
 

رعایت مسائل بهداشتی از امور عقالنی، وجدانی و دینی است
 معارف   آیت اهلل مرتضوی با توجه به شرایط ایجاد شده آیت اهلل مرتضوی با تأیید هماهنگی آستان قدس و وزارت بهداشت:

به دلیل ویروس کرونا فرمودند: رعایت مسائل بهداشتی از 
امور عقالنی، وجدانی و دینی است و مخصوصاً در اماکن 

 ............ صفحه 5مقدسه و حرم مطهر حضرت رضا )ع(...

5 4 7
گفتاری از حجت االسالم نظافت یزدی  گفت وگوی قدس با دکتر محمدرضا قائمی نیک  آیت اهلل رئیسی خطاب به دادستان های کشور:

 :jامام صادق
سه چيز از عنايات 

مخصوص الهي 
است: عبادت شبانه 
)نماز شب( و افطار 
دادن به روزه داران 
و مالقات برادران 

مسلمان. 
من اليحضره الفقيه  
جلد 1, صفحه 472
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از اهل  بیتb جلو نزنند
کرونا، مسئله شر و افق دینداری 

در جامعه ایرانی
به احتکارکنندگان

اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید

 ............ صفحه 6

 سخنگوی دولت از تعویق اقساط وام کسبه و مهلت دادن به بدهکاران مالیاتی خبرداد 

وعده خوش انصافی با اصناف
احتکار اقالم بهداشتی، ضرورت 
استفاده ازاین نظام هوشمند  را 

دوباره به رخ کشید

جای خالی 
سامانه جامع 

انبارها

 سیاست   سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت مصوب کرد هزینه درمان مبتالیان به 
کرونا را سازمان بیمه سالمت تقبل کند تا به مردم فشاری وارد نیاید، از تصمیمات دولت برای 
استمهال وام کسبه به مدت دو ماه خبر داد. سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود 
که به صورت ویدئو کنفرانس  برگزار شد، با اشاره به موضوع شیوع بیماری کرونا و تبدیل آن 
به موضوع اول کشور و دولت، گفت: سیاست ما در مقابله با این وضعیت شفافیت و صداقت 
از لحظه اول بوده اســت. از این رو ما مثل برخی از کشورها که ظاهراً مصلحت اندیشی های 
سیاسی و اقتصادی و امثالهم را بر جان مردم خود مقدم شمردند، عمل نکردیم و جان مردم را 

 ............ صفحه 2بر هر چیزی مقدم می دانیم. علی ربیعی با بیان اینکه...

 اقتصاد   در حالی که احتکار و ایجاد بازار سیاه 
تجهیزات بهداشتی در کشــور سالمت مردم را 
در معرض خطر قــرار داده، برخورد با محتکران 
و گران فروشــان که دیوار حرص و طمع خود را 
با سیمان سادگی مردم باال می برند، بیش از هر 
زمان دیگری ضروری به نظر می رســد. در حالی 
که رفتار نادرست مردم برای ایجاد ذخیره  خانگی 
و خریــد بیش از نیاز روزانه بــر کمیابی کاالی 
موردنیــاز در این برهه زمانی بی تأثیر نیســت، 
محتکران عمده کاال و تجهیزات بهداشــتی نیز 
در این میان ســنگ تمام گذاشته اند. کشف ۱۰ 
تن ماده ضدعفونی کننده و بیش از 2۷ میلیون 
عدد تجهیزات بهداشــتی توسط پلیس امنیت 
اقتصادی، از شروع طرح مبارزه با احتکار کاالهای 
بهداشــتی از دوم اسفند ماه سال جاری نشان از 
سبقت سودجویان سالمت از یکدیگر برای بردن 

نان حرام به خانه هایشان دارد...

نگاهی به چشم انداز 
روابط ایران و ترکیه

قمارباخته
اردوغان در 
بحران ادلب

عراق؛ از فشار خارجی 
تا کارشکنی داخلی

»عالوی« از 
تشکیل کابینه 

انصراف داد
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

کارشناسان از چرایی کاهش 
رتبه علمی دانش آموزان کشورمان 

در رقابت های جهانی می گویند

تالش برای بازگشت 
تیم های ایرانی به 

صدرجدول المپیادها
 ............ صفحه ۷

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
میر احمدرضا مشرف

پس از ماه ها کش و قوس و قهر و آشتی سیاسی، سرانجام توافق نامه صلح میان آمریکا 
و طالبان امضا شد. انتشار متن این توافق و تعهدات متقابلی که دو طرف مورد پذیرش 
قرار داده اند واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. برخی در مقام موافقت، آن را در 
راستای پیشبرد فرایند صلح و بازگشت آرامش و ثبات در این کشور ارزیابی کرده اند 

و در مقابل، گروهی دیگر این توافق نامه را...

در پی مدلی جدید 
برای نظام سیاسی افغانستان 

 ............ صفحه 8

محتکران دردام قانون
اطالعات سپاه یک انبار بزرگ تجهیزات پزشکی را 

در تهران کشف و ضبط کرد

 ............ صفحه 2

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از مح�ل منابع 
اعتب�ارات عمران�ی )ریالی ، اوراق مش�ارکت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معام�الت دولتی پ�روژه خرید مش�روحه ذی�ل را از طری�ق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید

مبلغ تضمین شرکت مقدار یا تعدادنام و مشخصات  کاالردیف
در مناقصه  ) ریال (

خرید لوله چدن داکتیل 1
650812،500،000  متر700 میلیمتری 

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در س�امانه فوق الذکر اعالم شده است که 
الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی

 از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو 
نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کاال  

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

فراخوان مزایده نوبت  دوم 
بیمارستان طالقانی 

شرح در صفحه 4
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1- نام دستگاه مناقصه گذار : شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 
2- موضوع مناقصه : انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزكار و شیفت حوزه ستادی ، نیروگاه سیكل تركیبی شیروان، شهید کاوه و گازی قاین  

3- شرایط شركت كنندگان : تمامی شركتهای دارای صالحیت توسط اداره كار و امور اجتماعی و پروانه كسب برای سال 1398  
4- مهلت و محل در یافت دعوت نامه مناقصه : متقاضیان ش���ركت در مناقصه می توانند در س���اعت اداری از تاریخ 1398/12/13        لغایت 1398/12/20 با 
معرفی نامه معتبر به حوزه ستادی این شركت به نشانی : مشهد � بلوار وكیل آباد � بلوار الدن � بین الدن 45 و میدان الله � پالك 98 � شركت مدیریت تولید 

نیروگاههای گازی خراسان- معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 275.000.000 ریال)دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال( به یكی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانكی، چك تضمین ش���ده بانكی و یا واریز نقدی به حس���اب س���پهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق به نشانی مشهد � بلوار 
فكوری- بین فكوری 12 و 14 بنام ش���ركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراس���ان باش���د به پیش���نهادهای فاقد امضاء ، مش���روط، مخدوش، فاقد س���پرده و                 
سپرده های  مخدوش یا سپرده های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادها : آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1398/12/22 به  معاونت مالی و پشتیبانی- 

امور بازرگانی این شركت به نشانی مذكور می باشد.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/12/24 در محل حوزه ستادی این شركت 

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 http://tender.tavanir.org.ir : 9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج است و مدارك این مناقصه در سایتهای اینترنتی به نشانی

http://tender.tpph.ir ، و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
10- نحوه دریافت اسناد مناقصه : جهت دریافت اسناد و شركت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك 
صادرات ش���عبه آب و برق مش���هد به نام ش���ركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراس���ان با ارائه اصل فیش واریزی، بصورت حضوری و یا از طریق سایتهای 

فوق الذكر اقدام فرمایند.
 روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 
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1- نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 80- 32319574- 071تلفن امور 
تدارکات 071-32317869

2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع اتوترانسفورماتور5تب از تولیدکنندگان واجد صالحیت از  شرکت  توانیر 
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( از تاریخ 98/12/11 لغایت 98/12/15 به مدت 5 روزکاری

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir    و شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد. 
6- آدرس محل دریافت پیشنهادها: شیراز خیابان معدل - حدفاصل فلسطین و مالصدرا-ساختمان 147 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات 

تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح  روز سه شنبه مورخ 98/12/27

8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگشایی پاکت ها: پیشنهادهای واصله ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/12/27 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد ،  به 

پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی  که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در صورت تغییر در مفاد فراخوان ، از طریق آدرسهای مندرج در ماده 5 اطالع رسانی می گردد.

10- ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.
11- تضمین ش���رکت در مناقصه: مبلغ 2.153.200.000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش���ده در وجه مناقصه گذار یا 
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنا تضمین 

کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و ...( قابل قبول نمی باشد .
12-شرکت توزیع برق فارس دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

13- پرداخ���ت هزین���ه حم���ل و کس���ورات قانون���ی بعه���ده برنده مناقصه می باش���د.      14- س���ایر اطالع���ات و جزئیات مربوط در اس���ناد مناقصه مندرج اس���ت.                                                                                                                        
م.الف 15131/ شناسه آگهی792516

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  )شماره 44- 1- 1- 98(

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
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به اس���تناد صورتجلس���ه پی���ش از فراخوان ب���ه ش���ماره 982/601/35893 مورخ 1398/12/10 ، دانش���گاه 
سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه ای با شرایط ذیل را به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار و 

به پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید 
1-موضوع مناقصه : انجام عملیات باقی مانده اس���کلت و س���فت کاری س���اختمان دانش���کده هنر و معماری دانش���گاه 

سیستان و بلوچستان 
2-مدت اجرای پیمان : شش ماه

3- مبل���غ تضمین ش���رکت در مناقص���ه: 1.100.000.000 ریال )یک میلیاردو یکصد میلیون ریال( _ بر اس���اس آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه

4- نام دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه دانشگاه و مهندسین مشاور 
5- آخرین مهلت فروش اسناد: حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1398/12/24 تعیین می گردد .

6- آخرین مهلت تحویل اسناد به مناقصه گذار: حداکثر تا ساعت 12 صبح مورخ 1399/1/18 می باشد. 
7- متقاضیان واجد شرایط ) دارای گواهی تعیین صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته های ابنیه 
و س���ابقه کار مرتب���ط( میتوانند برای ش���رکت در مناقصه پس از واریز مبلغ 2.500.000 ری���ال )دو میلیون و پانصد هزار 
ریال( به حس���اب ش���ماره 02177362604004 و شناسه پرداخت : 00101900000000015 نزد بانک ملی – شعبه دانشگاه 
سیستان و بلوچستان و با در دست داشتن معرفی نامه کتبی معتبر به آدرس زاهدان- بلوار  دانشگاه – سازمان مرکزی 

دانشگاه سیستان و بلوچستان- مدیریت حقوقی و قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند 
۸- برآورد اولیه بر اس���اس فهرس���ت بها سال 1398 س���ازمان مدیریت و برنامه ریزی جمعا به مبلغ 21.934.722.230 

ریال می باشد 
۹- نوع پیمان: بر اساس دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت فهرست بهائی می باشد .

10- محل تامین اعتبار پروژه: اوراق خزانه با سررسید سال های 1399 و 1400 می باشد  
11- دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات با ذکر دلیل مختار می باشد ضمنا کمترین قیمت ، مناسبترین قیمت 

محسوب نخواهد گردید و برنده مناقصه بر اساس نظر کمیسیون و پس از بررسی آنالیز بها تعیین خواهد شد.
                                                                                                       شناسه آگهی : 791064   م الف: 1052

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه 98-13

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

ت اول
نوب آب سرچشمه حیات و زیبایی است، ازاسراف آن بپرهیزیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 98/139 )نوبت دوم(



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

روزنامـه صبـح ایـران

واکنش ظریف به اتفاقات جدید در افغانستان  ایسنا: وزیر امور خارجه از دخالت های آمریکا در امور سایر کشورها انتقاد کرد. محمدجواد ظریف روز یکشنبه در توییتی نوشت: اشغالگران آمریکایی هرگز 
نباید به افغانستان هجوم می بردند، اما این کار را کردند و عواقب آن را به گردن دیگران انداختند. حال پس از ۱۹ سال حقارت ایاالت متحده در افغانستان، سوریه، عراق و یمن تسلیم شده است. عامل تمام 

مشکالت آمریکاست. آمریکا )افغانستان را( ترک می کند و افتضاح برجا خواهد گذاشت.

سوریه  بحران  افرازه    سیاست/مینا 
در روزهــای اخیر پیچیده تر شــده و 
هــر یک از بازیگران مؤثــر در معادالت 
آن، ســعی بر اثرگذاری و نقش آفرینی 
بیشــتری در حــل این مســئله دارند. 
پهپادهــای ترکیه ای با عبــور از مرز و 
ورود به حریم هوایی ســوریه و بمباران 
مناطقی از این کشور و مرکز مستشاری 
ایران، موجــب تنش و پیچیدگی روابط 
بین ترکیه با دو دولت روســیه و ایران 

خواهد شد. 
 گرچــه ترکیه تــاش دارد بــا چنین 
اقدام هایی به نوعی ســهم 
خــود در معادالت و عرصه 
تحوالت ســوریه را افزایش 
دهد، اما ایــن ماجراجویی 
در حمله بــه مواضع ایران 
در ســوریه ســبب شد که 
مرکز فرماندهی مستشاری 
کشورمان نیز واکنشی غیر 
نظامی را در پیش بگیرد و 
نظامیان ترکیه را به برخورد 
مصلحت  اساس  بر  عقانی 
ملت های ســوریه و ترکیه 

دعوت کند.
ایــران و ترکیــه گرچــه 
ارتباطات تنگاتنــگ و منافع منطقه ای 
و دو جانبه گســترده ای بــا هم دارند و 
هر یک سعی دارد به نوعی در معادالت 
داشته  بیشتری  نقش آفرینی  خاورمیانه 
باشــد، اما بروز چنین تحوالتی به نوعی 
کفه ارتباطات بین دو کشور را به سمت 
نوعی رقابت و هوشیاری طرفین نسبت 
به هم ســنگین تر می کند. البته راهبرد 
جمهوری اســامی تأکید بــر اتخاذ راه 
حل سیاســی برای حل بحران ادلب و 
گفت و گوهای چند جانبه با کشــورهای 
تأثیرگذار در مســئله ســوریه است. در 
همین رابطه، رئیس جمهور کشــورمان 
نیــز چند روز پیــش در گفت وگویی با 
رجب طیــب اردوغان رئیــس جمهور 
ترکیه خواهان حل ســریع تر مســئله 
ادلــب شــد و تأکید کرد کــه موضوع 
ادلب با توجه به اجتماع تروریست های 
خطرناک و حفاظت از جان انســان های 
بیگنــاه ســاکن در این منطقه بســیار 
پیچیده است، که از یک طرف باید جان 

انســان ها محفوظ بماند و از طرف دیگر 
تروریست ها باید ریشه کن شوند.

 پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه 
از سوی ایران

روحانی با پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه 
میان ایران، ســوریه و ترکیه، بر حل بحران 
سوریه و تقویت روند مذاکرات آستانه که با 
ابتکار عمل جمهوری اسامی ایران و روسیه و 
در جهت حل و فصل منازعات سوریه و پایان 
بخشیدن به درگیری و تنش های این کشور 

کلید خورده، تأکید کرد.
گرچه حمات اخیر بــه نوعی ارتباطات دو 
دولت ایــران و ترکیه را تحت شــعاع خود 
قرار داده، اما بدون شک همکاری اقتصادی 
و اشتراکات فرهنگی و دینی سبب می شود 
که این دو کشــور با وجود تنش های اخیر 
ماحظاتی را نســبت به حفظ ارتباطات و 

همکاری های خود داشته باشند.
همچنیــن در این بین، روســیه که نقش 
مؤثری در معادالت سوریه بازی می کند نیز 
بر پیگیری روند آستانه تأکید کرد و روحانی 
در گفت وگو با رئیس جمهور روسیه بر حفظ 
همکاری ایران و روســیه و سوریه و رسیدن 
به توافق در ســطوح سیاسی و امنیتی ابراز 
امیدواری کرد به یک راه حل مورد پذیرش 

هر سه کشور برسند.
از ســوی دیگر بــا توجه بــه اینکه برخی 
کشــورهای اروپایی و نیز پیمــان نظامی و 
دفاعی ناتو که از دولت ترکیه حمایت تلویحی 
داشتند، اما به نظر می رسد دولت ترکیه راه 
حل بحران را خارج از منطقه نمی داند و نمی 
تواند تمام شانس خود را بر حمایت احتمالی 

دولت های عضو این پیمــان بداند. بنابراین 
پیش بینی بر این است که آینده تحوالت و 
راهبرد سیاســت خارجی بین ایران و ترکیه 
بر عقب نشینی ترکیه از مواضع زیاده خواهانه 

خود باشد. 

 ترکیه نقش یک دالل را 
در معادالت منطقه ای بازی می کند

در همیــن زمینــه، رضــا عابــدی گناباد، 
کارشناس مسائل ترکیه بر این باور است که 
ایران و ترکیه پس از انقاب اســامی تنش 
چندان جدی با یکدیگر نداشتند و تنها برخی 
اختاف ها در زمان دولت سکوالر در ترکیه و 
بحث پان ترکیسم و گروه های تجزیه طلب 
قومــی موجب تنش هایی بین روابط ایران و 
ترکیه شده اســت. در سال های اخیر بحث 
سوریه هم به این معادالت اضافه شده است 
و جریان اخوانــی نزدیک به حزب عدالت و 
توسعه یعنی جریان وابسته به اردوغان تاش 
می کند رژیم بشــار اسد در سوریه سرنگون 
شود و یک جریان اســام گرای نزدیک به 
ترکیه روی کار بیاید تا منافع آنکارا در منطقه 

تأمین شود.
رضا عابدی گنابــاد در گفت وگو با قدس 
دربــاره آینده روابط ایران و ترکیه بر ســر 
بحران ادلب، تصریح کرد: ترکیه به دنبال این 
اســت که تا در حوزه ادلب و شمال سوریه 
مداخله کند و برای آن روزی که طرف های 
درگیر پای میز مذاکره می نشینند، بتواند 
امتیازات سیاسی و اقتصادی مدنظرش را 
از ســوریه، روسیه و ایران بگیرد و در واقع 
ترکیه با این کار بیشتر نقش یک دالل را در 
منطقه بازی می کند. ترکیه درصدد است 

ناتو را وارد بازی کند و بتواند چانه زنی خود 
را افزایش بدهد و موقعیتش را در ســوریه 
تقویت و تثبیت کند؛ زیرا به خوبی می داند 
به تنهایی نمی تواند در مقابل ایران و روسیه 

به جایی برسد. 

 تنش جدی در روابط دو کشور 
پیش نخواهد آمد

وی افزود: در حوزه مسائل اقتصادی و حتی 
سیاســی، دو کشــور ایران و ترکیه عماً به 
یکدیگر وابسته هستند ودر واقع ترکیه دروازه 
ما به اروپاست و از سوی دیگر ترکیه هم به 
خوبی می داند که دروازه بازارهای افغانستان، 
آسیای مرکزی، چین و پاکستان از راه ایران 
می گــذرد. ترکیه برای تعامــات اقتصادی 
به ویژه تعامات با محور شــرقی و پیگیری 
راهبــرد نوعثمانی گرایی اش بــه ارتباطات 
سازنده و مثبت با ایران وابسته است. بنابراین 
تنش های جدی در روابط دو کشور در چنین 

حوزه هایی پیش نخواهد آمد. 
این کارشــناس مسائل ترکیه گفت: در باب 
ســوریه نیز، تاش ایران این بوده که بحران 
ســوریه به دور از درگیری های نظامی حل 
و فصل شود، اما متأســفانه آقای اردوغان با 
توجه به تئوری نوعثمانی گرایی و نگاه جاه 
طلبانه ای که در رأس حاکمیت سیاســت 
خارجی ترکیه حاکم کرده اســت، دست به 
اقدام های خطرناکی در شــمال سوریه زد و 
حماتی را نســبت به نیروهای مستشاری 
ایران انجــام داد. البته برخاف موضع گیری 
مایم و صلح جویانه جمهوری اسامی ایران 
در بیانیه ای که مرکــز فرماندهی نیروهای 
مستشاری ایران صادر کرد، به خوبی نشان 
می دهد که ایران از اقدام های ترکیه در ادلب 
و حلب ناراضی بــوده و این بیانیه نیز عمًا 

نوعی اتمام حجت است. 
رضا عابدی ادامه داد: نیروهای ترک می دانند 
که اگر اقدام هــای خصمانه و حمات خود 
را در قبــال ایران ادامه دهنــد و به مواضع 
کشــورمان حمله کنند، قطعاً اقدام هایشان 
بی پاسخ نخواهد ماند و اینکه بخواهد هم در 
جبهه سوریه درگیر جنگ باشد و هم با ایران 
و روسیه وارد تنش شود، دستاوردی نصیبش 
نخواهد شد. از سوی دیگر، آمریکا و اروپا هم 
ثابت کرده اند که هیچ وقت پشــت ترکیه 
نخواهند بود و ناتو هم به تبع کشورهای غربی 

از ترکیه حمایت نخواهد کرد. 

