ۲۰ سال از جنگی که با حمله آمریکا 
و ناتو به مردم افغانســتان تحمیل شده بود و 
این کشــور را غیرقانونی اشغال کرده بودند، 
طی توافق نامه ای که میان »امارت اســالمی 
افغانســتان« و آمریکا امضا شد، در مدت ۱4 
ماه آینده تمامی آن ها باید از افغانستان بروند. 
وی ادامه داد: مذاکــرات میان افغان ها تا ۱۰ 
روز آینده پس از امضای این توافق نامه، در روز 
دهم ماه مارس سال جاری میالدی در صورتی 
آغاز خواهد شــد که در حدود ۵ هزار زندانی 
طالبان از زندان های حکومت افغانستان آزاد 
شوند. این مقام ارشد طالبان تأکید کرد: یک 
هزار زندانی حکومت افغانســتان نیز از زندان 

طالبان آزاد خواهند شد. 

جلسه شورای امنیت ملی 
یونان با موضوع مهاجران

ایســنا: به دنبال اقدام آنــکارا در باز کردن 
مرزهای ترکیه به روی مهاجران، نخست وزیر 
یونان برگزاری جلســه شــورای امنیت ملی 
در کشــورش را خواستار شد. به گفته  منابع 
دولتی یونان، از ســاعت ۶ صبح روز شنبه تا 
۶ صبح یکشــنبه به وقت محلی، از 9هزار و 
97۲ مورد ورود غیرقانونی در منطقه اوروس 
در نزدیکی مرز با ترکیه جلوگیری شده است. 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به 
دنبال کشته شدن ده ها نظامی این کشور در 
حمله پنجشنبه شب هفته گذشته به مواضع 
تروریست ها در ادلب سوریه تهدید کرد، ترکیه 
مرزهای خود را به روی مهاجران باز می کند تا 

آن ها به سمت کشورهای اروپایی بروند.

به دلیل وابستگی به نظام سابق
ده ها دیپلمات سودانی 

برکنار شدند
مهر: مسئوالن نظام جدید سودان روز گذشته 
اعــالم کردند ده ها تــن از دیپلمات های این 
کشــور به دلیل ارتباط داشــتن با نظام عمر 
البشیر رئیس جمهوری برکنار شده این کشور 
از ســمت های خود کنار گذاشــته شدند. بر 
اساس این گزارش دست کم ۱۰9 تن از سفرا و 
دیپلمات ها و همچنین مسئوالن اداری وزارت 
امور خارجه سودان به دلیل وابستگی به نظام 
سابق این کشور از سمت خود برکنار شدند. 
برخی از این افراد توسط عمر البشیر به صورت 
مســتقیم و برخی دیگر توسط حزب حاکم 

سابق تعیین شده بودند.
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نظرسنجی ها در آستانه انتخابات اسرائیل؛ بن بست ادامه می یابد
رژیم صهیونیستی در آستانه فلج سیاسی

جهان: انتخابات سراســری در فلسطین 
اشغالی در حالی امروز برگزار می شود که 
آخرین نتایج نظرسنجی ها نشان می دهند 
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و 
اتحاد سفید- آبی به رهبری رقیب او بنی 
گانتز با هم برابرند؛ مسئله ای که از تداوم 
بن بست سیاسی در اراضی اشغالی حکایت 
دارد. این سومین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته 
است و بار دیگر به نظر می رسد چشم اندازی برای به دست آمدن اکثریت الزم به 

منظور تشکیل ائتالف برای هیچ کدام از دو حزب وجود ندارد.
دو انتخابات دیگر در ماه های آوریل و سپتامبر ۲۰۱9 )فروردین و شهریور ۱398( 
برگزار شدند. براساس نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه )۲8 فوریه( در روزنامه 
»اســرائیل هیوم« منتشر شده، آمده اســت: هر کدام از دو حزب، 33 کرسی از 
مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را به خود اختصاص خواهند داد. نتایج نظرسنجی 
دیگری در روزنامه عبری زبان معاریو نشان می دهد هر کدام از دو حزب 34 کرسی 