نگاهی به چشم انداز روابط ایران و ترکیه

قمارباخته اردوغان در بحران ادلب

 بد مردمی شدیم بد!؟ که از مشکات، گرفتاری و… برای خودمان کیسه می دوزیم!؟ 
ای شهید ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برآر و ما قبرستان 
نشینان عادات سخیف را نیز از این منجاب بیرون کش )شهید آوینی( فرهنِگ ٧هزار 
ســاله را بریزید توی سطل زباله . امروز ساِل ٩٨ چه فرهنگی داریم؟ که نه رحمی، نه 
محبتی و نه ایثاری نسبت به هم نداریم!؟ یک روز گوشت، یک روز…؟ امروز هم ماسک 

و…! خدا خودش رحم کند. 09370008044
 من یک روان شناس بالینی در مراکز جامع خدمات سامت هستم و حقوقم پایمال 
شده است، خواستار رفع تبعیض و سختی کار، فوق العاده شغل و حق اوالد و عائله  مندی 
و ... هســتم. خواستار اجرای حقوق ، مطابق تورم و هرچه سریع تر اجرای 50 درصدی 

برای روان شناسان شرکتی  هستم. 09110000772
 آب منطقه ۱٨ یافت آباد دو روز است که قطع است، در این بحران کرونا چطور انتظار 
دارید مردم منطقه ۱٨ بهداشت را رعایت کنند با کدام آب دست های خود را بشویند. 
ماسک که نیست. مواد ضد عفونی دست ها نیست. حاال آب هم نیست. واقعاً فاجعه است. 
قطعی دو روزه  آب یک منطقه در تهران در این وضعیت و در این بحران کرونا فاجعه 
اســت. در شرایطی که صدا و سیما  زیرنویس می کند دست های خود را مرتب با آب 
بشویید. مردم منطقه ۱٨ یافت آباد با کدام آب به بهداشت شخصی خود در این شرایط 

بپردازند. خواهشمند است این موضوع را پیگیری نمایید. 09350006017
 بدین وسیله ما اعضای صندوق های بازنشستگی نفت به واسطه فتاوای حضرت امام 
خمینــی ) ره ( و حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی مبنی بر عــدم اذن ورود دولت به 
صندوق های مشــاع خاص، مخالفت صریح خود با حضور هر گونه عضو غیر شــرکتی 
خاصه وزرای محترم دولت در هیئت امنای صندوق های بازنشستگی نفت را اعام نموده 
و تبعات سوء این تصمیم را متوجه هیئت محترم دولت به ویژه وزیر محترم نفت جناب 
آقای زنگنه و عوامل تصمیم گیرنده صندوق های بازنشستگی دانسته و در صورت اصرار 
احدی بر این حضور حق شــکایت در محاکم قانونی را بــرای خود محفوظ می دانیم. 

09330006187
 آقای روحانی؛ این که پیوستن ایران به )پالرمو( در مصلحت نظام چه زمانی تصویب و 
یا رد خواهد شد نه به قوه مجریه و نه به مجلس و نه به شورای نگهبان مربوط می شود، 
هر یک از نهادهای مربوط برابر قانون اقدام های خودشان را انجام دادند؛ به شما توصیه 

می کنم اجازه دهید قانون اجرا شود! 09020009961
 من یک قراردادی تبصره 4علوم پزشکی از استان سیستان و بلوچستان با 20 سال 
سابقه کار هستم که حقوقم پایمال شده است، خواستار رفع تبعیض ، اجرای حقوق مانند 
تبصره 3، اجرای تبدیل وضعیت و اعمال مدرک دانشگاهی در حکمم، هستم. چرا همه 

مزایای فوق به تبصره 3تعلق می گیرد وبه تبصره 4تعلق نمی گیرد؟ 09150007628
 من یک فرهنگی هستم بعد از چند ماه رسانه ای کردن رتبه بندی باالخره به صورت 
ناقص انجام شد. حال برای 50 درصد افزایش که جدا از رتبه بندی باید محاسبه می شد، 
ولی این کار صورت نگرفت و رتبه بندی در 50 درصد افزایش حقوق محو شد. که این 
سیاست دولت فقط برای افزایش حداقل حقوق است. در صورتی که معلم یک تا دو سال 
ســابقه کار تقریباً یک میلیون افزایش داشته و معلم با سابقه باال افزایش حقوق ناچیز 
داشته است. و این عامل نشان از افزایش 50 درصد نیست، بلکه افزایش حداقل حقوق 
است. حال ما جامعه فرهنگیان خواستاریم عاوه بر رتبه بندی، 50 درصد نیز اعمال شود 

تا موجب احقاق حق معلمان با سابقه شود. 09120008772

واکنش همتی به کانال مالی سوئیس و معافیت های آمریکا
ایرنا: رئیــس کل بانک مرکزی در واکنش 
به کانال مالی سوئیس گفت: ظاهراً دولت 
آمریکا، معافیت های الزم در مورد استفاده 
بخشــی از منابع ارزی ایران را برای تأمین 
واردات کاالهــای اساســی و دارو صــادر 
کرده اســت، باید روند کار را در عمل دید. 
»عبدالناصر همتی« روز دوشــنبه با انتشار 
یادداشــتی در اینستاگرام، نوشت: روز گذشــته به مدیران بانکی توصیه ای را برای 
مســاعدت و همراهی با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در کسب و 

کار خود شده اند، کردم.
وی افزوده اســت: می دانم که توصیه کافی نیست، بلکه قصدم طرح اهمیت موضوع 
بود، تصمیمات الزم دراین ارتباط در دستورعملی اباغ خواهد شد. همتی درباره کانال 
مالی معروف به سوئیس می افزاید: بر اساس اعام سفیر سوئیس، ظاهراً دولت آمریکا، 
معافیت های الزم در مورد اســتفاده بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی ایران را برای 
تأمین واردات کاالهای اساسی و دارو صادر کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه باید روند کار را در عمل دید، افزوده است: تاکنون دولت آمریکا غیر قانونی و با 

اعمال فشار به کشورها، منابع بانک مرکزی را مسدود کرده است.

محموله سازمان بهداشت جهانی شامل کیت  های 
تشخیص کرونا و دارو به ایران ارسال شد

فارس: سازمان بهداشت جهانی دیروز نخستین محموله کمک های خود برای مقابله با 
شــیوع ویروس کرونا را با هواپیمای نظامی از شهر »دبی« به ایران ارسال کرد. به نوشته 
»خبرگزاری فرانســه« در این محموله حدود هشت تن دارو و کیت های آزمایش کرونا از 
طریق یک فروند هواپیمای نظامی امارات به مقصد ایران ارســال شد. »رابرت بلنچارد« 
از مقامات سازمان بهداشــت جهانی در »ابوظبی« در این باره گفت:»در این پرواز حدود 
٨ تن دارو و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز برای پیشگیری و مراقبت های پزشکی برای 
شــهروندان ایران ارسال شد«. در این اقام ارسالی دستکش های بهداشتی، ماسک های 
جراحی و دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد. به گفته این مقام سازمان بهداشت جهانی، 
عاوه بر  این کمک ها، 6 تیم پزشکی متشکل از پزشکان، متخصصان علوم آزمایشگاه و 

اپیدمیولوژیست به ایران در شناسایی و کنترل ویروس کرونا کمک می کنند.

اطالعات سپاه یک انبار بزرگ تجهیزات پزشکی را 
در تهران کشف و ضبط کرد

محتکران دردام قانون
تسنیم: سازمان اطاعات سپاه استان تهران یک انبار بزرگ احتکار تجهیزات پزشکی 
در جنوب تهران بزرگ را کشف و تمام محموله های آن را ضبط کرد. در این انبار، انواع 
ماسک های اتاق عمل، ماسک بیهوشی، لوله ساکشن، دستکش جراحی و سایر موارد 
مورد نیاز در حوزه پزشکی، با ارزش تقریبی بیش از ۱00 میلیارد تومان احتکار شده 
بود. کادر درمانی بیمارستان ها و مبتایان به بیماری های واگیردار از جمله کرونا در این 
ایام با کمبود برخی تجهیزات پزشکی در بازار روبه رو هستند و در این باره وزیر بهداشت 
نیز نامه  گایه آمیزی برای رئیس جمهور نوشــت، با این حال برخی از سودجویان و 

سوداگران با احتکار این تجهیزات عماً جان هموطنان را نشانه گرفته اند.

سفیر چین: در کنار مردم ایران هستیم
فارس: سفیر چین از اعزام تیم متخصص 
پزشکی این کشور برای کمک به ایران در راه 
مبارزه با بیماری کرونا خبر داد و گفت: چین 
در کنار مردم ایران می ایستد. »چانگ هوا«، 
ســفیر چین دیروز در دیدار با محمودرضا 
پیروی، دبیرکل جمعیت هال احمر ضمن 
قدردانــی از جمعیت هال احمــر ایران به 
عنوان نخستین سازمان بشردوستانه عضو جمعیت های ملی صلیب سرخ و هال احمر 
که نخســتین محموله کمک های انسان دوستانه را برای مردم بیمار از ویروس کرونا 
ارسال کرد، گفت: ما هم با شدت گرفتن ویروس کرونا در کنار ایران هستیم. دیپلمات 
ارشد چین در ایران ادامه داد: ما باور داریم که با ارسال کمک های انساندوستانه از سوی 
دوستان دولت ایران از بحران این بیماری عبور خواهد کرد.  چانگ اضافه کرد: چین در 
مبارزه با ویروس کرونا نتایج خوبی به دست آورده به طوری که هم اکنون این ویروس 
در چین تحت کنترل قرار گرفته و مطمئن هستیم که در این مبارزه پیروز خواهیم 

شد و تجربیات چینی ها می تواند در مبارزه با ویروس کرونا به ایرانی ها کمک کند.

ماجرای بلند شدن صدای آژیر در سازمان انرژی اتمی
ایســنا: در پی برخی اخبار و گزارش های مردمی درباره شنیده شدن صدای آژیر 
طوالنی مدت در سازمان انرژی اتمی، بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: 
صبح روز جمعه بر اساس پروتکل های معمول تست آژیر سازمان انرژی اتمی انجام شد 
و با توجه به سیستم اتوماتیک به طور کلی ۱3 دقیقه آژیر به صدا درآمد. سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: هر سه چهار ماه یک بار این تست انجام می شود و 

امری عادی است.

به اعتقادات مردم رحم کنید
30 سال اســت که افتخار خادمی آستان 
مقدس حضرت رضا )ع( را دارم. 30 سال 
است که با افتخار زیر پای زائر امام رضا)ع( 
را جارو می کشــم ودر آستان مقدس او به 
عاشقان دلســوخته اش خوشامد می گویم. 
در این ســال ها علما، مراجع، شخصیت ها 
و بــزرگان زیادی را دیــده ام که به آرامی 
و با طمأنینه به حرم مشرف می شوند؛ در 
صحن مطهر رو به گنبد طایی حضرتش 
یا در گوشــه ای از رواق حرم و یا در جوار 
مضجع شــریف  با احترام می ایســتند و 
عاشــقانه و عارفانه عشــق خود را زمزمه 
می کننــد و با چشــم های بارانی خویش 
روح خود را صفا می بخشند. هرگز ندیده ام 
کــه ضریح مطهــر را لیس بزننــد! و یا با 
رفتارهای غیر متعارف موجب وهن بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( شوند. حرم مطهر 
امام دارالشفاســت اما شفای بیماری های 
جسمی روحی با ارتباط معنوی زائر و امام 
و تجلی آموزه ها، معارف و سیره اهل بیت 
)ع( در زندگــی فــردی و اجتماعی مردم 

تبلور می یابد نه با لیس زدن ضریح!
سال هاست دشمنان اسام تاش کرده اند 
تا ایــن مکتــب الهــی و حیات بخش را 
مترادف خرافات جلوه دهند و تعالیم الهی 
را در تضاد با علم نشــان دهند. در حالی 
کــه قرآن کریم پر از آیــات تکریم علم و 
عدم تساوی عالمان و جاهان است. علوم 
بشری نیز چیزی جز کشف رازهای خلقت 
الهی توسط انسان نیست؛ که هرچه هست 

از اوست.
در روزهای ســخت کرونایی و در حالی که 
علما و بزرگان بررعایت اصول بهداشتی اصرار 
دارند، برخی رفتارهای هنجارشــکنانه نظیر 
چالش لیســیدن ضریح  یا اصرار بر برگزاری 
اجتماعات مذهبی و یا ارائه راهکارهای غیر 
علمی و گاه مضحک برای مقابله با کرونا، نه 
تنها دفاع بد از دین به شمار می آید، بلکه به 
رســانه های معاند بهانه می دهد که چهره ای 
ضد علم از اسام و مســلمانان به جهانیان 

عرضه کنند.
می گوینــد؛  متخصصــان  کــه  آن گونــه 
کروناویروس ســه مشخصه اصلی دارد: اول 
اینکه در ســطوح تجمع می کند واز طریق 
لمس یا آلودگی تنفسی از طریق افراد آلوده 
انتشار می یابد. دوم سرایت از طریق چشم، 
بینی ودهان اســت و سوم دوره دو هفته ای 
نهفتگی بیماری اســت که گاه بدون هیچ 
عائمی همراه است. همین ویژگی ها موجب 
ســرعت زیاد انتقال بیماری و فراگیری آن 
شده است و ضرورت رعایت نکات بهداشتی 

و پرهیز از اجتماعات را جدی تر می کند.
در چنیــن شــرایطی مقابله با دســتورات 
بهداشتی و رفتارهای مغایر با آن ها، آن هم به 
نام دین و محبت اهل بیت )ع( جز ضربه زدن 
به اعتقادات مردم وبهانه دادن به دشمن چه 

نتیجه ای می تواند داشته باشد؟
خوشبختانه رهنمودهای رهبر فرزانه انقاب 
و قدردانی از اقدام های وزارت بهداشــت و 
کادر پزشکی و درمانی و اظهارات و مواضع 
بســیاری از علمای بزرگــوار و تأکید آن ها 
بر ضرورت رعایت دســتورات بهداشــتی 
وپرهیــزاز تجمع و نیــز اقدام های قضایی 
نســبت به رفتارهــای معــدودی از افراد 
هنجارشکن نشــان داد که این  رفتارها با 

دستورات دینی مطابقت ندارد.
انتظار می رود اندیشمندان، رسانه ها وبه ویژه 
فعاالن فضــای مجازی برای زدودن این گونه 
شــبهه ها از چهــره مطهر اســام وترویج 
آموزه های متعالی اسام عزیز و شکست کرونا 

تاشی مضاعف داشته باشند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

نیروهای ترک 
می دانند که اگر 
اقدام های خصمانه 
و حمالت خود را 
در قبال ایران 
ادامه دهند و به 
مواضع کشورمان 
حمله کنند، 
قطعاً اقدام هایشان 
بی پاسخ 
نخواهد ماند

بــــــــرش

 سخنگوی دولت با اشــاره به اینکه دولت مصوب کرد 
هزینه درمان مبتایان به کرونا را سازمان بیمه سامت 
تقبل کند تا به مردم فشــاری وارد نیاید، از تصمیمات دولت برای 

استمهال وام کسبه به مدت دو ماه خبر داد.
ســخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود که به صورت 
ویدئو کنفرانس  برگزار شد، با اشاره به موضوع شیوع بیماری کرونا 
و تبدیل آن به موضوع اول کشــور و دولت، گفت: سیاست ما در 
مقابله با این وضعیت شــفافیت و صداقت از لحظه اول بوده است. 
از این رو ما مثل برخی از کشورها که ظاهراً مصلحت اندیشی های 
سیاسی و اقتصادی و امثالهم را بر جان مردم خود مقدم شمردند، 
عمــل نکردیم و جان مردم را بر هــر چیزی مقدم می دانیم. علی 
ربیعی با بیان اینکه پس از شــوک اولیه بیماری دولت به سرعت 
بر اوضاع مســلط شده و کنترل وضعیت را در دست داریم، تأکید 
کرد: اجازه نخواهیم داد مسائلی همچون تحریم،تروریسم و ویروس 
بــر زندگی مردم تأثیر گذاشــته و برای مردم عادی شــود. وی با 
تأکید بر اینکه دولت به رســالت اصلــی خود که حفاظت از جان 
مردم اســت، عمل کرده و می کند، غلبه بر این بیماری را نیازمند 
همدلی و همراهی و مشارکت مردم خواند و گفت: دولت نیز به سهم 
خود برای کاهش از عوارض مختلف این وضعیت به ویژه در زمینه 
آسیب های اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا و خسارت هایی که به 
کسب و کار مردم وارد شده، تمهیداتی اندیشیده و در جلسه اخیر 
هیئت وزیران گزارش حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 
ســخنگوی دولت تصریح کرد: برای کاهش فشــارهای اقتصادی 
بر مردم در هیئت دولت تصمیم گیری و مقررشــد که سر رسید 

وام های  مرتبط با کسب و کارها و برخی دیگر از تسهیات بانکی 
تا دو ماه به تعویق بیفتد و استمهال شود که فردا این پیشنهاد در 
شورای پول و اعتبار توسط آقای همتی مطرح و اطاع رسانی خواهد 
شد . عاوه بر این برای استمهال بدهی های مالیاتی نیز تسهیاتی 
اعمال می شود. ربیعی با بیان اینکه گمان می کنیم دولت اختیارات 
کافی برای این امور را دارد، افزود: در صورت نیاز از اختیارات جلسه 
ســران قوا نیز برای پیشبرد این تصمیمات کمک خواهیم گرفت. 
سخنگوی دولت همچنین از اقدام های حمایتی برای تشکیل مجامع 
شــرکت های بورسی و حل مشکات بیمه ای تا آخر همین هفته 
خبر داد و افزود: از جمله تصمیمات مهم دولت برای جلوگیری از 
فشار اقتصادی مضاعف به مردم این بود که هزینه درمان بیماران 
کرونایی را سازمان بیمه سامت بر عهده بگیرد. همچنین برای رفع 
برخی کمبودها، ممنوعیت واردات برخی اقام بهداشتی لغو و سود 

گمرکی و بازرگانی مرتبط با اقام مورد نیاز برای مقابله با کرونا به 
وزارت صمت واگذار شد.

 تولید انبوه ماسک و مواد ضدعفونی در داخل
ربیعی همچنین با اشاره به کمبود و احتکار برخی اقام بهداشتی 
در روزهای اخیر اظهار داشــت: وزارت صمت و وزارت بهداشت با 
همکاری هم برای رفع کمبودها در این زمینه با تســهیل صدور 
مجوزهای جدید یا تغییر کاربری برخی خطوط تولید، ۱0٧ کارگاه 
را در مسیر تولید مواد ضد عفونی کننده  و شوینده های بهداشتی 
قرار داده اند. همچنین بر اساس پیگیری و گزارش معاون فناوری 
ریاســت جمهوری تولید روزانه 300 هزار ماسک  نانو»ان٩5« ویژه 
کادر درمانی و بیمارستانی تا پایان هفته برنامه ریزی و آماده شده که 
این موارد عاوه بر ظرفیت نیروهای مسلح است که عاوه بر تولید 
ماسک، دستگاه های ایران پایه و تولید داخل آن ها در زمینه ساخت 

کیت های تشخیص کرونا نیز فعال شده اند.

 مدارس تا آخر هفته تعطیل هستند
سخنگوی دولت درباره آخرین تصمیمات در مورد مدارس هم اظهار 
داشت: در تماســی که با وزیر آموزش و پرورش داشتم اعام شد 
که مدارس تا پایان هفته تعطیل هســتند و برای هفته آینده نیز 
پنجشنبه شب یا صبح جمعه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا بررسی 
و تصمیم گیری خواهد شد. ربیعی در همین رابطه از صدا و سیما 
به دلیل مساعدت و همراهی و به کارگیری ظرفیت خود در زمینه 

آموزش از راه دور در دوران تعطیلی مدارس قدردانی کرد.

  ســید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه با 
تأکید بر اینکه ما بــه آمریکایی ها در مورد کمک برای 
مقابله با کرونا شک داریم، گفت: نه روی این کمک حساب می کنیم 

و نه آماده پذیرش کمک های لفظی و نمایشی هستیم.
سید عباس موسوی در نشســت خبری که به صورت آناین و از 
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد، در واکنش به پیشنهاد مجدد 
رئیس جمهور آمریکا برای کمک دارویی و بهداشتی به ایران برای 
مقابله با کرونا و همچنین ادعای مایک پمپئو در مورد ارسال پیام 
برای تهران از طریق کانال سوئیس گفت:  ما در نیت آمریکایی ها 
شک داریم. اگر آن ها دنبال اهداف تبلیغاتی نبودند، این پیشنهاد را 
اول رسانه ای نمی کردند. وی افزود: ما مواضع آمریکایی ها را رصد 
می کنیم و شاهدیم که از زمان شیوع بیماری چقدر  توانایی های 
ایران در مقابله با این بیماری را زیر سؤال بردند تا روحیه مردم ما 

را تضعیف کنند. 
موسوی با بیان اینکه جعل اخبار مهم ترین مواردی بود که آن ها در 

روزهای گذشته انجام دادند، خاطرنشان کرد: از آنجا که در حسن 
نیت آمریکایی ها شک داریم، نه روی این کمک ها حساب می کنیم 

و نه آماده پذیرش کمک های لفظی هستیم. 
وی یادآور شد: کانال سوئیس هم که برای مدتی باز و مقداری دارو 
وارد کشور شد، ولی برای همان هم هنوز آمریکایی ها سنگ اندازی 

می کننــد و اجازه نداده اند که ما منابع خود را به آن کانال منتقل 
کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد:  از ارسال پیامی خبر 
ندارم ولی بعید می دانم دولت و مردم ایران کمک ها در این زمینه را 

قبل از اینکه اقدام عملی کند، بپذیرند.

 کمک های بهداشتی و پزشکی ایران و چین متقابل بوده اند
موسوی درباره کمک های بهداشتی و پزشکی ایران به چین و 
اینکه گفته می شــود کمبودهای بهداشتی و پزشکی در ایران 
به خاطر این کمک هاست، بیان کرد: کمبود نیازهای پزشکی 
ایران به خاطر کمک به چین نیســت. ایران از تولیدکنندگان 
ماسک های پزشکی و تخصصی در دنیاست. ما کمک هایی کرده 
یا شرکت های ایران به چین فروخته اند. اینکه کمک های ایران 
موجب کمبود شــده،حرف های نادرست هستند و دیدید که 
وقتی مردم ایران با مشــکاتی روبه رو شدند، چین  کمک های 

زیادی به ما کرد.

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

خبر

دولت

سیاست خارجی

سخنگوی دولت از تعویق اقساط وام کسبه و مهلت دادن به بدهکاران مالیاتی خبر داد

سخنگوی وزارت خارجه: 

وعده خوش انصافی با اصناف

به کمک نمایشی آمریکا نیازی نداریم

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

   سه شنبه ۱3 اسفند  ۱3۹8 8 رجب ۱44۱ 3 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره ۹200 

یگان های جنگ نوین سپاه 
دست به کار شدند

ایرنا: فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی از تشکیل قرارگاه زیستی برای 
مقابله با ویروس کرونا خبر داد و گفت: همه 
یگان های جنگ نویــن قرارگاه های دهگانه 
نیروی زمینی ســپاه در حالــت آماده باش 
کامل هستند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
سپاه، سرتیپ پاسدار محمد پاکپور از تشکیل 
قرارگاه زیستی نیروی زمینی سپاه برای مقابله 
با ویروس کرونا خبر داد و اظهارداشت: همه 
یگان های جنگ نویــن قرارگاه های دهگانه 
نیروی زمینی سپاه در حالت آماده باش کامل 
هستند. فرمانده نیروی زمینی سپاه با تشریح 
اقدام های نیروی زمینی سپاه در روزهای اخیر 
برای مقابله با ویــروس کرونا اضافه کرد: در 
روزهای اخیر برای استقرار گردان های جنگ 
نوین اعم از گروه جنگ نوین 24 بعثت، تیپ 
نیروهــای ویژه صابرین و تیپ میرزا کوچک 
خان برای استقرار در نواحی که ویروس کرونا 
شیوع یافته است، دستورات الزم صادر شده و 
یگان های مذکور در مناطق مورد نظر مستقر 
شده اند. پاکپور افزود: همچنین کارشناسان و 
متخصصان میکروبیولوژی و ویروس شناسی 
نیروی زمینی ســپاه با ابــاغ مأموریت در 
مناطق آلوده به ویروس کرونا مستقر شده اند.

خبر



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

برگزاری دوره تربیت مربی طرح مهدالرضا)ع( در خرمشهر  آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: هفتمین دوره تربیت مربی و روش تدریس دوره های مهدالرضا)ع( در خرمشهر 
برگزار شد. حجت االسالم سیدمسعود میریان افزود: در این دوره با حضور 34نفر مربی از شهر و روستاهای خرمشهر، به مدت 6روز مباحث آموزشی طرح مهدالرضا)ع( آموزش داده شد. گفتنی است، از خرداد تا 

اسفند ماه سال جاری، هفت دوره تربیت مربی مربیان مهدالرضا)ع( با حضور 230 مربی از 49 شهر و روستای استان خوزستان اعم از ایذه، قلعه تل، دهدز و... برگزار شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
جانشین رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی خبر داد

 ارائه 8هزار و 200 خدمت رایگان 
در بیمارستان سیار رضوی مستقر در مهرستان

آستان: جانشین رئیس بنیاد سالمت 
آســتان قدس رضــوی از ارائه 8هزار و 
261 خدمت متنوع و رایگان پزشــکی 
و دارویی در بیمارســتان سیار رضوی 
مستقر در شهرستان مهرستان استان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
محمود ابراهیمی گفــت: این خدمات 

درمانی تخصصی به 4هزار و 867  مراجعه کننده در نخســتین مأموریت داخل 
کشور سامانه سیار بیمارستان رضوی با چهار دستگاه اتوبوس بیمارستانی خود در 
قالب اردوی جهادی »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« از ششم تا نهم اسفند 

سال جاری در مهرستان ارائه شد.  
وی با تأکید بر اینکه سامانه سیار بیمارستان رضوی در قالب چهار دستگاه اتوبوس 
مجهز به امکانات اتاق عمل، اتاق ویزیت و بســتری، دندان پزشکی و آزمایشگاه، 
سونوگرافی و رادیولوژی در مهرستان مستقر شده بود، گفت: در مجموع 2هزار و 
719 بیمار از خدمات ویزیت فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص گوش، حلق و 
بینی و متخصصان جراحی عمومی، اطفال، ارولوژی و داخلی در این بیمارستان 

استفاده کردند.
جانشــین رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ویزیت پزشک 
متخصص داخلی با 865 نفر بیشترین تعداد مراجعان را در اردوی پزشکی سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی به خود اختصاص داد، افزود: 355 بیمار نیز از خدمات 
زنان و مامایی، 145 بیمار از خدمات بینایی سنجی و 25 بیمار از خدمات جراحی 

سرپایی در این اردوی جهادی بهره مند شدند.
ابراهیمــی ادامــه داد: خدمات معاینه، آموزش و کشــیدن دندان نیز توســط 
دندان پزشــک به 460 بیمــار در اتوبوس مجهز به یونیت های دندان پزشــکی 

بیمارستان سیار رضوی ارائه شد.
وی با اشاره به بهره مندی 3هزار و 950 بیمار از خدمات دارویی رایگان این اردوی 
جهادی بیان کرد: در مجموع 377 بیمار محروم شهرستان مهرستان از خدمات 
پاراکلینیکی سونوگرافی، رادیولوژی و آزمایشگاه سامانه در اتوبوس بیمارستانی 

مجهز به این خدمات استفاده کردند.
جانشــین رئیس بنیاد سالمت آستان قدس رضوی گفت: همچنین 230 بیمار 
از خدمات بستری موقت، نوار قلب، تزریقات و پانسمان بیمارستان سیار رضوی 

مستقر در این شهرستان سیستان و بلوچستان بهره مند شدند.
وی به همکاری معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی و برخی از نهادهای 
نظامی و دولتی استان سیستان و بلوچستان در برگزاری این اردوی جهادی اشاره 
و اضافه کرد: بیش از 30 خادمیار ســالمت و افتخاری اعم از پزشــک، پرستار، 
تکنسین و... از مشهد و زاهدان در این اردوی جهادی بنیاد سالمت آستان قدس 

رضوی حضور داشتند.

 تولید 100 هزار اصله نهال پایه رویشی 
توسط مؤسسه بذر و نهال رضوی

آستان: مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال 
رضوی از تولیــد 100 هزار اصله نهال 
روی پایه رویشــی توسط این مؤسسه 
خبر داد. سلمان ساالری در گفت وگو با 
آستان نیوز با اشاره به آغاز عرضه نهال 
روی پایه های رویشی رضوی بیان کرد: 
از مجموع نهال های تولید شده، حدود 

400 هزار اصله نهال مثمر، روی پایه های رویشی و سایر نهال های مثمر به صورت 
پایه بذری تولید شــده است.وی درباره انواع نهال های مثمر پایه رویشی تصریح 
کرد: نهال های آلبالو و گیالس روی پایه گزیال؛ هلو، شلیل و بادام روی پایه GN؛ 
آلو، زردآلو و گوجه سبز روی پایه میروباالن و گالبی روی پایه پیرودوارف تولید 
شــده است.مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی ادامه داد: عالوه بر این، تمامی 

نهال های دانه دار و هسته دار بذری موجود است.
وی با اشــاره به مفهوم نهال روی پایه رویشــی گفت: نهال میوه از دو قســمت 
پیوندک که در بیرون از خاک است و یک پایه که در درون خاک است، تشکیل 
شده و نوع پایه مورد استفاده اثرات عمده ای بر رشد و ظرفیت تولید پیوندک در 
طول عمر باغ دارد.ساالری ادامه داد: پایه های بذری به دلیل القای رشد رویشی 
بیشــتر در پیوند و ناهماهنگی رشد رویشــی و زایشی و در نتیجه آن دیر به بار 
نشستن درختان، امروزه اهمیت کمتری دارند، لذا برای بهبود این مشکالت به 
پایه های رویشی رو آورده شده که بخش های بسیار کوچک گیاه نظیر جوانه ها، 
گره ها، قطعات برگ و... در محیط استریل رشد داده می شود.وی افزود: همین امر 
موجب می شود تا گیاهان حاصله از نظر ژنتیکی همانند گیاهان والدین باشند. 
ساالری با بیان اینکه استفاده از پایه های رویشی در ساخت باغ های میوه دنیا به 
دلیل مزایای آن ها از ســالیان پیش آغاز شده و در حال حاضر به شدت در حال 
توسعه اســت، خاطرنشان کرد: با استفاده از این شــیوه نوین می توان عالوه بر 

کیفیت و یکدستی محصول، عملکرد محصول در واحد سطح را نیز افزایش داد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
حرم  خواهران  انتظامات  اداره  رئیس 
مطهر رضوی از اجرای طرح »نذر حجاب 
فاطمی« در بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( 

خبر داد.
زهرا قاسمی در گفت وگو با خبرنگار قدس 
گفت: این طرح در راستای اهمیت و ارزش 
حفظ حجاب و ترویج شــعائر اســالمی و 
ترویج اســتفاده از چادر به عنوان حجاب 
برتر به همت بانــوان خادمیار رضوی این 
اداره انجام می شود.وی افزود: این طرح به 
صورت آزمایشی از سالروز شهادت حضرت 
فاطمه زهــرا)س( تا والدت آن حضرت به 
صورت آزمایشــی در ورودی باب الرضا)ع( 

حرم مطهر رضوی انجام شد.
رئیس ایــن اداره اضافه کرد: در این طرح 
خادمیــاران زن رضــوی اداره انتظامات 
خواهــران حرم مطهر امام هشــتم)ع( به 
صورت اختیاری با تقدیم وجوهات نقدی، 
نسبت به دوخت و بسته بندی رایگان چادر 
با طرح لبنانی در اندازه های بزرگ، متوسط 
و کوچک و در دو حالت مشــکی و رنگی 

اقدام کرده اند.
قاســمی ادامه داد: انتخاب چادر با طرح 
لبنانــی به جهت ســهولت اســتفاده و 
پوشیدگی بیشتر و کامل بدن بوده و اجرای 
این طرح با هماهنگی و اطالع مســئوالن 

ذی ربط در حرم مطهر رضوی بوده است.
رئیس ایــن اداره خاطرنشــان کرد: در 
اجرای آزمایشی این طرح بانوان خادمیار 
رضوی با استقرار در ورودی باب الرضا)ع( 

حرم مطهر امام هشــتم)ع( در ســالروز 
فاطمــه  حضــرت  والدت  و  شــهادت 
زهرا)س( چادرهای دوخته شــده را به 
بانوانی که نیاز به دریافت چادر داشته اند 
توزیــع و تقدیم کردنــد.وی در ارتباط با 
مزایای اجرای طــرح نذر حجاب فاطمی 
در مبادی ورودی حرم مطهر رضوی اشاره 
کرد: تقدیم این چادرها بین بانوان زائر به 
صورت اهدایی بوده و بانــوان زائر پس از 
اســتفاده از این چادرها، در صورت تمایل 
و خواست خود می توانند این چادرها را به 
عنوان یک هدیــه از حرم مطهر رضوی با 

خود به همراه داشته باشند.قاسمی تصریح 
کرد: مناســب بودن چادرها برای پوشش 
بدن، اســتقبال بســیار زیاد بانوان زائر از 
اجرای طرح، اثرگذاری مثبت از نظر روحی 
و روانــی در یاد و خاطره بانوان زائر، ترویج 
شعائر اســالمی، اهمیت دادن به موضوع 
حجاب بانوان و... از دیگر محاسن و مزایای 
اجرای این طرح اســت.این مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه توزیع این 
چادرها در ســالروز والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( از نظر معنــوی، روحی و روانی 
خاطره خوش و ماندگاری در اذهان بانوان 

زائر داشته است، قرار است 
این طرح در سایر ایام والدت 
و  حضــرات معصومین)ع( 
از جمله در تاریخ سیزدهم 
ماه رجب المرجب ســالروز 
سرســعادت  بــا  والدت 
حضرت امیرالمؤمنین علی 
بن ابیطالــب)ع( در ورودی 
باب الرضا)ع( و باب الجواد)ع( 

حرم مطهر امــام رضا)ع( توســط بانوان 
خادمیــار رضوی این اداره و از ســاعت 8 

صبح لغایت 18 بعدازظهر اجرا شود.

این طرح به صورت 
آزمایشی از سالروز 

شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( تا 
والدت آن حضرت  

انجام شد

بــــــــرش

انتظامات خواهران بارگاه منور امام رضا)ع( به بانوان زائر، چادر اهدا کردند

نذری برای حجاب فاطمی 
وی
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 آســتان قدس لطفاً همــان طوری که 
برای تولید مواد ضدعفونی در بیماری کرونا 
پای کار آمده با هماهنگی وزارت بهداشت، 
نســبت به دیگر داروها و لوازم کمیاب هم 

مساعدت کند. 
  09150000166

در ایــن روزهایی که کمتــر می توانیم به 
زیارت بیاییم، آستان قدس رضوی با هماهنگی 
صــدا و ســیما برنامه های حرم مطهــر را از 

تلویزیون و فضای مجازی بیشتر پخش کند. 
09150009678

با وجود اعمال محدودیت، تماس دست 
بازرســی درهای ورودی با لبــاس زائران، 

ضرورتی دارد؟
09150007520

نمی شود هنگام ورود زائران به حرم مطهر 
به آن ها ماسک و مواد ضدعفونی اهدا کرد؟

09150009678

بســیاری از پرســتاران و پزشــکان و 
دانش آموختگان پزشکی آماده اند به عنوان 
خادمیار از سوی آستان قدس برای کمک 

به وزارت بهداشت فراخوان شوند. 
09150005437

ساخت مسکن برای 
نیازمندان توسط خادمیاران 

رضوی شهرستان جیرفت
آســتان: خادمیاران کانــون محله ای با 
همکاری جوانــان و خیران، یک باب منزل 
مســکونی برای خانواده نیازمند شهرستان 
جیرفت احداث کردند.مسلم عادلی؛ مسئول 
کانون محله ای مسجد حضرت ولیعصر)عج( 
در این ارتباط به خبرنگار ما گفت: با توجه 
به اینکه مهم ترین هدف این کانون حمایت 
از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است، 
خادمیاران کانون محله ای با همکاری جوانان 
مســجد و خیران اقدام به ساخت یک باب 
منزل مســکونی برای خانــواده ای نیازمند 
کردند.وی افزود: یکی از مهم ترین نیازهای 
اقشــار کم درآمد که بدون حمایت قادر به 
تأمین آن نیستند مســکن است. ساخت 
مسکن برای نیازمندان جامعه عالوه بر ایجاد 
حس امنیت برای آن ها کابوس از دســت 
دادن ســرپناه را تبدیل به رؤیای استقالل 
کرده و در مواردی مانع از مهاجرت به قصد 
حاشیه نشینی در گوشــه و کنار شهرهای 
بزرگ و تقویت حس مالکیت آن ها نسبت 
به محل زندگی و آباد کردن آن خواهد 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 

آستان: جمعی از مدیران آســتان قدس رضوی با حضور در 
منازل اســتادان حوزه علمیه خراســان، گزارشی از اقدام های 
پیشگیرانه این آستان مقدس در خصوص جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا در حرم مطهر رضوی را ارائه کردند.

 دیدار جمعی از مدیران
 آستان قدس رضوی 

با علمای حوزه علمیه خراسان

قاب رضوی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

 سه شنبه 13 اسفند  1398 8 رجب 1441 3 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9200

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نظر دارد مغازه های جنب ساختمان اداره کل آموزش 
و پرورش  خراس��ان رضوی را با مش��خصات مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی و 
مطابق مقررات معامالت دولتی با اولویت خدماتی یا فرهنگی به اجاره واگذار نماید . متقاضیان شرکت 
در مزایده می توانند جهت بازدید از مکان از تاریخ 1398/12/13 به مدت10روز از ساعت 8 صبح لغایت 14 به آدرس ملک و جهت اطالع از شرایط ، 
دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده از تاریخ فوق به مدت 10روز از ساعت 8 صبح لغایت 14 به آدرس خیابان امام خمینی )ره( اداره کل آموزش 

و پرورش خراسان رضوی، ساختمان شهید باهنر، اداره امور مالی ،کارشناسی اموال و اوراق بهادار مراجعه نمایند . 
•انجام کلیه فرایند ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قابل پذیرش خواهد بود .

•شماره فراخوان مورد اجاره در سامانه.
مبلغ تضمینمساحت بالکنمساحت زیر زمینمساحت همکفشماره مغازه

46/200/000   ریال177/000/000/00
140/400/000  ریال2125/0057/30204/10
27/000/000   ریال322/600/000/00
33/000/000   ریال427/400/000/00

آدرس محل مورد اجاره : 
مشهد میدان شهداء حاشیه شمالی خیابان امام خمینی )ره( جنب کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی طبقه همکف اداره کل آموزش و پرورش

1- ضمانتنامه شرکت درمزایده معتبر بانکی دارای اعتبارسه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه یا واریز وجه نقد به حساب 650100004060031207656012 
-  بانک ملی به نام س��پرده خزانه اس��تان به شناس��ه واریز 936127560100014001004105217030 عالوه بر بارگذاری در سامانه به صورت حضوری 

تسلیم گردد.
2- برندگان اول ، دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .

3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است . 
4-  اولویت واگذاری با مزایده گرانی می باشد که تقاضای اجاره فضا را به صورت یکجا پیشنهاد نمایند . 

5- پیشنهاد قیمت می بایست به صورت مشخص برای یکسال کامل شمسی ارایه شود.
6- مهلت دریافت اسناد وتحویل اسناد و مدارک و ارایه پیشنهاد  1398/12/22            7- زمان بازگشایی 1398/12/24 – ساعت 8 صبح 

آگهی اجاره 

98
15
52
5

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی   -  اداره امور مالی   -   کارشناسی اموال و اوراق بهادار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )791483(

آگهی تغییرات شرکت تولید کاشی و سرامیک ارژنگ نمای شهرکرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2824 و شناسه ملی 10340063007 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای ناصر معینی پور به شماره ملی 1141712751 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی چیت ساز خوزانی به شماره ملی 1140357506 به 
سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم محترم شفیعی خوزانی به شماره ملی 1141557878 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ترازنامه ، صورت های سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت آوند حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100588054 به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ امانی بابادی به شماره ملی 5559784990 
به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . روزنامه کثیراالنتشار قدس و روزنامه محلی عصر قلم جهت نشر   

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

س
, 9
81
53
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آگهی استخدام 
یک شرکت عمرانی جهت  تکمیل کادر 
نقلیه نیاز به راننده پایه یک و دارای 
گواهینامه ویژه ماشین آالت راه سازی 
خصوصا جرثقیل و لودر با س��ابقه کار 

باالی 5 سال دارد .
متقاضیان جهت تکمیل فرم درخواست 
همکاری به آدرس : مشهد ، کوی دکترا 
نبش ابن سینا 14 پالک 160 مراجعه و یا 
با شماره تلفن 4-38437172 داخلی 

240 تماس حاصل نمایند . س
98
15
49
9 س���ندوبرگ س���بز نوع وانت سیس���تم پیکان تیپ 

1600 مدل 1377شماره پالک 12ایران622ص87  
ش���ماره موت���ور 11517710818  ش���ماره شاس���ی 
وزی���ری  محمدرض���ا  مال���ک  ن���ام   77911265

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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برگ س���بز موت���ور س���یکلت توس نو به ش���ماره 
ش���ماره  و   N3N***125T93547500 تن���ه 
موت���ور 0125N3N009636 به ش���ماره انتظامی
 772 - 49549 ب���ه مالکیت امیر غالمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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دی
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ی 
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آ

کارت خ���ودرو- کارت س���وخت و بیم���ه نامه خودروی 
پرای���د  م���دل 1389 رنگ نقره ای به ش���ماره انتظامی 
42 ای���ران 899 و 84 ش���ماره موت���ور 3825180 و 
شماره شاسی S1412289690429 به مالکیت محمد 
امی���ن قرائی عب���دل آباد مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و کلیه مدارک خودرو سواری دوو ریسر 
و   KLATF19YIRB467071 شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 
شماره موتور G15MF076975 به شماره انتظامی 
374 س 15 ایران 36 به مالکیت منیره قاس���می 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب����رگ س����بز  و س����ند کمپان����ی خ����ودروی س����واری ران����ا 
م����دل  1395 ش����ماره پ����الک  36 ای����ران 495 ه����� 73  
شاس����ی  ش����ماره    163B0247712 موت����ور  ش����ماره 
ن����ام محمدرض����ا کب����ودی   NAAu01Fe8GT138400
کرمانشاهی مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی پژو پارس مدل 1381 رنگ یشمی 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 744ص25 ایران 36 ش��ماره 
موتور 22828002364 و ش��ماره شاس��ی 80802074 
به مالکیت مصطفی توکل��ی فرد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سرم  شیراز  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 495739 

و شناسه ملی 10530242441 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,10,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
 210000000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   :
ریال به مبلغ 3877985000000 ریال منقسم 
که  نام  با  ریالی   1000 سهم   3877985000 به 
تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  یافت.  افزایش 
لحاظ  از  ثبت  ذیل  و  اصالح  فوق  شرح  به 
تکمیل  الذکر  فوق  تاریخ  در  سرمایه  افزایش 

امضاء گردیده است
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )793215(

س
, 9
81
55
10

 شهرداری بشرویه به استناد تصویب نامه 
ش��ماره 236 م��ورخ 1398/11/01 ش��ورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 
1-فروش تعداد محدودی قطعات مس��کونی 

و تجاری  
2-فروش قطعات تجاری بازار سنتی

3-اجاره برخی امالک در اختیار شهرداری
ازطریق مزایده کتبی یا براس��اس قرارداد 

اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
مزایده1398/12/07وباتوج��ه ب��ه ش��رایط 
مزایده پیش��نهادات خود را در قالب اسناد 
شرکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته 
به همراه سپرده تا ساعت 10صبح روز شنبه  
1398دبیرخانه ش��هرداری  /12 /24 مورخ

 تحویل  و رسید دریافت نمایند.
پیش��نهادات  واصل��ه راس س��اعت 13 روز 
ش��نبه مورخ1398/12/24 ب��ا حضور اعضاء 
محترم کمیس��یون معامالت شهرداری باز و 

قرائت خواهد شد.
جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر در س��اعات 
اداری به ش��هرداری مراجعه و یا با ش��ماره 
حاص��ل  تم��اس   056-32787705 تلف��ن 

نمایند.        
حسین باللی: شهردار   ,ع

98
15
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 آگهی مزایده »نوبت دوم«
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روزنامـه صبـح ایـران

ســید محمد میرمحمدی، مؤلف کتاب های اقتصاد و مدیریت درگذشــت اندیشه: سید محمد میرمحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤلف کتاب های مدیریت و اقتصاد صبح دیروز 
در بیمارســتان مســیح دانشــوری درگذشت. این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی مادر خود را که خواهر آیت اهلل سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید است، هفته گذشته 

بر اثر کرونا از دست داده بود.  