از مجموع کرسی ها را بدست خواهند آورد.
در تمامی نظرسنجی ها چه جناح راست مذهبی و چه بلوک چپ میانه، از شمار 
کرســی های الزم و اکثریت پارلمانی برای تشــکیل یک دولت ائتالفی برخوردار 
نیستند. بر پایه این نظرسنجی ها، به نظر می رسد سومین نیروی قدرتمند پارلمان، 
»فهرست مشترک احزاب عرب اسرائیلی« با ۱3 یا ۱4 کرسی باشد. حزب اسرائیل، 
خانه ما »حزب ملی گرا و دست راستی اسرائیل«، به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر 
پیشــین جنگ این رژیم، بر پایه نظرسنجی ها شــش یا هفت کرسی را به خود 

اختصاص خواهد داد.
نتانیاهو در ســال گذشته دو بار برای تشــکیل کابینه ناکام ماند و این در حالی 
بود که نخســت وزیر 7۰ ساله اسرائیل با اتهام فســاد مالی و برگزاری دادگاه زیر 
فشار اســت. دادگاه نتانیاهو دو هفته پس از انتخابات روز دوشنبه، در تاریخ ۱۶ 
مارس برگزار می شــود. نتانیاهو اعالم کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، 
شهرک های یهودی نشین بخش های اشغالی کرانه باختری را ضمیمه خاک این 
کشور خواهد کرد. الحاق شهرک های یهودی نشین و منطقه غور اردن به اراضی 
اشغالی، موضوعی است که در طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله 
قرن هم آمده است. این طرح از زمان معرفی در ماه ژانویه، با مخالفت های زیادی 
روبه رو شــده است. محمود عباس، رئیس تشکیالت فلسطینی، از جمله کسانی 
اســت که با این طرح مخالفت کرده اســت. گانتز، رقیب نتانیاهو می گوید اگر او 
پس از انتخابات دوشنبه موفق به تشکیل کابینه شود، برای اجرای طرح ترامپ در 

همکاری با دیگر کشورهای منطقه تالش خواهد کرد.

در نخستین موفقیت انتخاباتی
»جو خواب آلود« پیروز رقابت کارولینای جنوبی شد

جهان: معاون »باراک اوباما« رئیس جمهور پیشــین آمریکا که در سه انتخابات 
انجمن های درون حزبی دموکرات ها در آیووا، نیوهمپشایر و نوادا عملکرد چندان 
خوبی نداشت، در نهایت در انتخابات درون حزبی ایالت »کارولینای جنوبی« پیروز 
شــد. بنا به گزارش شبکه »سی ان ان« بایدن با کسب 48.4 درصد از آرا جایگاه 
اول را به خود اختصاص داد. ســندرز نیز با کســب ۱9.9 درصد در جایگاه دوم و 
»تام استیر« با ۱۱.3 و »پیت بوته جج« با 8.۲ درصد در جایگاه های سوم و چهارم 
قرار گرفتند. بایدن نخســتین پیروزی خود در انتخابــات درون حزبی را مدیون 
رأی دهندگان میانه رو و سیاه پوســت ایالت کارولینای جنوبی است. طبق اعالم 
سی ان ان، در حال حاضر سندرز با برخورداری از ۵3 موکل انتخاباتی صدرنشین 
نامزدهای دموکرات است و پس از وی، بایدن با 4۱ موکل در رتبه دوم قرار دارد. 
نامــزد نهایی حزب دموکرات باید حمایت یک هــزار و 999 موکل انتخاباتی را 