انتظار معنایی جهادی و عدالت خواهانه دارد
دکتــر  حجت االســام  شبســتان: 
محمدجواد رودگر، مدیــر گروه عرفان 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 
در گفت و گو با شبســتان گفت: کسی 
می تواند نظریه انتظار را در آرای رهبری 
درک کنــد که با آثار شــهید مطهری 
مأنوس باشــد. انتظار در آرای ایشــان 

معنایی مثبت، فعال، جهادی، حماسی، انقابی و عدالت خواهانه می یابد.
حجت االســام رودگر در پاسخ به این پرسش که انتظار و مهدویت در آرا و آثار 
مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد، عنوان کرد: ایشــان هم پیش از پیروزی 
انقاب در طرح کلی اندیشه اسامی و هم در مباحثی که درباره ائمه)ع( مطرح 
کرده اند و نیز پس از انقاب در بحث هایی که داشته اند و در قالب کتاب »انسان 
۲۵۰ ســاله« آمده و نیز در سخنرانی های مناســبتی درباره مهدویت و جریان 
انتظار، بیاناتی دارند که به نظر می رسد اگر قرار است نظریه ایشان درباره انتظار و 
مهدویت را استخراج و تولید کنیم، باید چند گام و مرحله طی شود. نخست تبیین 
مبادی تصوری و تصدیقی نظریه انتظار و مهدویت که در واقع باید بســامدهای 
مباحث نوشتاری و گفتاری ایشان استخراج شود و با در کنار هم گذاشتن آن ها، 
مفهوم عمیق و دقیق و فراگیر را بدســت آورد. چون مقام معظم رهبری سلسله 
مؤلفه ها و شاخصه هایی را در تبیین مبانی تصوری و تصدیقی انتظار دارند که تا 

در کنار هم نیایند، نتیجه ای که باید به دست نمی آید.
وی در ادامه افزود: گام دوم کشــف مبانی فکــری رهبری در موضوع نظریه 
انتظار و مهدویت اســت اینکه مبانی هستی شــناختی، معرفت شــناختی، 
انسان شناختی، حتی مبانی زبان شناختی و غایت شناختی ایشان در موضوع 
انتظار را با مطالعه و مداقه کشف و دریافت کنیم تا بر این اساس از گام دوم 
به گام سوم راه یابیم. گام سوم مطالعه و کشف نظام مسائل مبتنی بر مبانی 
است، چون ایشان مسائل مختلفی را در مناسبت ها و با توجه به نیازهای زمان 
مطرح کرده اند این ها یک به یک باید استخراج شود و متناظر به مبانی، مورد 

سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
حجت االسام رودگر در ادامه افزود: ایشان نظریه انسان کامل و انسان ۲۵۰ ساله 
را بــا توجه به ادوار مختلف رفته بر معصومین)ع( تا عصر غیبت تبیین کرده اند 
اما جریان غیبت اعم از کبری و صغری و فرج صغری و کبری که فرج انفسی و 
آفاقی اســت را کسی می تواند در آرای رهبری درک کند که در این باره مطالعه 
منظومه ای داشته باشد نه جزیره ای. یعنی بعد از این مطالعه همه ادبیات رهبری 
را درباره انتظار بسنجد؛ در چنین مطالعه ای می بینیم انتظار معنایی مثبت، فعال، 
جهادی، حماســی، انقابی و عدالت خواهانه می یابد یعنی انتظار مفهوم منفعل، 

رخوت گرا، سست گرا و ظلم پذیر نیست.

 تأکید مقام معظم رهبری بر امید در مسیر انتظار 
وی اظهار کرد: این مفهوم فعال، تهاجمی و امیدآفرین اســت، چون مقام معظم 
رهبری بر امید در دل انتظار بسیار تأکید دارند؛ البته امید صادق، سازنده، حرکت زا، 
حرارت و شورآفرین، تعهدزا و مسئولیت بخش نه امیدی واهی و بدون تحرک و 
جوشش. مقام معظم رهبری تأکید دارند اهداف پیاده نشده همه انبیا، پیامبر)ص( 
و ائمه)ع( به دست خاتم االوصیا)عج( تحقق می یابد. یعنی همه آرمان ها و اهداف 
با همه سرمایه گذاری ها در طول تاریخ باید به دست امام زمان)عج( تجلی بیابد. به 
نظر می رسد کسی می تواند نظریه انتظار را در آرای رهبری درک کند که با آثار 
شهید مطهری انس داشته باشد، چون این دو دیدگاه به هم نزدیک هستند و فهم 
دیدگاه های رهبری مترتب بر فهم دیدگاه شهید مطهری است، آیت اهلل العظمی 
خامنه ای نگاه فلسفه تاریخی به مهدویت و انتظار دارند چنانکه شهید مطهری 

نیز چنین ایده ای دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رهاورد نگاه مقام معظم رهبری به انتظار و مهدویت 
و کارکرد امید در متن انتظار تحقق پنج مرحله انقاب یعنی انقاب اســامی، 
نظام اسامی، دولت اسامی، جامعه اسامی و ایجاد تمدن نوین اسامی است. 
به عبارت دیگر امیِد معرفت بخش، پیش برنده و حرکت آفرین توان ساخت تمدن 

نوین اسامی را دارد.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  انسان همواره در 
طول تاریخ درگیر شــرهای طبیعــی یا اخاقی و 
انسانی بوده اســت. نکته ای که در پس فائق شدن 
انسان بر این شــرور وجود داشته راه های متفاوتی 
است که انســان در ادامه حیاتش و در تعامل یا به 
حاشــیه راندن دین انتخاب کرده است. در همین 
راســتا با دکتر محمدرضا قائمی نیــک، دکترای 
جامعه شناسی از دانشگاه تهران، درباره شر کرونا و 
فرصتی که با سامان بخشی نظام اجتماعی می توان 
بر آن چیره شد گفت و گو کرده ایم که حاصل آن را 

در ادامه می خوانید.

 پیچیدگی های مسئله »شر« 
در ادیان و سنت اسالمی

کرونــا، هم اکنون تبدیل به تیتــر یک همه اخبار 
جهانی شده و حدود 8۵ هزار نفر را در سرتاسر دنیا 
به خود گرفتار کرده اســت. اما ترس از کرونا نه به 
خاطر شیوع یا حتی ســختِی بیمارِی آن، بلکه به 
دلیل نزدیکِی آن با مرگ است. به همین دلیل، کرونا، 
اکنون یک شر مطلق تلقی می شود. با این حال شیوع 
کرونا در ایران، یک تفاوت جدی با دیگر مناطق دنیا 
داشــته و آن، ارتباطش با دین و مذهب اســت. از 
واکنش ها به ماجرای تعطیلی هیئت های مذهبی تا 
تعطیلی موقت اماکن زیارتی یا تعطیلی نمازجمعه ها 
تا شیوع یادداشت ها و نوشته هایی درباره نسبت دین 
و طب سنتی و پزشــکِی مدرن، همگی گویای آن 
است که کرونا در ایران، به مثابه یک مسئله دینی 

نیز تلقی می شود.
کرونا هر چه باشــد، خواه به مرگ منتهی شود یا 
نشــود، بی شک یک »شر« اســت و مسئله »شر« 
یکی از مســائل مهم آموزه های کامی و اعتقادی 
ادیان، از جمله اسام است. همان طور که می دانیم 
در بحث های کامی، چه در ســنت اسامی و چه 
در دیگر ادیان، مســئله شــر یکی از غامض ترین 
مسائلی بوده که متکلمان و متألهین یا حتی حکما 
 و فاسفه هر دوره سعی کرده اند به آن پاسخ دهند. 
صورت مسئله تحلیلی و روشن آن این است که اگر 
خداوند قادر مطلق است، عالم مطلق است و خیرخواه 
محض اســت، پس چرا در جهان شر وجود دارد؟ 
شرور هم در یک دسته بندی کلی به دو دسته شرور 

طبیعی و اخاقی تقسیم می شوند. شرور طبیعی، 
معموالً به زلزله و سیل و هر آنچه از جانب طبیعت 
به انسان می رسد اطاق می شود و شرور اخاقی نیز 
به شروری اطاق می شود که از کنش های انسانی 
برخاسته اند. حال اگر توضیح شر در طبیعت یا جهان 
انسانی را در ذیل علوم طبیعی و علوم انسانی بدانیم، 
از این منظر، مسئله شر به عنوان یک مسئله کامی 

به مسئله علم و دین نیز ارتباط می یابد. علم طبیعی 
قواعد جهان طبیعت و علم انسانی- اجتماعی بیانگر 
قواعد جهان انسانی- اجتماعی است و آنگاه مسئله 
شر در ارتباط با علم انسانی و طبیعی فهم می شود. 
برای روشن تر شــدِن این مسئله می توان به نمونه 
زلزله لیسبون و تأثیر آن بر بنیان گذاران علوم انسانی 
مدرن توجه کرد. این زلزله که در 17۵۵ رخ داد بر 

عقاید کامِی متفکرانی نظیر ولتر یا روســو و حتی 
کانت که از بنیان گذاران علوم انسانی مدرن شناخته 

می شوند، تأثیری جدی گذاشت.

 راهکار انسان مدرن برای عبور از شّر
توضیح مسئله شــر با بهره گیری از حیات جمعی 
تقریباً با روسو آغاز می شود و با کار جامعه شناسان 
پایان می یابد. جامعه و زندگی جمعی آنجایی است 
که انسان ها از شرور به آن پناه می برند. بازار به مثابه 
یک عملیات، راه حل اقتصاد کاسیک برای غلبه بر 
شر انسانی نابرابری بود که محاسبات در آن، با تکیه 

بر نمودار عرضه و تقاضا صورت می گرفت. 
فلســفه اولی ریاضیاتی دکارت برای رهایی از شرور 
اعتقادی، جهان های ممکن الیب نیتس ریاضیدان 

بــرای رهایی از شــرور اخاقی، 
قرارداد سیاســی هابز ریاضیدان 
برای رهایی از شِر جنگ، کیهان 
برساخته طبیعِی کپلر و کوپرنیک 
و گالیله و نیوتن بــرای رهایی از 
شــرور کیهانی، جهان زیســتِی 
داروین کــه در ذیــِل ریاضیات 
مالتوسی سامان یافت، برای رهایی 
از شرور زیستی و جهان اجتماعی 
فارغ از شــِر روســو و دورکیم و 
کنت که مبتنی بر علم داده بنیاد 
پوزیتیو آماری شــکل می گرفت، 
برای پناه بردن به جامعه از دیگر 
شرور. دانش پزشکی نیز در ذیل 
همین ریاضیات و فهم ریاضی از 
انسان شــکل گرفت. میزان فشار 
خون، قند خون و حتی اســترس 
و دیگر ویژگی های روان شناختی، 
همگی امروزه با عدد و رقم تعیین 
راهکارهای  این ها  می شوند. همه 
انسان مدرن برای عبور از مسئله 

شر بود.
از این منظر اساســاً می توان تاش علوم طبیعی یا 
علوم انسانی- اجتماعی مدرن را در نسبت به مسئله 
شــر مورد توجه قرار داد. به همین دلیل، همه این 
علوم، ابتــدا در قامتی ظهور کردند که پیش از آن، 

ادیان و بیشتر مســیحیت و کلیسا ظهور می کرد. 
این بار نه کشیشــان کلیســا و اهالی آن، بلکه این 
دانشــمندان بودند که راه غلبه بر این شرور را ارائه 

می کردند.

 حفاظت از دیانت 
در پس مخاطرات و شرور در تاریخ

اگر به کرونا به مثابه یک شر بنگریم، شاید بتوانیم در 
پس آمد و رفت این بیماری، افِق دینداری و دیانت 
را در جامعه ایرانی دریابیم. هرچند اغلب توضیحات 
مسئله شر در سنِت اسامی، متافیزیکی بوده اند، اما 
این توضیحات به قدری قوت داشته اند که توانسته اند 
از پس همه مخاطرات و شرور طبیعی و انسانی، باِر 
دیانت را تاکنون به سامت بر دوش کشند. حضور 
دیانت در جامعه ایرانی، نشانگر آن 
است که بزرگان حکمت و فلسفه 
و عرفــان و کام، باوجود اختاف 
نظرهایی که با یکدیگر داشته اند، 
توانسته اند از گردنه های پر مخاطره 
تاریخ عبور کنند و از کشــاکش با 
شرورِ زمانه خودشــان، یا با شعر 
و عرفان یا بــا کام و حکمت، بار 
دیانت را به سامت منتقل کنند. از 
این منظر، شاید اکنون بتوان همت 
و بزرگِی موالنا جال الدین محمد 
بلخی یا خواجه نصیر الدین طوسی 
را در کشاکش حمله مغول به مثابه 
یک شــر ویرانگر، دریافت. اگر از 
وقوع این شــر فراگیر در این دوره 
غفلت ورزیم، همچون نویســنده 
زوال اندیشــه سیاســی در ایران، 
را فرصت طلبی  خواجه طوســی 
 می دانیــم کــه بــر کــرور کرور 
کشته شدگان حمله مغول پا فکنده 
و در دولت قبل و بعد از مغول، بر 
مسند قدرت نشسته بود )طباطبایی،1373، بخش 
خواجه نصیر( اما با نظر به این شر فراگیر، می توان 
خواجه نصیرالدین را بزرگمردی دانست که در پس 
احیای حکمت اسامی، توانست بر این شر انسانی 

و اخاقی فراگیر زمان، افسار زده و آن را رام کند.

دکتر محمدرضا قائمی نیک از بحران علم مدرن برای ترسیم جهان بدون شّر می گوید

کرونا، مسئله شر و افق دینداری در جامعه ایرانی

حاشیه

مدل خواجه نصیر برای عبور از شّر حمله مغول
کرونا، شری اســت که نه تنها در جهان مدرن 
زاییده شــده، بلکه نحوه ادراک ما از آن نیز در 
ذیل علم پزشکی مدرن صورت می گیرد. از این 
منظر، شیوه ظهور آن، شیوه شیوع و انتقال آن، 
شیوه درمان آن، شیوه ترسیم آن در قالب یک 
ویروس توپی شــکل، میزان مانــدگارِی آن در 
درجه حرارتی خاص یا در امکنه ای ویژه، حتی 
شــیوه اطاع ما از آن و شــایعات و اخباری که 
استرس زا هســتند، همه و همه در این جهان 
ســامان یافته است. از این منظر، کرونا به مثابه 
یک شر و میزان مرگ و میری که در پی داشته 
اســت، می تواند بیانگر بحران علم مدرن برای 
ترسیم جهانی بدون شر باشــد؛ اما آنچه برای 

جهان اســامی-ایرانی مــا در حال حاضر و در 
آینده آن از اهمیت بیشــتری برخوردار است، 
نحوه مواجهه با این شــر اســت. نمونه خواجه 
نصیر نشان می دهد که در مواجهه با کرور کرور 
کشته شدگان شِر حمله مغول، آنچه راهگشا بوده 
و هست، ترسیم افقی برای آینده دین و دینداری 
به مثابه مهم ترین منبع امیدبخشی در جامعه 
ایرانی است. اگر بتوان فهم درستی از ماهیت علم 
پزشــکی مدرن، حد و حدود و ضعف و قوتش 
داشت یا اگر درک درستی از تعریف شر و لذت 
و الم در جهان مدرن داشته باشیم، شاید بتوانیم 
در پس این ماجراها، به آینده ایران اســامی یا 

حتی آینده دیانت در جهان بیندیشیم. 

کرونا هر چه باشد، 
خواه به مرگ 
منتهی شود یا 
نشود، بی شک 
یک »شر« است 
و مسئله »شر« 
یکی از مسائل مهم 
آموزه های کالمی و 
اعتقادی ادیان، از 
جمله اسالم است

بــــــــرش
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گفت و گوی کوتاه

دانش���گاه فردوس���ی مش���هد در نظر دارد فراخ���وان ارزیابی کیفی جهت برگ���زاری مناقصه عمومی انجام کاره���ای تعمیراتی محوطه و 
س���اختمان ها در س���طح پردیس دانش���گاه فردوسی مشهد به ش���ماره ۲۰۹۸۰۹۱۵۷۹۰۰۰۰۱۰ را از طریق س���امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایرمراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
الزم اس���ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س���ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتش���ار فراخوان در س���امانه تاریخ۱3۹۸/۱۲/۱3 می باش���د. اطالعات و اس���ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه ازطریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی:روز سه شنبه ۱3۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۰
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: روز شنبه ۱3۹۹/۰۱/۱6 ساعت ۱3:۰۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی 
)تلفن 3۸۸۰۲۲6۵-۰۵۱(  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 4۱۹34 - ۰۲۱    دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷6۸اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام کارهای تعمیراتی
 محوطه و ساختمان ها در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  )نوبت اول(
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 ش��ركت قند تربت ح�یدریه )س��هامی عام( در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده نس��بت به فروش یك قطعه زمین 
به ابعاد حدود 30,000 متر مربع در اس��تان مازندران – شهرس��تان بابل – قریه كمانگر كال – دهس��تان بیشه – خیابان 
فلس��طین – غرب باغ س��جادی، اقدام نماید. كلیه متقاضیان محترم می توانند از روز س��ه شنبه مورخ 98/12/13 با 
مراجعه به دبیرخانه یا پایگاه های اینترنتی شركت به آدرس http://torbatsugar.ir/ و سازمان اقتصادی رضوی به 
آدرس http://www.reo.ir قس��مت مناقصه و مزایده، فرم های مربوطه و نقش��ه ثبتی را دریافت و پس از بررسی 
و تكمیل دقیق فرم ها، پیش��نهادات خود را از طریق پس��ت به آدرس ش��ركت ارسال نمایند. آخرین مهلت دریافت 
فرم های مزایده از طریق پس��ت، تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 98/12/22 می باش��د، ضمنًا شماره تلفن 
9- 52312036-051 داخلی 211 آماده پاس��خگویی جهت دریافت اطالعات تكمیلی مزایده می باش��د. نرخ پایه فروش 
مبل��غ 156,400,000,000 )یكص��د و پنج��اه و ش��ش میلیارد و چهارصد میلیون( ریال و جلس��ه بازگش��ائی پاكت ها در 
س��اعت 10 صبح روز یكش��نبه مورخ 98/12/25 در محل دفتر مشهد شركت انجام خواه�د پذیرفت. هر متقاضی باید 
5 درصد مبلغ پیش��نهادی خود را به حساب ش��ماره 0209182357007 سیبا بانك ملی باجه كارخانه قند بنام شركت 
قند تربت حیدریه جهت ضمانت واریز نماید. ش��ركت در رد یك یا كلیه پیش��نهادات مختار اس��ت. آدرس: خراسان 

رضوی – شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر– كد پستی: 95138-55595
شركت قند تربت حیدریه

س
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آگهی مزایده

س
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اداره کل ارتباط�ات و عائ�م الكتریك�ی راه آهن جمهوری اس�امی ایران در نظر دارد فرآین�د ارزیابی کیفی جهت 
برگ�زاری مناقص�ه عمومی با موضوع » خرید 5 قلم کاب�ل فیبر نوری خاکی « را از طریق س�امانه تدارکات الكترونیكی 

دولت به شماره 200971494000016 با شرایط زیر برگزار نماید. 
در ص�ورت ع�دم تولید کاالی موضوع مناقصه در داخل کش�ور و ل�زوم خرید کاالی خارجی گواهی عدم س�اخت از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع الكتریكی و فلزی الزامی خواهد بود. در ضمن قیمتها متناس�ب با کاالی 
س�اخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار 5,560,200,000 ریال و مدت 

اعتبار  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 3 ماه بوده و به مدت 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د. الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی 
امضای الكترونیكی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه روز س�ه شنبه مورخ 
1398/12/13 می باش�د. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1398/12/22

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی: ساعت 12 روز یكشنبه مورخ 1399/1/24
اطاعات تماس دس�تگاه مناقصه گ�ذار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- خیابان آفریقا- س�اختمان مرکزی راه آهن 

ج.ا.ا- طبقه پانزدهم– اداره کل ارتباطات و عائم الكتریكی–امورقراردادها.                                    شناسه آگهی789857  م الف4184

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
شماره : 33/98/17

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی - راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��كی 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 . كلیه مراحل برگزاری مزایده به ش��ماره 
فراخوان 5098000060000018، از دریافت اسناد مزایده 
تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران و بازگشایی پاكت ها، از 
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 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 مذك��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذكر است:
* تضمی��ن ش��ركت در مزایده فوق مبل��غ 560.000.000 
ریال ضمانتنامه بانكی كه در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارس��تان مذك��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 پاكت 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 مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سیس��تم  س��واری  مالكی��ت  س��ند  س��بز،  ب��رگ 
ك��رم س��یر  رن��گ  ب��ه  ك��ی آی  پ��ی  تی��پ  س��پند 
موت��ور ش��ماره  ب��ه   1383 م��دل  متالی��ک 
 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
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آگهی دعوت شرکت تولیدی مرغ و تخم 
مرغ نوک دانه علیا ) سهامی خاص(  

شماره ثبت 15279
محت��رم  س��هامداران  كلی��ه  از  بدینوس��یله   
ش��ركت تولی��دی مرغ و تخ��م مرغ ن��وک دانه 
علیا ) س��هامی خاص – شماره ثبت 15279(  به 
شناس��ه ملی 10380309094 دعوت می شود تا 
در جلس��ه مجمع عادی به طور ف��وق العاده كه 
در روز دوش��نبه  م��ورخ 98/12/26 س��اعت10 
، در مح��ل ش��ركت واق��ع در بخ��ش طرقب��ه - 
دهس��تان طرقبه - روس��تا حسین آبادجلوك-

جاده ش��اندیز-كوچه مبل گلدن استیل-پالك 
0- طبق��ه همكف ب��ه كد پس��تی9189144490 
برگزار میگردد ،  اصالت��ا و یا وكالتا حضور بهم 

رسانند .
دس��تور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق 

العاده:
1. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شركت

2. تعیی��ن روزنام��ه كثیر االنتش��ار جهت درج 
آگهی ه��ای ش��ركت3. انتخاب اعض��ای هیئت 
مدیره 4. س��ایر مواردی كه در صالحیت مجمع 

عمومی عادی بطورفوق العاده باشد .
هیات مدیره ع 9
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روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »تعلیقات بر اسفار اربعه« چاپ و منتشر شد معارف: کتاب »تعلیقات بر کتاب اسفار اربعه« از سوی بنیاد حکمت اسالمی صدرا به چاپ رسید. اين کتاب از روی سه نسخه مشهور، شامل تعلیقات 
حکیم مالعلی نوری، تعلیقات حکیم مالمحمد اسماعیل درب کوشکی و تعلیقات عالمه طباطبايی و تحت اشراف آيت اهلل سیدمحمد خامنه ای تحقیق، تصحیح و منتشر شده است. گفتنی است؛ کتاب »اسفار اربعه« که نام 

اصلی آن »الحکمه المتعالیه في األسفار العقلیه« است، شاهکار ماندگار و ارزشمند حکیم مالصدرای شیرازی است که مکتب صدرالمتألهین يا همان »حکمت متعالیه« را جلوه گر می سازد.

آیت اهلل مرتضوی با تأیید هماهنگی آستان قدس و وزارت بهداشت:
 رعایت مسائل بهداشتی از امور عقالنی

وجدانی و دینی است
به  توجه  بــا  مرتضوی  آیت اهلل  معارف: 
شرایط ایجاد شده به دلیل ویروس کرونا 
فرمودند: رعایت مسائل بهداشتی از امور 
عقالنی، وجدانی و دینی است و مخصوصاً 
در اماکن مقدســه و حرم مطهر حضرت 
رضا )ع( هر چه بیشــتر رعایت شــود، از 

سوی خالق و مخلوق پسندیده تر است.
حضرت آیت اهلل سید حسن مرتضوی، با بیان خاطره ای از امام خمینی)ره( فرمودند: در 
نجف بودیم امام)ره( به دلیل مبارزه و مخالفت با شاه و پهلوی چراغانی نیمه شعبان را 
در یک سال منع فرمودند، وقتی از ایشان پرسیدم این کار باعث کم رونق شدن مراسم 
جشــن میالد امام زمان)عج( نخواهد شد، فرمودند: ما برای خدا و دفاع از دین این کار 
را انجام دادیم، اگر یک ســال کمرنگ باشد، خود خدا چنان در سال های آینده بیشتر 
و گسترده  بساط این جشن را فراهم خواهد کرد فوق تصور ما و همین هم شد. مردم 
بداننــد محدودیت های به وجود آمده در حرم امام رضا )ع( ان شــاءاهلل پس از نابودی 
ویروس کرونا در آینده نزدیک شاهد گسترش خدمات بیشتر آستان قدس خواهیم بود. 
ایشان در ادامه فرمودند: نظر تولیت محترم حجت االسالم والمسلمین مروی مبنی بر 
هماهنگی با تصمیمات وزارت بهداشــت و درمان بسیار درست و خوب است و رعایت 
مسائل بهداشتی در حرم مطهر هم باید طبق مقررات پزشکی باشد. خوب است که االن 
درب حرم مطهر باز است و موارد بهداشتی هم طبق مقررات بهداشت و درمانی رعایت 
و پیش بینی می شود. ایشان در ادامه فرمودند: همه باید بدانند برنامه های پزشکی را در 

خانه، محل کار و فعالیت هایشان رعایت کنند و حتماً دعا و تضرع را هم جدی بگیرند.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9200 سه شنبه 13 اسفند  1398 8 رجب 1441 3 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

خبر

خبر

شدن  محدود  شیروان:  احمدی  معارف/مریم 
اجتماع های مذهبی و تشرف به اماکن متبرکه، بنا 
به تصمیم مراجع ذی صــالح و برای جلوگیری از 
گسترش بیشتر ویروس کرونا، واکنش های مختلفی 
را بــه  ویژه در فضای مجازی به دنبال داشــت؛ و 
برخالف توصیه های مراجع تقلید و کارشناســان 
دینی مبنی بر ضرورت توجه به نظرات کارشناسی 
پزشکان و توصیه های ستادهای مربوطه در راستای 
حفظ ســالمت مردم، عده ای با دستاویز قرار دادن 
احساسات مذهبی و با ارائه تفاسیر و برداشت های 
غلــط از اعتقــادات دینی به فضاســازی روانی و 
رسانه ای پرداختند. به این بهانه، با حجت االسالم 
محمدجواد نظافت یزدی، مدیر مدارس علمیه امام 
مهدی)عج( به گفت وگو نشستیم؛ صحبت های این 

استاد حوزه را در ادامه می خوانید.

 اسالم دین عقالنیت است
این روزها ملت بزرگ ایــران درگیر یک آزمایش 
هســتند؛ ویروس منحوس کرونا که به سرعت در 
حال گسترش است، شیوع پیدا کرده و اگر مراقبت 
نکنیــم به گرفتاری عظیمی مبتال می شــویم که 
بــه راحتی پایان نمی گیــرد. در این میان، برخی 
شــجاعتی غیرعاقالنه دارند و بر این ادعا هستند 
که نگران جان خود نیســتند اما اسالم این باور را 
حماقت می داند. اســالم دین عقالنیت است؛ »َواَل 
َعْقَل َکالتَّْدبِیِر« هیچ عقلی به دوراندیشی نمی رسد. 
حتی فردی که در میدان جنگ از خود شــجاعت 
نشان می دهد باید از جان خود مراقبت کند و بداند 
بدن، عمر و جانش همه امانت الهی هستند و نباید 
به آن ها خیانت کرد و هدر داد. در شرایط کنونی، 
حتی اگر به خــود نیز رحم نمی کنیم باید مراقب 
اطرافیان باشیم و بدانیم با مراقبت نکردن، دیگران 

را گرفتار بیماری می کنیم.
یکی از مشــکالت بــزرگ دین در طــول تاریخ 
کج فهمی اســت؛ گفته اند صراط مســتقیم از مو 
باریک تر و از شمشــیر تیزتر است؛ به این معنا که 
حرکت در مسیر صحیح به آسانی نیست و در مقام 
عمل دشواری های بسیاری دارد. در نماز می گوییم: 
راَط الُمسَتِقیمَ «؛ با این بیان می گوییم  »إهِدنَا الِصّ
خدایا ما را هدایت کن تا فهم درستی داشته باشیم 

و بتوانیم این راه صحیح را ادامه دهیم.

 این عالم قواعد و اسبابی دارد
این روزها برخی افراد بــه تعطیلی نماز جماعات، 
مراسم مذهبی یا محدودیت زیارت در حرم مطهر 
معترض هستند؛ در صورتی که باید بدانند انجام این 
محدودیت ها جزو وظایف ماســت و خداوند و امام 
زمان)عج( راضی به این اقدام ها هستند. باید همچنان 
که مراقبت می کنیم حرم مطهر، مساجد، مکان های 
مقدس و... آلوده به نجاســت نشود، مراقبت کنیم 
آن ها به این ویروس هم آلوده نشوند. مراقبت نکردن 
برای پیشگیری از آلوده شدن حرم مطهر به ویروس 
کرونا، توهین به امام رضا )ع( است. برخی با دست 
زدن بــه در و ضریح حــرم مطهر به دنبال متبرک 
شدن هستند؛ این تبرک ارزشمند و مستحب است 
اما وقتی احتمال ویروسی شدن وجود دارد، تبرک 

کردن خالف مصلحت است و معنا ندارد.
برخی می گویند ما حاضر هستیم دست به ضریح 
بزنیم و کرونا هم بگیریم اما باید بدانند که با این کار و 
با شیوع بیماری مدیون دیگران می شوند و ناخودآگاه 
با نظام اسالمی مقابله می کنند. حتی برخی بر این 
باور هستند که چون مؤمن هستند خداوند قواعدش 
را برای آن ها بر هم می زند؛ باید توجه داشته باشیم 
این عالم قواعد و اســبابی دارد و این نظام اسباب و 
قواعد مؤمن و کافر نمی شناســد. ما باید خود را با 
ســنت های عالم هماهنگ کنیم؛ زیرا این سنت ها 
برای ما تغییر پیدا نمی کند. در آیه 62 سوره احزاب 
آمده است که »ُســنََّه اهلَلِ فِي الَّذیَن َخلَوا ِمن َقبُل 
َولَن تَِجَد لُِسنَِّه اهلَلِ تَبدیاًل« یعنی این سنت خداوند 

در اقوام پیشین است و برای سنت الهی هیچ  گونه 
تغییری نخواهی یافت.

 ائمه)ع( راضی به رضای خداوند هستند
عالوه بر آن در آیه 110 ســوره کهف آمده اســت: 
ََّما أَنَا بََشــٌر ِمْثُلُکمْ « یعنی بگو من بشــری  »ُقلْ  إِن
هستم مثل شما؛ به بیانی دیگر بر این بدن جسمانی 
قواعدی حاکم اســت و این ویروس بر بدن امام)ع( 
هم اثر می گذارد؛ ما برای ســالمتی امام زمان)عج( 
دعا می کنیم و می گوییم »اللهم عجل لولیک الفرج 
والعافیه والنصر« یا دعای ســالمتی امام زمان)عج( 
)اللهم کن لولیک ...( را می خوانیم؛ معنای این دعاها 
این اســت که ویروس می تواند روی امام زمان)عج( 
هم اثر منفی بگذارد. اگر امام رضا)ع( هم در حیات 
بود، حتماً همین دســتورات را می داد و می فرمود 
قواعد عالم را رعایت کنید؛ پیشگیری کنید همچنان 

که خود، بهداشت را رعایت می کرد.
با این حال، خدای متعال هــر زمان اراده کند این 
قواعد را بــر هم می زند؛ همچنان کــه آتش را بر 
ابراهیم)ع( سرد و یا چاقو را بر گلوی اسماعیل بی اثر 
کرد؛ ائمه معصومین)ع( نیز می توانند کاری کنند که 
این قواعد بر آن ها اثر نگذارد ولی همیشه این  طور 
نیســت؛ به طور نمونه سم بر بدن امام حسن)ع( و 
امام رضا)ع( و یا شمشیر بر امام حسین)ع( اثر کرد. 
اگر آن بزرگواران می خواســتند می توانستند کاری 
کنند که اثر آن ها رفع شود اما تمام ائمه)ع( راضی به 
رضای خداوند متعال هستند. خدای متعال دوست 

دارد نظام اسباب و قواعد عالم همان 
طور که طراحی کرده اســت، پیش 
برود؛ پس چطور می شود ادعا کنیم 
ویروس بــر زائر امام رضــا)ع( اثر 

نمی گذارد!

 شفا یافتن 
شرایط و ضوابطی دارد

برخــی می گوینــد حــرم امام 
رضا)ع( شفاخانه است و بیماران 
را شــفا می دهد؛ این ســخن به 
این معنا نیســت کــه قواعد را 
رعایت نکنیــم. در روایت داریم 
وقتی  که حضــرت موســی)ع( 
بیمــار بود نمی خواســت از دارو 
استفاده کند، خطاب شد موسی 

تــا دارو را مصرف نکنی شــفا پیدا نمی کنی؛ خدا 
شــفا می دهد اما به وسیله دارو. متأسفانه انسان ها 
گاهی دچار افراط و تفریط می شــوند؛ بعضی کاًل 
به خدا توجه ندارنــد و بعضی به خدا توجه دارند 
امــا فکر می کنند باید به نظام و اســبابی که خدا 
آفریده بی توجه باشند. قرآن وقتی می خواهد بگوید 
خداوند می رویاند، می گوید: »أَنَبْتَنا به« یعنی ما به 
وسیله آب می رویانیم. البته وقتی از اسباب استفاده 
می کنیم هم فکر نکنیم که اسباب همه کاره است؛ 

اگر خدا نخواهد به این اسباب اثری نمی دهد.
وقت هایی هست که دست انسان از زمین و آسمان 
کوتاه می شود؛ پزشکان مریضی را جواب می کنند، 
دیگر سبب و راهی ندارد؛ در آن صورت می گوییم 
ناامید نباشــد، امام رضا)ع( می تواند شــفا دهد؛ 
همچنان که مکرر شــفا داده است اما آیا هر که به 
حرم امام رضا)ع( وارد شــده شفا پیدا کرده است؟ 
این طور نیســت؛ امام رضا)ع( شفا می دهد اما این 

شفا دادن شرایط و ضوابطی دارد. 
مقدس مآب ها مراقب باشند مدیون اسالم نشوند و 
اسالم را بد جلوه ندهند و از اهل بیت)ع( جلو نزنند؛ 
ُم لَُهْم  در زیارت جامعه کبیره داریم کــه »الُمَتَقِدّ
ُر َعنُهم َزاِهٌق« یعنی پیشی گیرندگان  َمارٌِق َو الُمَتأِخّ
بــر آنان از دین بیرون رفته اند و بازماندگان از آنان 
نابود شده اند. انســان بی معرفتی که به طور عمد 
خود را بــه ضریح مطهر نزدیک کرده و زبان خود 

را بــه ضریح می مالــد؛ از این 
عمل فیلم می گیرد و دشــمن 
در شــبکه های بیگانه و معاند 
بارها آن  را بازنشر می کند، همه 
درصــدد از بین بــردن آبروی 
اسالم هستند. در روایتی از امام 
صادق)ع( داریم که »کونُوا لَنا 
َزیْنــاً َو التَکونُوا َعلَْینا َشــْیناً« 
یعنی زینت ما باشید نه سبب 

مالمت و سرزنش ما.

 مراقب باشیم به افراط 
و تفریط دچار نشویم

اسالم دین عقالنیت و بهداشت 
بهداشت جسمی  اســت؛ هم 
اهمیت  و هم روحی. اســالم 
بســیار به پاکی، طهارت و نظافت می دهد اما در 
شرایط حســاس این روزها برخی به جای اینکه 
بــرای مهار این بیماری تالش کنند خود با اعمال 
اشتباه سبب گسترش ویروس می شوند. این افراد 
مصداق سخن دردمندانه امیرالمؤمنین)ع( هستند 
آنجا که فرمود: »قصم ظهری إثنان؛ عالم متهّتک و 
جاهل متنسک« یعنی دو گروه کمرم را شکستند؛ 
عالمی که از انجام گناه ابایی ندارد و نادانی که اهل 
عبادت باشــد؛ همان مقدس مآب هایی که سبب 

وهن دین می شوند.
باید مراقب باشیم به افراط و تفریط دچار نشویم؛ 
در روایت از امام علی)ع( داریم که »اَلتََری الَْجاِهَل 
إاَِلّ ُمْفِرطاً أَْو ُمَفِرّطاً« شــخص نادان جز در یکی از 
دو حالت تندروی و یا کندروی مشاهده نمی شود؛ 
افراط این اســت که بگوییم شست وشو و مراقبت 
کنید دیگر هیچ مشــکلی پیش نمی آید و نیازی 
به توسل نیســت؛ در حالی که در عین مراقبت و 
بهداشت به توسل نیاز داریم. رزمندگان در میدان 
جنگ مراقبت و تدبیر می کردند و خدای متعال نیز 
به آن ها کمک می کرد و به ســبب همان کمک ها 
توانستند اقدام های شگفتی انجام دهند. بنابراین 
می توانیم از راه دور امام رضا)ع( را زیارت کنیم و به 
یاد داشته باشیم ماه رجب ماه امید به خدا و زیارت 
امام رضا)ع( است و نباید از رحمت خدا و عنایات 

امام رضا)ع( ناامید شویم.

گفتاری از حجت االسالم نظافت یزدی درباره افراط و تفریط های این  روزها در مواجهه با ویروس کرونا  

مقدس مآب ها از اهل  بیتbجلو نزنند

مراقبت نکردن 
برای پیشگیری از 
آلوده شدن حرم 
مطهر به ویروس 
کرونا، توهین به 

امام رضا)ع(است

بــــــرش

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی طیبه 
صالحی نیک فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 27 صادره از نیشابور در یک باب دامداری به مساحت10372/73 
متر مربع در قس��متی از پالک 139 اصلی بخش 3زبرخان از محل مالکیت عیسی  مرشدلوفرزند حسین به شماره 
شناسنامه 119 واقع در اراضی پیش  فروش محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد وصدور 
س��ند مالکی��ت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیی��ن نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت 
به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر 

می نماید .آ-9815505
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/28
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شیرعلی میرشاهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5 صادره از زبرخان در یک باب خانه به مساحت 517/1 
مترمربع پالک 831 فرعی از 1 - اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی دیزباد علیا خریداری از مالک رسمی آقای 
حسینعلی میرشاهی فرزند قربان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .9815506
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
میاندرود-اسفندماه 1398

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20 
،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی میاندرود مورد رس��یدگی و 
تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

امالک متقاضیان واقع در پلنگ آزاد پالک اصلی 22 بخش ۴
امامزاده ذکریا پلنگ ازاد نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 17699.17 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از اهالی محل و شورایی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در شهریارکنده پالک اصلی 29 بخش ۴

15 فرعی غالم آذریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 216.03 متر مربع خریداری 
بدون واسطه از عذرا سرگزی مالک دستدارمی.

15 فرعی غالم آذریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 215.96 متر مربع خریداری 
بدون واسطه از عذرا سرگزی مالک دستدارمی.

15 فرعی غالم آذریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 217.27 متر مربع خریداری 
بدون واسطه از عذرا سرگزی مالک دستدارمی.

15 فرعی غالمرضا پارساده ارباب نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 107.96 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از زهرا گمشاد مالک دستدارمی.

17 فرعی مرضیه ش��هرکی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۴17.03 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از غالمرضا شهرکی مالک دستدارمی.

23 فرعی سکینه جمشیدی اصل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 279.9۴ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از احمدعلی اسعدی مالک دستدارمی.

53 فرعی عبدالعلی فرمان برزیدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 120.78 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از گل بیک طاهری مالک دستدارمی.

58 فرعی دوس��تعلی شکری ارزفونی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 173.59 متر 
مربع خریداری بدون واسطه از منصور نوری مالک دستدارمی.

82 فرعی دوس��تعلی شکری ارزفونی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 358.75 متر 
مربع خریداری بدون واسطه از اسمعیل محرابی مقدم مالک دستدارمی.

6۴1 از 82 فرعی برهان خدری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 112.77 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از ابوالفضل خان عینی پور مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در اسرم پالک اصلی 3۴ بخش ۴
665 و 658 فرعی علیرضا رستگارمقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 25۴6.93 

متر مربع خریداری بدون واسطه از سیدرحیم حمزه بریجانی مالک دستدارمی.
1۴61 فرعی سبزعلی رحمانی اسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 975.38 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از یارعلی رحمانی نژادسورکی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در سورک پالک اصلی 5۴ بخش ۴

حسن اسمعیل نژاد اسرمی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با 
کسر سهم وقف به مساحت ۴28.۴2 متر مربع خریداری بدون واسطه از اسماعیل دیان سورکی مالک دستدارمی.

روح اهلل نوربخش زرینی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 
سهم وقف به مساحت 21۴.97 متر مربع خریداری بدون واسطه از الهام رستگار مالک دستدارمی.

سجاد حیدرزاده سورکی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با 
کسر سهم وقف به مساحت 2۴1.36 متر مربع خریداری بدون واسطه از علی نقی حیدرزاده مالک دستدارمی.

سیدصفرعلی علوی بادابسری نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با 
کسر سهم وقف به مساحت 157.۴0 متر مربع خریداری بدون واسطه از مرضیه فتاحی سورکی مالک دستدارمی.

مرضیه فتاحی سورکی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 
سهم وقف به مساحت 28۴.21 متر مربع خریداری بدون واسطه از صفرعلی علوی بادابسری مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ورندان پالک اصلی 2 بخش 9
۴ فرعی فرهاد حاجیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 973.2۴ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از باقر باقری مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در ولوجا پالک اصلی 12 بخش 9

بنین عرب خزائلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 127.18 متر مربع خریداری بدون 
واسطه از رقیه عرب خزائلی مالک دستدارمی.