جلب کند. 
اما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نتیجه انتخابات درون حزبی دموکرات ها در 
کارولینای جنوبی، با انتشار توییتی، دو تن از رقبای دموکرات خود را به باد تمسخر 
گرفت. دونالد ترامپ در این پیام نوشت: پیروزی جو بایدن خواب آلود در انتخابات 
مقدماتی کارولینای جنوبی باید به منزله پایان کار مایک بلومبرگ کوچولو )حقیر( 
باشد. ترامپ در ادامه توییت خود افزود: به دنبال بدترین عملکرد در تاریخ مناظرات 
ریاست جمهوری، مایک کوچولو شاهد تقسیم هواداران اندک خود با بایدن است 
و تعداد زیادی از آن ها را از دست می دهد. بلومبرگ، میلیاردر آمریکایی، به تازگی 
وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا شده است که تاکنون در 

انتخابات درون حزبی برگزار شده، نتایج رضایت بخشی بدست نیاورده است.
 در همیــن حال یکی از رقبای انتخاباتی حــزب دموکرات، پس از ناکامی در 
رقابت درون حزبی ایالت کارولینای جنوبی، ترجیح داد از گردونه رقابت خارج 
شود. تام استایر ۶۲ ساله که ۱9 میلیون دالر صرف تبلیغات تلویزیونی در ایالت 
کارولینای جنوبی کرده بود و امید به جلب آرای سیاه پوستان داشت، پس از جو 

بایدن و برنی سندرز در جایگاه سوم قرار گرفت.
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 جهان   جلسه رأی اعتماد پارلمان عراق به 
کابینه »محمد توفیق عالوی« روز گذشــته 
و پــس از دو مرتبــه تأخیر نیم ســاعته، به 
حد نصاب نرســید و بار دیگر به تعویق افتاد. 
به نوشــته وبگاه الســومریه نیــوز، »محمد 
الحلبوســی« رئیس پارلمان عراق نیز اعالم 
کرده است امروز )دوشــنبه( آخرین مهلت 
محمد عالوی است تا دولت خود را تشکیل 
دهد. در جلســه روز گذشــته از میان 3۲9 
نماینــده پارلمان فقط ۱۰8 تــن از آن ها در 

صحن پارلمان حاضر شدند.
تعویق جلســه پارلمــان عــراق در حالی 
اســت که پیش از این نیــز دو مرتبه این 
جلســه به تعویق افتاده بود. »برهم صالح« 
رئیس جمهور عــراق در ۱۲ بهمن »محمد 
توفیق عــالوی« را برای تشــکیل کابینه 
معرفی کــرد و از آن زمان تا کنون عالوی 
در پی رایزنی با جریان های سیاسی مختلف 
برای تکمیل لیســت وزرای خود است. به 
نوشته وبگاه الشــرقیه عراق، ائتالف القوی 
العراقیه، کردها و ائتالف دولت قانون اعالم 
کرده بودند در جلسه رأی اعتماد به کابینه 

حاضر نخواهند شــد. حــزب اتحاد میهنی 
کردستان نیز بر عدم رأی اعتماد به کابینه 
عالوی پافشاری کرده است. همزمان برخی 
منابع عراقی از فشار واشنگتن بر عالوی در 
موضوع خروج نظامیان این کشــور از عراق 
خبر می دهند. اما ســعد الکعبی، تحلیلگر 
سیاســی عراق، می گوید دولــت آمریکا با 
توســل به تهدید و ارعاب بــه دنبال ابقای 
نیروهای خود در عراق اســت. حدود یک 
هفتــه پیش، مایــک پمپئو وزیــر خارجه 
آمریکا با نخســت وزیر مکلف عراق تلفنی 
گفت وگو کرد و ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مدعی شــد پمپئو در این گفت وگو، 
عالوی را به حل اختالفات با رهبران کرد و 

اهل سنت عراق ترغیب کرده است.