حمیدرضا رستمیان تودرباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1070.98 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از منصور برزگرنیا مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در سیاه چنار پالک اصلی 18 بخش 9
موسی کریمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 37935.50 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از محمد ذهبی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در بزمین آباد پالک اصلی 19 بخش 9

بانو لطف آبادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴82.00 متر مربع خریداری بدون 
واسطه از رضا بی تاج وسطی کالئی مالک دستدارمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه 
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید ./ آ-9815507
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398,12,13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398,12,27

عباس فالح زاده
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  مینا نجفی  دارای شناس��نامه شماره ۴372 به شرح دادخواست به کالسه 9۴1/98/۴ از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمان نجفی به شناسنامه شماره 2572 در تاریخ1۴ / 

1398/11  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- مکیه نجفی   فرزند رحمان ش ش 3591  ت ت 13۴6/3/11 فرزند

2- رحیم نجفی   فرزند رحمان ش ش ۴500258191  ت ت 1353/3/1 فرزند
3- عظیم نجفی   فرزند رحمان ش ش ۴500986375  ت ت 1355/۴/20 فرزند

۴- مینا نجفی   فرزند رحمان ش ش ۴372  ت ت 1359/3/1 فرزند
5- کریم نجفی   فرزند رحمان ش ش 126  ت ت 1360/9/1  فرزند
6- هادی نجفی   فرزند رحمان ش ش 5۴  ت ت 1363/1/1  فرزند
7- زهرا نجفی   فرزند رحمان ش ش 177  ت ت 1365/3/1  فرزند

8- زینب نجفی   فرزند رحمان ش ش ۴5012۴1985  ت ت 1366/6/31 فرزند
9- مهدی نجفی   فرزند رحمان ش ش ۴۴90089۴30  ت ت 1369/1/5  فرزند

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه  ای از متوفی نزد وی می باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال 

گواهي صادر خواهد شد.آ-9815501
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست
 احتراماً نظر به اینکه آقای محسن گل مرادی دادخواستی به خواسته  مطالبه به طرفیت خانم اعظم محمدی پخش 
گیاهان داروی اناران طب تقدیم دادگاه نموده است و در این شعبه به کالسه 782/98/۴ ثبت و برای تاریخ 99/1/27 
ساعت 15:00 تعیین وقت گردیده است، به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 

73 قانون آیین دادرسی مدنی ، مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر شود.آ-9815502
مسئول دفترشعبه چهارم شواری حل اختالف ایالم- بهادر عزیز صیفی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با توجه به اینکه آقای حیدر دوستی فرزند ابراهیم بطرفیت خانم هدی دوستی فرزند حاتم با کدملی ۴۴90607611 
دادخواس��تی به خواس��ته طالق تقدیم این دادگاه نموده که تحت کالسه 980573 این دادگاه ثبت شده است، لذا 
حسب درخواست مدعی و دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده 
مراتب ابالغ وقت رس��یدگی جهت استماع شهادت شهود، مورخ 1399/01/16 ساعت 10 صبح را یک نوبت آگهی 

انجام و نتیجه به همراه نسخه ای از روزنامه در تاریخ نشر آگهی به این مرجع قضایی ارسال گردد. آ-9815503
رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان ایالم- علی رضا مهراب پور

آگهی المثنی
آقای مهدی حمیدیان  با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را دفتر اسناد رسمی   شماره 27 
زابل گواهی نموده  است اعالم داشته که سند مالکیت  ششدانگ یک باب منزل   پالک ۴935 فرعی  از 1-اصلی 
واقع در بخش 2 سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده  لذا 
مراتب بموجب  تبصره یک اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  آگهی می شود که هر کسی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آکهی 
باین اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی مبادرت خواهد نموده.  م الف: 1688  آ-9815۴71
مهدی  پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمرضا خسروی   با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضا شهود را دفتر اسناد رسمی   شماره 27 
زابل گواهی نموده  اس��ت اعالم داشته که س��ند مالکیت 1۴030.5 سهم از 28061.32 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  پالک 16186 فرعی از 1-اصلی واقع در بخش 2 سیس��تان ملکی نامبرده صادر و تس��لیم گردیده و 
اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب  تبصره یک اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت  آگهی می شود که هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باش��د  ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آکهی باین اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه  سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نمایند چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی مبادرت خواهد نموده 

. م الف: 1696  آ-9815۴72
مهدی  پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین قربانی دارای شناسنامه شماره 2۴67 به شرح دادخواست به کالسه 3/980۴66ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ویدا اسکندری به شناسنامه 1561 در 

تاریخ 1398/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  غفور قربانی فرزند قربان ش ش 35 متولد 1331/6/3 صادره از تایباد همسر متوفی فوت شده 1398/7/12 

2- حسین قربانی فرزند غفور ش ش 2۴67 متولد 1357/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 
3- فهمیه قربانی فرزند غفور ش ش 07۴0060899 متولد 1367/12/21 صادره از تایباد فرزند متوفی

۴- فرح قربانی فرزند غفور ش ش 2383 متولد 135۴/6/15 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9815۴89
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین قربانی دارای شناسنامه شماره 2۴67 به شرح دادخواست به کالسه 3/980۴67ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غفور قربانی به شناسنامه 35 در تاریخ 

1398/7/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حسین قربانی فرزند غفور ش ش 2۴67 متولد 1357/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 

2- فهمیه قربانی فرزند غفور ش ش 07۴0060899 متولد 1367/12/21 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- فرح قربانی فرزند غفور ش ش 2383 متولد 135۴/6/15 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9815۴91
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای صدیق جعفری  کاریزی دارای شناسنامه شماره 295 به شرح دادخواست به کالسه 3/980۴15ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی جعفری کاریزی به شناسنامه 
21 در تاریخ 90/10/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1-  معصوم سمندوک فرزند غفور ش ش 151 متولد 1331/10/3 صادره از تایباد همسر متوفی 
2- موال جعفری کاریزی فرزند علی ش ش 1368 متولد 1355/6/2 صادره از تربت جام فرزند متوفی 
3- صدیق جعفری کاریزی فرزند علی ش ش 2۴۴1 متولد 1357/3/20 صادره از تایباد فرزند متوفی 

۴- غالمحیدر جعفری کاریزی فرزند علی ش ش 2988 متولد 1362/6/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- غالم نبی کاریزی فرزند علی ش ش 269 متولد 1365/3/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 

6- محمد جعفری کاریزی فرزند علی ش ش 957 متولد 1367/11/21 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- مصطفی جعفری کاریزی فرزند علی ش ش 07۴0105590 متولد 1370/3/9 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- مرتضی جعفری کاریزی فرزند علی ش ش 07۴050۴223 متولد 1378/11/13 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 9815۴92
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی آزاد بیگی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 22510 باستناد دو برگ استشهاد محلی که 
امضا شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره یک شیروان بجنورد گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به چاپی 8389۴6 و 1۴7120 به این اداره مراجعه کرده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 5268 فرعی از 173- اصلی واقع در اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد 
به آدرس خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه سومار )17 شهریور7( انتهای کوچه پالک یک بعلت نامعلوم مفقود شده 
اس��ت و با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 3328۴و 33982 صفحه ۴36 و 130 دفتر 
157 و 161 هر کدام به میزان سه دانگ بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از 

درجه اعتبار قانونی ساقط است.م الف1321  آ-9815۴93
احمد اصغری شیروان   رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

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

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

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

1- شش��دانگ یکب��اب مغازه از پ��الک 1/3/2015 اصلی به مس��احت 21/08 متر مربع ابتیاع��ی آقای علی اصغر 
طاه��ری بازخان��ه از محل مالکیت رس��می محمدعلی کریمی فر براب��ر رای ش��ماره 98-2622 -1398/12/07- 

کالسه 97-018۴
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1315 آ-9815۴9۴
تاریخ انتشارنوبت اول1398/12/13              تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/28

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

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

امالک واقع دربخش12 یزد –  ده باال و توابع
19۴5- اصلی آقای مهدی شفیع حسینی ششدانگ زمین محصورمشتمل بر ساختمان بطور مفرور قسمتی از پالک 
ثبتی برابر به مساحت 2586مترمربع بموجب رای شماره 139860321006003012مورخ 1398/11/2۴واقع در 

ده باال تفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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-9815509
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/12/13

تاریخ انتشارنوبت دوم: چهار شنبه 1398/12/28
علی محمد شبانیان تفتی          کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای هاشم بهشتی فر فرزند محمد ابراهیم به شماره ملی 1050505۴1به وکالت از طرف آقای محمد 
ابراهیم بهشتی فر فرزند  اکبر به شماره شناسنامه 292 باستناد چهار برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت دفترچه 
ای به شماره سریال های 75581 و75582 به میزان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالک 57 فرعی 
مجزی شده از 159 اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به موکل نامبرده می باشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده 
که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید که اسناد مالکیت مزبور ذیل دفتر 55 صفحات 219 و 222 ذیل شماره 
ثبت 5803 و 580۴ بنام سید سامان و سیروس سرهنگی فرزندان علی بطور بالمناصفه ثبت و سند صادر گردیده 
است. سپس ششدانگ مالکیت نامبرده اخیر به موجب خالصه سند قطعی به شماره 17039۴ مورخ 1391,11,28 
دفترخانه اسناد رسمی 53 مشهد به متقاضی انتقال گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به 
اس��تناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار:  98,12,13 
                                  سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آیت  اهلل علی اکبر رشاد:
توسل به اهل بیت)ع( مستلزم تماس جسمی با مشاهد 

مشرفه نیست
 معارف: به دنبال شیوع کروناویروس در کشور و حوادث مربوط به آن، پیامی از سوی 
آیت اهلل علی اکبر رشاد صادر شد. در بخش هایی از این پیام آمده است: »قداست اماکن 
متبرک و مشاهد مشرف که الحق دارالشفایند، و نیز ارزش مناسک عبادی جمعی که 
حقاً مایه  اطمینان و انسجام جامعه  مؤمنین است، منافات با التزام به توصیه های علمی 
متخصصان ندارد. و اگر مقتضای مصالح عامه، محدود ساختن موقت برخی مراسم و 
 مناسک باشد، باید متولیان اماکن و مشاهد همراهی الزم را با مبادی امور بفرمایند، 
و اال مایه  بدگویی بدخواهان و بدبینی بدفهمان خواهد شد. فخر الفقهاء و خاتم العرفاء، 
حضرت امام خمینی )ســالم اهلل و رضوانه علیه( حسب مصلحت، سه سال، مؤمنین 
مســتطیع را از سفر حج تمتع و انجام مناسک واجب، و حضور در سرزمین وحی و 
عبادت در جوار کعبه و مسجد النبی و زیارت حرم نبوی و ائمه  بقیع )صلوات اهلل علیهم 
اجمعین(، منع فرمودند، مقتضای آن ظرف اجتماعی و سیاسی همان بود، اکنون نیز 
شرائط مقتضی برخی محدودیت هاست. توسل و شفا جستن از ساحت حضرات اهل 
بیت )سالم اهلل علیهم( مستلزم مباشرت و تماس جسمی با مشاهد مشرفه نیست. 
تاکیدات و توصیه های رهبر معظم انقالب اســالمی و ســایر مراجع عظام )ادام اهلل 
ظلهم( که رای و رهنمودشان حجت است، التزام به تدابیر و توصیه های مسئوالن و 
متخصصان را به نحو مضاعف الزامی می سازد و باید مراعات شود. علل و عوامل مادی و 
محسوس، و علل و عوامل معنوی و ماورائی، هر کدام قواعد و آثار خویش را دارند...کارد 
گلوی اسماعیل را نبرید اما خنجر حنجره ی حضرت سیدالشهداء )علیه السالم(را برید... 
اگر معتقدیم که: »هو الّشافی« و قطعاً چنین است، حضرت باری را منحصراً مبدا شفای 
ماورایی و غیبی نمی دانیم، بلکه مبدا نظام علی معلولی حاکم بر عالم مادی و عادی نیز 
اوست، ما ثنوی مسلک نیستیم، به اعتقاد ما مسلمانان این دو فرایند، دو بخش که یک 
نظام واحد را تشکیل می دهند، و میان آنها تعارض یا تزاحمی وجود ندارد، بلکه هر دو 
بخش تحت ربوبیت و تدبیر حق متعال است، از این رو با لحاظ شرایط و تناسب، باید 

مطابق قواعد هر یک از این دو فرایند از اسباب و عوامل آنها بهره بگیریم«.
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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 r دولت الکترونیک و تأثیرآن در کاهش زیان  کسب وکارها
اهمیت توســعه دولت الکترونیک و اهداف مهم آن سال هاست که برای بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته تبیین شده است، اما این مسئله با وجود اظهارنظرهای 
کارشناسی و تأیید کارشناسان بر تبیین این موضوع، همچنان دولت الکترونیکی 
به طور کامل محقق نشده است. بیماری کرونا معضلی که این روزها گریبانگیر 
جهان شده و بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده، تأثیرات منفی خود را بر 

اقتصادهای ضعیف بیش از اقتصادهای قوی نشان داده است. 
وجــود دولت الکترونیک بــرای خدمات دهی به مشــتریان از طریق اینترنت و 
فضای مجازی در چنین بحران هایی بســیار کارآمد و کارســاز اســت، هر چند 
راه اندازی دولت الکترونیک در حوزه های دیگر اقتصادی چون جلوگیری از فساد 
اداری و اقتصادی و افزایش شفافیت اقتصادی بسیار کاربرد داشت.به نظر می رسد 
با وجود اینکه بیماری کرونا تأثیرات نامطلوبی بر ســامت افراد و اقتصاد جامعه 
گذاشته، اما می تواند درس عبرتی برای دولت در تحقق دولت الکترونیک باشد. 
دولــت باید از طریق بیماری کرونا این هشــدار را دریابد که حتی اگر آمریکا و 
استکبار جهانی به لحاظ اقتصادی ما را تحریم نکنند، ممکن است با بیماری هایی 
چون کرونا و پیدا شدن ویروس های فراگیری از این دست اقتصاد به صورت کلی 
تحت تأثیر قرار بگیرد، بنابراین راه اندازی دولت الکترونیک در کاهش خسارت های 
اقتصادی در چنین بحران هایی بسیار ضروری است.افزایش فعالیت های دولتی 
و غیردولتی در فضای مجازی و انتقال نیروی کار در حد ممکن به فضای مجازی 
برای دورکاری، عاوه بر کاهــش آلودگی  هوا و آلودگی صوتی منجر به کاهش 
تبعات اقتصادی مختلفی می شود که از حضور واقعی در محیط کار ایجاد می شود. 
انتقال نیروی کار تا حد توان به فضای مجازی و تأمین  زیرســاخت های الزم برای 

این موضوع منجر به افزایش کارایی اقتصاد و مقاوم سازی اقتصاد کشور می شود.

در نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت مطرح شد
مشکل ماسک هنوز پابرجاست

ســعید نمکی، وزیر بهداشــت در نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، ضمن گایه از کمبود ماســک در مراکز بهداشتی اعام کرد:»متأسفانه 
هنوز مشکل ماســک پابرجاست و با اطاعات واصله شبکه درهم تنیده احتکار 
ماسک در شــرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب زندگی شان را شبانه روز 
فدای مردم می کنند و مردم در خطر ابتا به بیماری قرار دارند، محصوالت خود را 

احتکار و با واسطه با قیمت ۱۰برابری به دالالن معرفی می کنند«.
متن نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت به شرح زیر است.

جناب آقای مهندس رحمانی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، عضو ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا و 

رئیس کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد
با سام، با وجود جلسات مکرر همکاران اینجانب در آن وزارتخانه، متأسفانه هنوز 
مشکل ماسک پابرجاست و با اطاعات واصله شبکه درهم تنیده احتکار ماسک 
در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب زندگی شان را شبانه روز فدای مردم 
می کنند و مردم در خطر ابتا به بیماری قرار دارند، محصوالت خود را احتکار و با 

واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دالالن معرفی می کنند.
از هفته پیش تاکنون طبق اظهارنظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون 
ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متأسفانه انتقال 
این عوام فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به شدت مورد شماتت و تحت فشار 
قرار گرفته ایم. به نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بروکراتیک مشکلی از 
مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سامتی مردم به شدت زیر سؤال خواهد 
رفت. الزم است مقامات امنیتی، قضایی و انتظامی کشور نه تنها در گرفتن تعدادی 
ماسک از انبارهای متفرقه، بلکه با در دست گرفتن کارخانه های تولیدی و گذاردن 

مدیر دولتی مستقل، سریعاً این مشکل را حل کنند.
 بی تردید مدیریت شرایط پیچیده کنونی شیوه  ای متفاوت می طلبد که در ساز و 
کارهای موجود و جلسات بی حاصل، دستاوردی نصیب کشور، مردم درمانده در 

بیماری و همکاران بی پناه اینجانب در بیمارستان های آلوده نخواهد شد.

احتکار اقالم بهداشتی، ضرورت استفاده ازاین نظام هوشمند  را دوباره به رخ کشید

جای خالی سامانه جامع انبارها
اقتصاد/زهرا طوسی: در حالی که احتکار و ایجاد 
بازار سیاه تجهیزات بهداشتی در کشور سامت مردم 
را در معرض خطر قــرار داده، برخورد با محتکران 
و گران فروشــان که دیوار حــرص و طمع خود را با 
سیمان سادگی مردم باال می برند، بیش از هر زمان 

دیگری ضروری به نظر می رسد. 
در حالی که رفتار نادرست مردم برای ایجاد ذخیره  
خانگــی و خرید بیــش از نیاز روزانــه بر کمیابی 
کاالی موردنیاز در این برهه زمانی بی تأثیر نیست، 
محتکران عمده کاال و تجهیزات بهداشــتی نیز در 
این میان سنگ تمام گذاشته اند. کشف ۱۰ تن ماده 
ضدعفونی کننده و بیش از ۲۷ میلیون عدد تجهیزات 
بهداشتی توســط پلیس امنیت اقتصادی، از شروع 
طرح مبارزه با احتکار کاالهای بهداشتی از دوم اسفند 
ماه سال جاری نشان از سبقت سودجویان سامت از 

یکدیگر برای بردن نان حرام به خانه هایشان دارد.
در کنار کشفیات پلیس امنیت اقتصادی، آماری که 

تعزیرات حکومتی نیز اعام کرده قابل توجه است. 
بنا بر آماری که یاسر رایگانی، 
سخنگوی تعزیرات حکومتی 
ارائــه کرده ۶ میلیون و ۲۰۰ 
هزار ماســک ، ۲۲ هزار لیتر 
محلول ضدعفونی کننده، ۱۶ 
هزار لیتر الکل و ۱۲۷هزار و ۳۰۰ بســته دستکش 
یکبارمصرف احتکار و اختفا شده بود که گشت های 
تعزیرات آن ها را به نفع مردم مصادره کردند. اخبار 
کشــف لوازم بهداشتی، ماســک، دستکش و مواد 
ضدعفونی کننده نشان می دهد کرونا مثل هر بحران 
دیگری توانســته بازار فاســدان اقتصادی را رونق 
ببخشد، اما این بار پای سامت مردم در میان است و 
قســاوت اقلیتی که می خواهند از رنــج مردم نان  
چرب تری بخورند باید با برخوردی قاطع پاسخ داده 
شــود.در نامه وزیر بهداشــت خطــاب به رئیس 
شورای عالی امنیت ملی )حسن روحانی( عیان کرد: 
گایه های وزارت بهداشت از دست های پشت پرده 
این ماجرا جدی است و انتشار علنی نامه یعنی آنکه 
مردم هم در جریان این شکوائیه باشند. دادستان کل 
کشور در واکنش به این نامه، از وزیر بهداشت خواسته 
موارد طرح شده از جرم های احتکار و گران فروشی 
اقام بهداشتی را به دفتر او ارسال کند و تأکید کرد 
این جرم ها مجازاتی در حد »افساد فی االرض« دارد.

جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به 

سران قوا، ضمن تأکید بر ضرورت اندیشیدن تمامی 
تمهیدات الزم برای ریشه کن کردن کامل کرونا، از 
دستگاه قضا خواسته شــده هر چه سریع تر دادگاه 
محتکران و گران فروشان را به صورت علنی برگزار و 
اسامی آن ها را برای مردم افشا کند، چرا که برخورد 
جدی و عبرت آموز با محتکران و گران فروشان موجب 
خواهد شد دیگر کســی به خود اجازه ندهد که از 

وضعیت فعلی مردم سوءاستفاده کند. 

   4/5میلیون تن ذخیره کاالی اساسی
بــا وجود امیدبخــش بودن 
کشفیات دستگاه های ناظر و 
برنامه ریــزی بــرای برخورد 
شدید با سودجویان، مواضع 
حسین مدرس خیابانی، قائم 
مقام وزیر صمت نشــان می دهــد ذخایر خوبی از 
کاالهای اساســی در کشور ایجاد شده و مردم نباید 
نگرانی بابت تأمین مایحتاج خود داشته باشند. طبق 
ســخنان مدرس خیابانی، در بنادر جنوبی و شمالی 
کشور بیش از 4/5 میلیون تن کاالهای اساسی دپو 
شده و بیش از 4۰ درصد ورودی کشتی های کاالهای 
اساسی کشور افزایش پیدا کرده است. وی ظرفیت 
کشور در بخش شوینده ها را در حدود ۱/5 میلیون 
تن ارزیابی کرده و گفته اســت: پیش از این تولید 
کشور 5۰۰ هزار تن بود که نشان دهنده کارکرد این 
واحدهــای تولیدی با ۳۰درصــد ظرفیت بود، ولی 
بیمــاری کرونا موجب فعال شــدن ظرفیت خالی 
کارخانه های تولید شــوینده شــده و بــا ورود این 

محصوالت به بازار نیاز مردم پاسخ داده خواهد شد.
از بیان کمبودها و ضرورت برخورد با متخلفان گفتیم 
تا از دو ظرفیت برای پیشگیری از احتکار در کشور 
که سال هاســت زمینه اجرای آن فراهم شده، ولی 
هیچ یک به سرانجام نرسیده صحبت کنیم. سامانه 

جامع انبارها و پرونده الکترونیک سامت.

 ظرفیت مغفول سامانه رصد لحظه ای کاال
ســال ۱۳95 با هدف شفافیت در موجودی کاالها، 
همه انبــارداران و توزیع کنندگان کاال ملزم به ثبت 
موجودی کاالی خود در سامانه جامع انبارها شدند. 
این کار با هدف جلوگیری از احتکار کاال انجام شد، 
چرا که با داشــتن اطاعات انبارها، احتکار و اخفای 
اجناس کاهش می یابد. در واقع این ســامانه کمک 

می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی نگهداری کاال 
شناسایی و موجودی واقعی آن ها مشخص شود. 