عراق

سنگ اندازی واشنگتن در عراق
تعویق دوباره جلسه رأی اعتماد پارلمان به کابینه جدید 

 العالم  شــبکه خبری المیادین لبنان در 
گزارشــی به تسلط نیروهای یمنی بر شهر 
»الجوف«  استان شــمالی  »الحزم« مرکز 
در مــرز عربســتان ســعودی خبــر داد. 
منابع یمنی به شــبکه الجزیره خبر دادند 
نیروهای ارتش و انصاراهلل یمن توانسته اند 
پــس از عقب نشــینی عناصر وابســته به 
دولت مســتعفی منصور هادی، وارد شهر 
»الحزم« شوند. اســتان الجوف در شمال 
غرب صنعا پایتخت یمن واقع شــده و در 
هفته های گذشــته شــاهد درگیری های 
شدید میان ارتش یمن با عناصر وابسته به 
دولت مســتعفی منصور هادی بوده است. 
این درگیری ها در روزهای گذشــته شدت 

بیشتری یافته است.
ارتش یمن روز شنبه پس از درگیری های 
بسیار شدید موفق شد بر شهرستان الغیل 
در غرب اســتان الجوف مسلط شود. این 
دســتاورد بزرگ نظامی پس از آن حاصل 
شــد کــه نیروهای یمنــی توانســتند با 
قبایل »آل کثیــر« و »المحابیت« در این 
شهرســتان به توافق برســند. حوثی ها با 

این توافق توانســتند به مرکز شهرســتان 
الغیل برســند و بر آن مســلط شــوند و 
نیروهــای ارتش هادی که از پشــتیبانی 
نیروهای حاضــر در الحزم برخوردار بودند 
عقب نشــینی کردند. ورود نیروهای ارتش 
و انصاراهلل یمن به شهر »الحزم« در حالی 
اســت که جنگنده های ســعودی در ۲4 
ساعت گذشــته بیش از ۲7 مرتبه مناطق 
مختلف یمــن را بمباران کرده اند. روزنامه 
العرب وابســته به ریاض روز گذشــته در 
تحلیل چرایی عملیات گســترده نیروهای 
یمنی در استان الجوف، نوشت »حوثی ها« 
ثقــل نظامــی و قبیله ای خــود را در این 
اســتان به کار گرفته اند تا با دستاوردهای 

میدانی وارد مذاکرات شوند.

یمن

تسلط نیروهای یمنی بر شهر راهبردی »الحزم«
المیادین اعالم کرد

خبر
اخبار
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 حزب »وطن« 
ترکیه در پارلمان 
این کشور هم به 
رئیس جمهور این 
کشور هشدار داد 
آمریکا و رژیم 
صهیونیستی تالش 
دارند ترکیه را 
به »دام« سوریه 
بکشانند

بــــــــرش

 شرکتی قصد فروش ملک تجاری مسکونی خود بشرح مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی دارد. متقاضیان 
می توانند پیشنهاد قیمت خود را کتبًا به آدرس مشهد- بولوار فرامرز عباسی 36- کوچه دوم سمت چپ- پالک 

16 ارسال یا با شماره تلفن های 09151111525 یا 09155171878 تماس حاصل فرمایند.

مساحت آدرس ملک
عرصه

مساحت اعیانی 
مسکونی

توضیحاتقیمت پایه مزایده مساحت تجاری

مشهد- بولوار 
کوشش- کوشش 

37- سه راه اول- 
سمت راست- پالک 10
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 آگهی مزایده فروش ملک »نوبت اول«

آگهی انتقال شرکت الکترود گرافیتی ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 52110 و شناسه 

ملی 14004297894
به موجب نامه شماره 27,98,4594 مورخ 1398,8,20 
اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری اس��تان 
خراس��ان رضوی و مس��تند ب��ه صورتجلس��ه مجمع 
عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1398,01,28 مرکز اصلی 
ش��رکت الکت��رود گرافیت��ی ایرانیان س��هامی خاص 
به نش��انی ته��ران تهران خیاب��ان مطه��ری روبه رو 
ترکمنستان نبش کوچه پروشات ساختمان پروشات 
طبقه 5 پالک 34 به کد پستی 1567717763 انتقال 
یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

تحت شماره 550194 به ثبت رسیده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها  

و موسسات غیرتجاری تهران )789739(

,ع
98
15
34
8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نوبت دوم

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 )ستاد( 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 اس�ناد : س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  و محل پاسخگویی 
به س�واالت: مشهد ، بلوار ش�هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس�تی و گردشگری 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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