از ســویی انبارهایی که در این ســامانه ثبت نشده 
باشند محل نگهداری کاالی قاچاق و غیرشفاف تلقی 
می شوند. ســامانه جامع انبارها در کل کشور هفت 
گروه مخاطب دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی، 
اصناف و بازار، بهداشت و درمان اعم از شرکت های 
پخش دارو، داروخانه ها و حتی بیمارستان هایی که 
محل تجمع داروست، بهره برداران بخش کشاورزی، 
مواد پتروشیمی و مواد نفتی و توزیع کنندگان عمده 
مواددخانی مخاطبان آن هســتند.قرار بود با اجرای 
این سامانه رصد لحظه ای کاال، مکان و مالکیت آن 
برای ناظران فراهم شود تا در زمان های بحران بتوانیم 
موجودی کاال را رصد کنیم، اما این طرح هنوز فراگیر 
نشده است. استفاده از این ظرفیت می توانست وقت 
ناظران برای کشف ده ها میلیون اقام سامت محور 

را صرف نظارت بر توزیع آن ها کند.

  آمار واردات و ذخیره انبارها 
در پرونده سالمت

خدابخشــی،  علیرضــا 
درباره  اقتصاد  کارشــناس 
سامت  الکترونیک  پرونده 
نیز گفت: بیش از ۱۰ سال 
از پایان مهلــت وعده ها و 
اسناد باالدستی درباره اجرای پرونده الکترونیک 

ســامت می گذرد و این مهم 
همچنان محقق نشــده است. 
اینکه وزیر بهداشت کشور اعام 
در  ماسک ها  نمی داند  می کند 
کجا انباشته شده نشان می دهد 
عدم اجرای اســناد باالدســتی 
دربــاره پرونــده الکترونیــک 
ســامت تا چه حــد می تواند 
خطرآفریــن و مخــل اقتصاد 

سامت باشد. 
خدا بخشــی افــزود : پرونده 
دربردارنده  الکترونیک سامت 
همــه اطاعات برخــط نظام 
بهداشــت و درمان ایران است 
و از جملــه آن، آمــار تولید و 
واردات و ذخیــره انبار و قیمت 
فروش اقام دارویی و تجهیزات 

پزشکی است. 
قوانیــن و اســناد باالدســتی 
در ایــران، این مهــم را برای 
همه کاالهــا و از جمله دارو و 
تجهیزات پزشکی الزامی کرده 

است، اما همه دستگاه ها سال هاست که از اجرای 
آن ســر باز می زنند. از مهم ترین تأثیرات اجرایی 
شدن سامانه های الکترونیکی، صفرشدن قاچاق، 
احتکار، گران فروشی و فرار مالیاتی است و شاید 

از مهم ترین علت های اجرایی نشدن سامانه های 
الکترونیکــی هم پیش بینی صفرشــدن قاچاق، 

احتکار، گران فروشی و فرار مالیاتی است!
وی ادامــه داد : ســامانه های الکترونیکــی در 
داروخانه هــای ایران بیــش از دیگر بخش های 
تجارت ایران قابلیت تحقق داشــته است. شبکه 
دارویــی و تجهیزات پزشــکی به شــدت تحت 
کنتــرل و محدودیت های وزارت بهداشــت قرار 
دارند. کارخانه های تولیدی و واردات این بخش ها 
همگی با مجوز وزارت بهداشت فعالیت می کنند و 
از همه مهم تر نیروی انسانی این بخش ها از قشر 
تحصیلکرده ای هســتند که با فناوری اطاعات 
بیگانه نیستند، هر چند که از دستگاه کارتخوان 

فراری هستند.
با این تفاســیر کارشناســان می گویند در کنار 
اســتفاده از ظرفیت های مغفولی 
یاد شــد، متولیــان نظارت  که 
مرتبط  برنامه ریزی های  در  نباید 
با مبارزه با مفاســد اقتصادی از 
جملــه احتــکار از ظرفیت های 
مردمی  مشــارکت های  گسترده 
و همکاری هــای مدنــی بــرای 
شناسایی انبار های دپوی کاال در 
حریم شــهر ها و روستا ها غفلت 

کنند.
از ســویی دیگر تهیه بانک جامع 
اطاعاتی محتکران و مراقبت های 
محسوس و نامحســوس ایشان، 
اقتصادی  شــفافیت  بــر  تأکید 
در حــوزه  رصــد کاال از مبدأ تا 
مقصــد و نظارت دقیــق بر بازار 
بــا رویکــرد پیشــگیری مدار و 
ممنوعیت افزایش های بی رویه و 
لجام گســیخته  کاال های اساسی 
به  ارتکاب  انگیزه هــای  می تواند 
احتکار را تاحــد فراوانی افزایش 

دهد.
 رویه های قضایــی و باالبردن هزینه های ارتکاب 
جــرم در خصوص فعــل مجرمانه احتــکار نیز 
می تواند در ایــن مقوله حائز اهمیت تلقی گردد 
و اطاع رسانی از ماحصل رویکرد های تأدیبی نیز 

می تواند مثبت ارزیابی شود.

 از مهم ترین 
تأثیرات اجرایی 
شدن سامانه های 
الکترونیکی، 
صفرشدن 
قاچاق، احتکار، 
گران فروشی و فرار 
مالیاتی است و 
شاید از مهم ترین 
علت های اجرایی 
نشدن سامانه های 
الکترونیکی 
هم پیش بینی 
صفرشدن 
قاچاق، احتکار، 
گران فروشی و فرار 
مالیاتی است!

بــــــــرش

۱۰۰درصد ماسک های تولیدی تحویل وزارت بهداشت می شود    تسنیم:عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعالم اینکه بازرسان وزارت صمت آمار حواله های 
ماسک را در اختیار داشته و در بازرسی های خود نحوه توزیع آن ها را بررسی می کنند، گفت: در چند روز آینده مشکل تأمین ماسک مورد نیاز به طور حتم برطرف خواهد شد. با نظارت های انجام شده در تمام مبادی توزیع 
محصوالت بهداشتی توسط کارخانجات بازرسی ها انجام و  تمام اطالعات تولید دریافت شده است، به نحوی که آن ها نمی توانند محصوالت بهداشتی ضدعفونی کننده را بدون هماهنگی با وزارت بهداشت توزیع نمایند. 

خـــبر
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    صفحه 6

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1- برابر راي شماره139860306007001888- 98/12/11 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم فاطمه عبداللهي  در ششدانگ يك باب  منزل به مساحت 192.15مترمربع پالك فرعي از 
972 اصلي واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي سراج الدين 

جامی االحمدی  محرزگرديده است
2- رابر راي شماره 139860306007001884- 98/12/11  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي آرش صادقي در ششدانگ يك باب   منزل  به مساحت 452.90 مترمربع پالك 376 فرعي 
از 167 اصلي  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خريداري از مالك رسمي آقاي  حسن 

صادقی مقدم  محرز گرديده است
3- برابر راي شماره139860306007001883- 98/12/11  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم بهاره محمدي فر   در ششدانگ يك قطعه زمين محصور داری بنا به مساحت 212 مترمربع 
پالك  891 اصلي واقع در  خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد  از مالك رس��مي هاجر محرمی  

محرز گرديده است 
4- رابر راي شماره 139860306007001885-  98/12/11  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم رعنا ابراهيم نيا  در ششدانگ يك باب   منزل به مساحت  119.15مترمربع پالك6 فرعي از 
3- اصلي  واقع در خراسان رضوی بخش 13  مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي خليل کريمی 

تيموری  محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139860306007001886- 98/12/11 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد صوفي باغسنگاني  در ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 173.45 مترمربع پالك 4 
فرعي از 1004 -اصلي   واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي  

نظر محمد احمدی بنكدار محرزگرديده  است
آگهی اصالحی

1-پيرو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه  کاروکارگر هردو به  تاريخهای  98/10/5 و98/10/21که 
تصرفات مالكانه وبالمعارض  عبدالقيوم غالمپور نسبت به   شش دانگ يك باب خانه  در پالك يك 
فرعی از901 -اصلی واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگرديده است ،که صحيح 

آن يكباب مغازه تجاری ازپالك يك فرعی از901-اصلی می باشد.
2-پيرو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه  کاروکارگر هردو به  تاريخهای  98/09/19 و98/10/05که 
تصرفات مالكانه وبالمعارض  غالم دوس��تی نس��بت به   شش دانگ يك باب ساختمان مسكونی 
باس��تثنا ءيك ش��انزدهم اعيان  در پ��الك 14 فرع��ی از1101 -اصلی واقع درخراس��ان رضوی  
بخش13مشهداشتباهامنتشرگرديده است ،که صحيح آن شش دانگ يك باب ساختمان مسكونی 

باستثنا ءيك شانزدهم اعيان   ازپالك باقيمانده 1101-اصلی می باشد.
لذابه موجب ماده 3قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می 
وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می 
وم��اده 13ايي��ن نامه مربوطه اين آگه��ی  در دونوبت ب��ه فاصله 15روزاز طري��ق روزنامه محلی 
وکثيراالنتشاردرش��هرها منتشرتادرصورتی که اش��خاص ذينفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته 
باشند بايدازتاريخ  انتشاراولين  آگهی درمحل تادوماه وهمچنين برای آگهی اصالحی ظرف مدت 
يكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذنمايد ومعترض بايد ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نمايد وگواهی 
تقديم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحويل دهدکه دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالكيت می 

نمايد وصدور سند مالكيت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نيست . آ-9815495
تاريخ انتشار نوبت اول :98/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/12/28

سيدمجتبی جوادزاده
رئيس ثبت اسناد وامالك تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004341 � 
1398/11/27 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا محمدی فرزند محمد حس��ين  بشماره شناس��نامه317 صادره ازبيرجند  وشماره ملی 
0650614569  نس��بت به شش��دانگ يك قطعه زمين محصور مشجر به مساحت 265/88 متر 
مربع بپالکهای 513 و 514 فرعی از 426 � اصلی بخش 2 بيرجند از محل مالكيت رقيه مددی پور  
محرزگرديده 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 مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. آ-9815470
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/12/13                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/28
علی فضلی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تكاليف مقرر در ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هيئت موضوع ماده يك قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالكانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد:

بخش2  سبزوار
-  آقای حسن جاويد زاده  نسبت به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 85/59 متر مربع قسمتی از  پالك 

1967 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی عليجان غيرتی ثانی
-  آقای سهيال ساالريان نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 126/62 متر مربع 
قسمتی از يك فرعی از2089 اصلی و يك فرعی از 2090 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی 

حسين شنوائی غريب 
-  آقای مهدی قادری منش نس��بت به  دو دانگ مش��اع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 126/62 متر 
مربع قسمتی از يك فرعی از2089 اصلی و يك فرعی از 2090 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالكيت مالك 

رسمی حسين شنوائی غريب 
-  آقای حسن نعمت شاهی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 228/95 متر مربع 

قسمتی از 60 فرعی از729 اصلی واقع در بخش 2سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی لوبا خاتون گوداسيائی 

بخش3  سبزوار
پالک 3  اصلی اراضی کالته سیفر

-  آقای حسين عارفی تبار نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 119/84 متر مربع قسمتی از پالك 
783 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی رسول کالته سيفری

پالک 5  اصلی اراضی قلعه نو
-  آقای علی محمدی بلوچخانه نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  يك باب ساختمان به مساحت 90/42 
متر مربع قس��متی از  پالك 137 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می مهدی 

ذبيح الهی
-  خانم زهرا زارعی بلوچخانه نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 90/42 متر مربع 

قسمتی از  پالك 137 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی مهدی ذبيح الهی
-  آقای نادر کريمی نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 24/37 متر مربع قسمتی 
از  پالك 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوريه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  آقای نادر صباغی آبكوه نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 24/37 متر مربع قسمتی 
از  پالك 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوريه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر( و عصمت اميری
-  آقای حس��ن صباغی آبكوه نس��بت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مساحت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالك 
1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  آقای نادر کريمی نس��بت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مس��احت 24/02 متر مربع قسمتی از  پالك 1438 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت اميری
-  آقای عليرضا صباغی آبكوه نس��بت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مساحت 24/30 متر مربع قسمتی از  پالك 
1438 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  آقای نادر کريمی نس��بت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مس��احت 21/77 متر مربع قسمتی از  پالك 1437 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت اميری
-  خانم شيرين صباغی آبكوه نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 69/86 متر مربع 
قسمتی از  پالك 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور 
و حوريه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  خانم نوشين کريمی نسبت  به ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالك 1439 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت اميری
-  خانم اقدس طوطی يان مش��هدی نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  يك باب مغازه به مساحت 26/91 
مت��ر مربع قس��متی از  پ��الك 1439 فرع��ی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می 
هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( ش��هرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موس��ی الرضاو 

محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  آقای نادر کريمی نس��بت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مس��احت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالك 1439 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت اميری
-  خانم ش��يرين صباغی آبكوه نس��بت  به ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 26/99 متر مربع قسمتی از  پالك 
1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت اميری

-  خانم ش��يرين صباغی آبكوه نس��بت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 1109 متر 
مربع قس��متی از  پالکهای1437-1438-1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك 
رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو 

محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  خانم نوش��ين کريمی نس��بت  به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  يك باب ساختمان به مساحت 1109 متر مربع 
قس��متی از  پالکهای1437-1438-1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رسمی 
هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( ش��هرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موس��ی الرضاو 

محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  خانم بهجت کريمی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 26/91 متر مربع قسمتی 
از  پالك 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوريه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  خانم نوشين کريمی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 69/86 متر مربع قسمتی 
از  پالك 1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می هادی،اقدس،طاهره،انور و 
حوريه)هاله( شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی 

فرزندان و زهرا سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  آقای حس��ن صباغی آبكوه نسبت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مساحت 20/72 متر مربع قسمتی از  پالك 
1437 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  آقای عليرضا صباغی آبكوه نس��بت  به شش��دانگ  يك باب مغازه به مساحت 20/37 متر مربع قسمتی از  پالك 
1439 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( 
شهرت همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا 

سلطانی همسر(و عصمت اميری
-  خانم نوشين کريمی نسبت  به ششدانگ  يك باب مغازه به مساحت 24/06 متر مربع قسمتی از  پالك 1438 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی هادی،اقدس،طاهره،انور و حوريه)هاله( شهرت 
همگی الداغی و ورثه جعفر الداغی )ثريا،انسيه،الهه،موسی الرضاو محسن شهرت همگی الداغی فرزندان و زهرا سلطانی 

همسر(و عصمت اميری
-  آقای اسماعيل کرابی نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 116/20 متر مربع قسمتی از  پالك 336 

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی ماهرخ صالح آبادی و عباس عاطفی زاده
-  آقای مهدی افچنگی نس��بت  به شش��دانگ  يك باب ساختمان به مساحت 100/35 متر مربع قسمتی از  پالك 

1849 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محمد خسروآبادی

پالک 6  اصلی اراضی کلوت
-  خانم فائزه بير نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 94/06 متر مربع قسمتی از  

پالك 4461 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی صفرعلی دانايی مقدم
-  آقای مهدی آزاده نيا  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 94/06 متر مربع قسمتی از  

پالك 4461 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی صفرعلی دانايی مقدم
-  خانم فاطمه حسين آبادی  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 118/60 متر مربع قسمتی از  

پالك 4559 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محمد وظيفه دار يزد
-  خانم فاطمه معصومی بنقنی  به ششدانگ  يك باب منزل به مساحت 121/50 متر مربع قسمتی از  پالك 159 

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی سيد حسن غفوری غروی
-  خانم معصومه استاجی  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 91/35 متر مربع قسمتی از  پالك 155 فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی علی تيزهوش
-  آقای محمد حسين کيخسروی نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 126/20 متر مربع قسمتی از  

پالك 6754 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محبوبه کريم ابادی
-  آقای محمد حسين محمدی نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 113 متر مربع 

قسمتی از  پالك 9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی خودش
-  خانم شهربانو آل مظفر آبادی  نسبت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 113 متر 

مربع قسمتی از  پالك 9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی خودش
-  آقای سيد محمد برغمدی  نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 107 متر مربع قسمتی از  پالك 

92 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی مسلم جلمبادانی
-  خانم سكينه نودهی  نسبت  به ششدانگ  يك باب منزل به مساحت 125/30 متر مربع قسمتی از  پالك 2 فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی عباس کشكی
-  آقای علی اکبر رمضانی  نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 48/29 متر مربع قسمتی از  پالك 
3017 فرعی و تمام پالك 6445 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می محمد 

بازقندی و رضا درفكی 
-  آقای علی زارعی نس��بت  به شش��دانگ  يك باب س��اختمان به مس��احت 79/66 متر مربع قس��متی از  پالك 
8831 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می قاس��م قاس��می الرهنگ و فاطمه 

رباط سرپوشی
-  آقای جواد دلبری نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 103/52 متر مربع قسمتی از  پالك 284 

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی صديقه دادوند
-  خانم زهرا فوجی نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 107/80 متر مربع قسمتی از  پالك يك 

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی علی اکبر هراتی
-  خانم زهرا علی اکبری ثانی نسبت  به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 19/66 متر 
مربع قسمتی از  پالك 5209 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی بی بی سراجه

-  آقای محمود کوش��كی نس��بت  به دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 19/66 متر مربع 
قسمتی از  پالك 5209 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی بی بی سراجه

-  آقای جواد جلمبادانی نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 127/21 متر مربع قسمتی از  پالك 2 
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی عباس کشكی

-  آقای مجيد کيوانلو نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 99/10 متر مربع قسمتی از  پالك 152 
فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی ابراهيم مسكنی

پالک162  اصلی اراضی ایزی
-  آقای ناصر فالنجی  نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 100/75 متر مربع قسمتی از  پالك 1324 

فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی احمد مقيسه
-  خانم آمنه دليلی پور  نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان  به مساحت 100 متر مربع قسمتی از  پالك 1073 

فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محمدرضا و عباس سالمی
پالك228  اصلی اراضی کالته ناصری

-  خانم آسيه خسروجردی  به ششدانگ  يك باب دامداری و زمين مزروعی متصل به ان به مساحت 51153/41 
متر مربع قس��متی از  پالك 30 فرعی از 228 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالكيت مالك رسمی عليرضا 

فسنقری و سكينه و حوريه و علی اکبر شهرت همگی گودعاقلی

بخش 8  سبزوار ناحیه 3
پالك 37  اصلی اراضی دارين

-  آقای هادی خليلی دارينی نسبت به ششدانگ  يك قطعه باغ به مساحت 35794/27 متر مربع قسمتی از  پالك 
753 فرعی از 37 اصلی واقع در بخش 8 ناحيه 3 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محمدحسين خليلی 

بخش 8  سبزوار ناحیه 4
پالك 3  اصلی اراضی قلعه نو روداب

-  آقای مسعود متولی نسبت  به ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 74607/62 متر مربع قسمتی از  
پالك 644 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 8 ناحيه 4 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی خودش و سعيد متولی  

بخش 12 سبزوار
پالک1  اصلی اراضی عمیداباد

-  خانم مريم رجائی نس��بت  به س��ه دانگ مشاع ازششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 77 متر مربع قسمتی 
ازپالك6507 فرعی ازيك اصلی واقع در بخش  12سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محمد اسماعيل وحداز

-  آقای مسلم ساالری مقدم نسبت  به سه دانگ مشاع ازششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 77 متر مربع قسمتی 
ازپالك6507 فرعی ازيك اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی محمد اسماعيل وحداز

-  خانم زهرا کاشكی نسبت  به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 172/40 متر مربع قسمتی ازپالك170 
فرعی ازيك اصلی واقع در بخش 12سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی عبداله زارعيان

پالک2 اصلی اراضی عبدالرحمن
-  آقای محمود عبادی کيا نس��بت به س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ  يك باب منزل به مساحت 125/52 متر مربع 
قس��متی از  پالك 82 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالكيت مالك رسمی احمد،زهره،صديقه 

شهرت همگی آسيائی و کبری آب باريكی
-  آقای احمد عباس آباد عربی نسبت به ششدانگ  يك باب منزل به مساحت 90/36 متر مربع قسمتی از باقيمانده 

پالك 2 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی لقاء جراحی

پالک3 اصلی اراضی الداغی
-  آقای براتعلی کرابی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 71/55 متر مربع قسمتی 

از  پالك 141 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی يحيی کرابی
-  خانم بتول کرابی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 71/55 متر مربع قسمتی 

از  پالك 141 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی خودش
پالک7 اصلی اراضی نقابشک

-  آقای امير مهدی برازنده دولت آبادی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  يك باب ساختمان به مساحت 
355/49 متر مربع قس��متی از  پالك 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالكيت مالك رسمی 

اصغر برازنده دولت آبادی 
-  آقای اصغر برازنده دولت آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 355/49 متر 

مربع قسمتی از  پالك 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی خودش 
-  آقای حميد برازنده دولت آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 301/47 
متر مربع قس��متی از  پالك 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می اصغر 

برازنده دولت آبادی 
-  آقای اکبر برازنده دولت آبادی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 301/47 
متر مربع قس��متی از  پالك 92 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالكيت مالك رس��می اصغر 

برازنده دولت آبادی 
پالک8 اصلی اراضی جعفراباد

-  خانم صغری سيدابادی نسبت به ششدانگ  يك باب ساختمان به مساحت 106/64 متر مربع قسمتی از  پالك 
135 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالكيت مالك رسمی جالل الدين ربانی

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين 
روزنامه منتش��ر ميگردد در صورتی که اش��خاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها بايد از 
تاريخ انتشار اولين آگهی در روزنامه و در روستاها از تاريخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند .معترض بايد  ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحويل نمايد . در اين 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارايه حكم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 
می نمايد.صدور س��ند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس��ت .برابر ماده 13 آيين نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هيئت پس از تنظيم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحديد حدود ملك،مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم ميرس��اند و نس��بت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نمايد . آ 98.100.3297   آ-9814670
تاريخ انتشار نوبت اول :    98/11/28
تاريخ انتشار نوبت دوم:   98/12/13

علی آب باريكی  - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار



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

به احتکارکنندگان اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید  فارس: آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه، ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه ای خطاب به دادستان های کشور گفت: به احتکارکنندگان اقالم 
بهداشتی و دارویی رحم نکنید. وی با بیان اینکه سالمت مردم قابل معامله و مسامحه نیست، افزود: احتکار اقالم بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی توان از آن گذشت. رئیس قوه قضائیه ضمن 

تشکر از تالش همکاران قضایی در ترخیص زندانیان گفت: از همه ظرفیت های بخش نامه فعلی برای اعطای حداکثری مرخصی به زندانیان تا جایی که امنیت جامعه دچار خدشه نشود استفاده کنید.

آلودگی آزمایشگاه ساخت کیت تشخیص در آمریکا 
به ویروس کرونا

تسنیم: دانشمندان آمریکایی از آلودگی 
یــک آزمایشــگاه ســاخت کیت های 
تشخیص، به ویروس کرونا خبر داده اند 
که سبب شده دولت ترامپ ساخت این 

کیت ها را به مکان دیگری منتقل کند.
پایگاه خبری »اکسیوس« گزارش داد، 
یک دانشمند عالی رتبه فدرال آمریکا 

هشدار داد نگران آلودگی یک آزمایشگاه در آتالنتا به ویروس کروناست، جایی که 
دولت کیت های تشخیص کرونا را می سازد.

بر اســاس این گزارش دولت دســتور تحقیقات مســتقل را داده و ساخت های 
کیت های تشخیص ویروس کرونا به مکان دیگری منتقل شده اند.

همچنین نگرانی از مشکالت و عواقب بالقوه آلودگی این آزمایشگاه به اولویت اول 
بعضی مقام های کاخ سفید تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ وجود مشکل در کیت های تشخیص را پذیرفته 
اما هنوز به صورت عمومی درباره این مسئله حرف نزده است.

اکسیوس در گزارش خود آورده »اداره غذا و دارو« به صورت خاص نگران وضعیت 
آزمایشگاه آتالنتاست. هرچند مقام های این اداره نگفته اند دقیقاً چه چیزی در این 
آزمایشگاه پیدا کرده اند که موجب نگرانی آن ها شده اما در این آزمایشگاه کیت های 

تشخیص ویروس کرونا ساخته می شد که مسئله اصلی نگرانی آن هاست.
اگرچه مقام های »اداره غذا و دارو« گفتند با تالش های صورت گرفته این مشکل 
برطرف شــده و کیت های تشخیص دیگر مشکلی ندارند اما موارد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا که اوایل هفته اعالم شــد نشان می دهد این ویروس در 
سراسر آمریکا گسترش یافته؛ این در حالی است که دولت آمریکا فقط تعداد بسیار 

کمی را مورد آزمایش قرار داده است.
بر اســاس این گزارش، هنوز مشخص نیســت آلودگی احتمالی آزمایشگاه چه 
مشکالتی در خصوص تشخیص ایجاد کرده و تا چه حدی این آلودگی جدی و 
گسترده بوده، آیا یک مشکل محدود بوده که به سادگی حل شده است و یا اینکه 

یک نگرانی گسترده است.

افزایش مبتالیان به کرونا 
در میان کارکنان سامسونگ و ال جی

مهر: افزایش تعداد کارکنان مبتال به کرونا در شرکت های ال جی و سامسونگ 
موجب نگرانی مدیران این شرکت ها در کره جنوبی شده است.

به گــزارش زددی نت، همزمان با افزایش تعداد مبتالیــان به ویروس کرونا در 
مناطق مختلف کره جنوبی، کارکنان شرکت های فناوری این شرکت هم به شکل 

فزاینده ای با این مشکل دست به گریبان هستند.
سامســونگ از ابتالی دو کارمند خود به کرونا در مجتمع گومی خبر داده است 
تا مجموع این افراد به ســه نفر برســد. یکی از کارکنان طرف قرارداد با یکی از 
شــرکت های پیمانکاری سامســونگ در کارخانه نیمه هادی Giheung هم به 
ویروس یادشــده مبتال شده است.این شــرکت با صدور اطالعیه ای اعالم کرد 
فعالیت های کارخانه ها و مجموعه های صنعتی وابسته به سامسونگ به علت این 

رویدادها مختل نشده و آن ها در حال انجام وظایف روزمره خود هستند.
ال جی هم روز گذشته از ابتالی یکی از کارمندان بانکی در کارخانه این شرکت 
در گومی به کرونا خبر داده اســت. ال جی از آغاز روند ضدعفونی کل تأسیسات 
خــود در گومی پس از اعالم این موضوع خبر داده اســت. از ســوی دیگر یکی 
از زیرمجموعه هــای ال جی به نام LG Innotek پــس از اعالم ابتالی یکی از 

کارکنانش به ویروس کرونا تعطیل شده است.

نظارت ها بر نحوه تولید و عرضه کاالهای پزشکی ضعیف است
از دالّلی ماسک تا کاسبی با دمنوش و زنجبیل

جامعــه: در حالی که نــگاه تیزبین 
جامعه تــالش روز افــزون و فداکاری 
پرســتاران و کادر پزشکی را می بیند و 
قطعاً آن را فرامــوش نخواهد کرد، در 
گوشه ای دیگر و در غفلت چند سازمان 
مسئول، جماعتی سر گردنه ایستاده اند 
و سرمایه های سالمت جامعه را به یغما 

می برند.
یکشــنبه گذشته وزیر بهداشت در نامه ای به حسن روحانی، رئیس شورای عالی 
امنیت ملی از وجود شــبکه ای فرصت طلب و بی انصاف گفت که با خاطرجمعی 
جســورانه روبه روی مردم و مسئوالن می ایســتد و به راحتی اعالم می کند 200 

میلیون ماسک را می تواند 24ساعته با فالن قیمت در فالن جا عرضه کند.
آن طور که ســعید نمکی می گفت پس از 10 روز فقط یک میلیون ماســک در 

اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات 
حکومتی، میلیون ها ماسک و دستکش توسط این مجموعه کشف شده که همین 
مســئله را می توان دلیلی بر ضعف و ناتوانی وزارت صنعــت، معدن و تجارت و 

همچنین اتحادیه ها و اصناف در نظارت بر نحوه تولید و عرضه این کاالها دانست.
سودجویی سوداگران به بازار ماسک و دستکش و ژل های ضدعفونی کننده ختم 

نمی شود.
آن ها با سوءاستفاده از ادعاهایی که هیچ یک از آن ها توسط مسئوالن بهداشت و 
درمان تأیید نمی شود بساط فروش زنجبیل، اسپند، عنبرنسارا و دمنوش های ضد 
کرونایی را داغ کرده اند به گونه ای که پس از انتشار همین مطالب تأیید نشده در 
شبکه های مجازی، در کمتر از چند ساعت قیمت مرکبات، سیر و زنجبیل باال رفته، 
ســر به فلک می کشد، کمیاب و حتی نایاب می شود و جماعت بسیاری نیز برای 

تهیه آن ها مقابل میوه فروشی ها صف می کشند.
باشــگاه خبرنگاران جوان در ضمن گزارشی از این بازار می نویسد: »جالب است 
بدانید در خرده فروشی های شهر، زنجبیل به قیمت 120 هزار و سیر و لیموترش 
هم با قیمت 40 تا ۵0 هزار تومان فروخته می شــود و این محصوالت در میادین 
میوه و تره بار حکم طال را پیدا کرده و کمیاب و حتی نایاب شده اند. یکی از مدیران 
بــازار میوه و تره بار درباره کمبود این محصوالت در بازار گفت: پیش از این ها هر 
کیلوگرم لیموترش طبق مصوب میدان میوه و تره بار مرکزی 14 هزار تومان عرضه 
می شد و حاال به دلیل تقاضای زیاد تا ساعت 10 صبح تمام این محصوالت فروخته 
می شــود«. این در حالی است که مردانی، متخصص بیماری های عفونی و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا درباره 
تأثیر سیر و زنجبیل در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا می گوید: درباره تأثیرات 
مواد غذایی و خوراکی های گرم مزاج هیچ سند و اسناد علمی معتبری وجود ندارد 

که بتوانند سبب از بین رفتن ویروس کرونا شوند. 
بازار داغ شایعه های کرونا قیمت کود االغ را هم باال برده است تا جایی که قیمت هر 
کیلوگرم کود االغ در سایت دیوار بین ۷۵ تا 1۵0 هزار تومان برای فروش گذاشته 
شده اســت. در یکی از این آگهی ها گفته شده که کود ها متعلق به االغ جوان و 
ماده است که خاصیت ضدعفونی قوی تری دارد و از طالقان برای مشتریان ارسال 
می شود. در آگهی دیگری کود االغ در بسته های ٣00 گرمی به فروش می رسد و 

هر بسته ٣00 گرمی ۵0 هزار تومان فروخته می شود.
قیمت اسپند هم با همین شایعه ها افزایش پیدا کرد. تا پیش از این اسپند در بازار 
تهران حدود 10 تا 12  هزار تومان فروخته می شد، اما حاال قیمت آن به کیلویی 

2۵ تا ٣0 هزار تومان رسیده است.
مردانی، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا و سید علی جواد موسوی فوق تخصص 

ریه تأثیر عنبرنسارا و اسپند را در پیشگیری و درمان ویروس کرونا رد می کنند.
حتی موسوی می گوید: هیچ مطالعه علمی برای اینکه میکروب بتواند با میزان دود 
اســپند از بین برود وجود ندارد و اگر هم میکروب را از بین ببرد سبب آسیب به 

سلول های زنده، افزایش خطر آسم و افزایش خطر ابتال به برونشیت خواهد شد.
سوءاســتفاده از نگرانی و درماندگی مردم موضوع غریبی نیست و بارها در مواقع 
اینچنینی که مردم با بحران روبه رو شده اند، آن را دیده ایم، اما وقتی پای سالمت 
مردم به میان می آید این سودجویی ها ناجوانمردانه تر به نظر می رسند و مردم انتظار 
برخورد سریع و چکشی دارند. امید است که کمتر شاهد این قبیل سودجویی ها و 

سوءاستفاده ها از بی اطالعی مردم باشیم.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  حضور تیم های 
دانش آموزی ایران در المپیادهای علمی جهانی 
کسب  است.  بوده  باشکوه  و  درخشان  همواره 
مسابقات  این  از  افتخار  دیپلم  و  مدال   ۷٣۷
تاکنون، به خوبی این واقعیت را اثبات می کند.

اما با این حال آنالیز نتایج تیم های دانش آموزی 
کشور در المپیادهای جهانی دو سه سال اخیر 
نشان می دهد در برخی از رشته ها مثل ریاضی، 
فیزیک، شیمی و کامپیوتر افت رتبه داشته ایم. 
مقام   201۷ سال  که  ایران  ریاضی  تیم  مثاًل 
سال  در  بود  کرده  کسب  را  جهان  پنجمی 
نوزدهمی  پله سقوط در جایگاه  با 14   2018
شیمی،  تیم های  همین طور  ایستاد.  جهان 
ترتیب  به  سال  این  در  ما  کامپیوتر  و  فیزیک 
افت 16، 1٣ و ۵ پله ای را به نسبت سال 201۷ 
این درحالی است که ظرفیت  تجربه کرده اند. 
تا جایی  باالست  بسیار  این رشته ها  در  کشور 
که در برخی از آن ها به ویژه در ریاضی، تیم های 
ایرانی دوبار برنده مطلق المپیاد شده اند. مقامی 

که حاال به شدت کمرنگ شده است.
 شاید به همین دلیل است که حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی اوایل 
امسال و در آستانه روز معلم در دیدار با جمعی 
از فرهنگیان کشور درباره این موضوع فرمودند: 
جایگاه ایران در المپیادهای جهانی حفظ شود 
که البته من شــنیدم در چند رشته تنزل پیدا 
کرده اســت. باید این ها جبران شــود، یکی از 
المپیادی  افتخارات کشــور همین بچه هــای 
هســتند که می روند رتبه های بــاال را در دنیا 
کســب می کنند، می آیند؛ نگذارید رتبه این ها 

تنزل پیدا کند. 
با این همه پرســش این اســت که چه عواملی 
سبب تنزل جایگاه ایران در برخی از رشته های 
علمی در المپیادها شــده اســت و برای کسب 

جایگاه از دست رفته چه باید کرد؟ 

 ضعف ساختاری باشگاه دانش پژوهان 
رئیس  مهاجرانی،  فاطمه 
پــرورش  ملــي  مرکــز 
درخشان  اســتعدادهاي 
و باشــگاه دانش پژوهان 
جوان عمــده دالیل افت 

تیم هــاي المپیاد دانش آموزي کشــور به ویژه 
ریاضــي در ســال هاي اخیر را ادغــام دو نهاد 
مرکز ملي اســتعدادهاي درخشــان و باشگاه 
دانش پژوهان جوان می داند و به قدس می گوید: 
باشــگاه زمانی به صورت مســتقل کار می کرد 
و ریاســت آن به عنوان مشــاور وزیر محسوب 
می شــد و طبیعتاً اختیار عمل و استقالل مالی 
زیادی داشت، اما در سال های اخیر این موضوع 

کمرنگ شده اســت که دلیلش ضعف ساختار 
است. از ســال 89 به موجب مصوبه اي دو نهاد 
استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان با 
یکدیگر ادغام شــدند که قرار بود با این ادغام، 
ســازماني با ردیــف بودجه، اســتقالل مالي و 
عملکردي مســتقل تشکیل شود، اما این اتفاق 
نیفتــاد و در حد یک مرکز باقي ماند. به همین 
دلیل هم مدارس ســمپاد ضعیف شــد و هم 
باشگاه، افت درجه ســازمانی پیدا کرد و دیگر 
اســتقالل مالی ندارد و طبعاً اســتقالل عمل و 

تصمیم گیری هم ندارد.
وی با اشــاره به اینکه مسیر المپیاد یک مسیر 
طوالنی و 18 ماهه است، می افزاید: در طول این 
مسیر همه موضوعات اعم از علمی و پشتیبانی 
باید به درستی مورد حمایت  قرار گیرند، اما اگر 
به دلیل ضعف ســاختاری این اتفاق نیفتد و از 
لحاظ اجرایی و مالــی حمایت های الزم انجام 
نگیرد، شــاهد افت رتبه در المپیادهای علمی 
جهانی خواهیم بــود. پس تذکرات مقام معظم 

رهبری کاماًل بجا و درست بوده است. 
وی بــا بیان اینکه تذکر رهبر انقالب اســالمی 
موجب سنگین تر شدن مسئولیت وزارت آموزش 
و پــرورش برای اصالح و بهبــود رتبه ایران در 
المپیادهای علمی شده است، می افزاید: بر این 
اســاس و با پیگیری های انجام شده اساس نامه 
تبدیل مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و باشــگاه دانش پژوهان به ســازمان، در این 
وزارتخانه تهیه شــده و برای تصویب نهایی در 
اختیار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفته 
اســت کــه امیدواریم این اتفــاق بیفتد تا این 
گونه، با تقویت ســاختار باشگاه وضعیت بخش 

المپیادی بهتر شود.
وی دســتیابی به هدف یاد شــده را مســتلزم 
داشــتن نگاه و برنامه ریزی سیستمی می داند 
و می گوید: یکی از مســائل در سال های پیش 
در حوزه المپیاد این بــود که صرفاً متمرکز بر 

تهران بود، اما امسال در مناطق محروم، مدارس 
معین مشخص کردیم تا از این آسیب جلوگیری 
شود و از ظرفیت سایر مناطق بهره ببریم، چون 
المپیاد متعلق به همه بچه های کشــور است و 
نباید وابسته به یک شهر یا مدرسه خاص باشد. 
طبعــاً با این نگاه کالن ملی باید ابتدا به بچه ها 
آگاهی علمی بدهیم و بعد به درســتی آن ها را 
انتخاب کرده و پرورش دهیم و ســرانجام آنان 
را به مسابقات علمی جهانی اعزام کنیم. بدون 
طی ایــن مراحل هیچ کشــوری نمی تواند در 
المپیادهای علمی در سطح جهانی نام آور شود. 
از ایــن رو تا زمانی که ســاختار فعلی به اندازه 
کافی تقویت نشــود،  نمی توانیم آن چیزی را 
که وظیفه ماست انجام دهیم. بنابراین تصویب 
اســاس نامه یاد شده و ابالغ آن از سوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی می تواند کمک بسیاری به 
ما در دســتیابی به این هدف کند، چون طبق 
این اســاس نامه مرکز استعدادهای درخشان به 
سازمان تبدیل می شود و این گونه ما استقالل 
مالی و اســتقالل عمل پیــدا می کنیم،  ضمن 
اینکه بر اســاس ماده 1۵ اســاس نامه، باشگاه، 
یک مجموعه غیردولتی دیده شــده که همین 
موضوع می تواند دســت را بــرای حمایت های 
جدی تــر و همکاری افراد یا مــدال آورانی که 
عضو رسمی باشگاه نیستند، باز کند. چون االن 
دانش آموزانی که مــدال می آورند ذخیره های 
اصلی المپیاد هســتند ولی در ساختار کنونی 
که مرکز ذیل همه قوانیــن آموزش و پرورش 
مدیریــت می شــود چنانچه هر کــدام از این 
مــدال آوران  بخواهند با ما همکاری کنند مثاًل 
یک ســاعت به دانش آموزان درس بدهند باید 
فرایند گزینــش را طی کنند، طبیعی اســت 
ساختاری که به اندازه کافی نمی تواند قدردانی 
مالی کند اگر فرایند سخت گزینش را هم لحاظ 
کند دیگر کسی با ما همکاری نمی کند، بنابراین 

باید یک نگاه باشگاهی به آن شود. 

مهاجرانی از افزایش حضور کشورهای مختلف 
در المپیادهای علمی می گوید و اضافه می کند: 
اگر چه رویکرد اغلب کشورها به این مسابقات 
متفاوت اســت اما به هرحال کسب مدال برای 
همه آن ها مهم است. به همین دلیل کشورها 
هر ســال نگاه جدی تر به این مسابقات دارند 
و بــرای آن برنامه ریزی می کننــد. امیدواریم 
در المپیاد ســال آینده به رتبه های بهتری در 
رشته های مختلف علمی دست یابیم. البته این 
موضوع به آن مفهوم نیست که نتایج ما در این 
مسابقات مناسب نیســت بلکه برعکس کاماًل 
افتخارآمیز اســت، به طوری که در طول ٣٣ 
سال گذشته یعنی از نخستین حضور در سال 
66 تا کنون ۷٣۷ مدال و دیپلم افتخار کسب 
کرده ایم که اهمیت این موضوع وقتی بیشــتر 
روشن می شــود که بدانیم کشور فنالند که از 
آن به عنوان دارنده بهترین نظام آموزشی دنیا 
یاد می شــود و 20 ســال پیش از ایران یعنی 
در ســال 19۵9 به المپیاد ریاضی پیوست، در 
تمــام دوره های حضــورش در المپیادها تنها 
یک مدال طالی جهانی ریاضی بدست آورده، 
اما ایــران 4۵ مدال طــالی ریاضی در طول 
حضورش در این مســابقات کسب کرده است؛ 
این رقم  نشــان می دهد باید خیلی بیشتر از 
االن به ظرفیت نیروی انســانی خود در حوزه 

علمی توجه کنیم.

 تالش برای جبران افت جایگاه تیم های 
ایرانی در المپیادها 

ادهــم،  نویــد  مهــدی 
دبیــر کل شــورای عالی 
آمــوزش و پــرورش هم 
چنین نگاهــی دارد و به 
قدس می گوید: تشــکیل 

ســازمانی در حوزه اســتعدادهای درخشان و 
دانــش پژوهان و تنظیــم برنامه های حمایتی  
به ویــژه تخصیــص اعتبارات مالــی به منظور 
اســتفاده از اســتادان توانمنــد و برگــزاری 
دانش آموزان  برای  مختلف  آموزشی  دوره های 
نخبه تأثیر بسیار زیادی در جبران افت جایگاه 
ایــران در المپیادهای علمــی جهانی دارد که 
البته دوســتان ما در وزارت آموزش و پرورش 
در حال برنامه ریزی برای این منظور هستند.   
وی با اشاره به رأی مثبت شورای عالی انقالب 
فرهنگــی در چند هفته گذشــته بــه چهار 
نماینده معرفی شــده از سوی وزارت آموزش 
و پرورش بــرای عضویت در هیئت امنای این 
شــورا، می افزاید: قطعاً حضور ایــن افراد در 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی رونــد برنامه 

تشکیل سازمان مذکور را تسهیل می کند.

 تربیت المپیادی با دوپینگ پول 
دکتر ابراهیم ســحرخیز،  
آموزش  اســبق  معــاون 
متوســطه وزارت آموزش 
افت کلی  امــا  پرورش  و 
آموزش و پرورش کشــور 

را عامل پایین آمدن رتبه تیم های دانش آموزی 
ایرانی در المپیادهای چند ســال اخیر ارزیابی 
می کند و به قدس می گوید: ریشــه مدال آوری 

را باید در مدارس و معلمان جست وجو کرد.
در واقع  اگر به صورت ریشــه ای به موضوع نگاه 
کنیم آن وقت می بینیم مشکل اصلی ما در دوره 
ابتدایی اســت. یعنی به نظر می رسد ارزشیابی 
توصیفی هنوز پاشــنه آشــیل وزارت آموزش و 
پرورش است. به عبارتی این وزارتخانه نتوانسته 
نظام جامع ارزشــیابی را که در سند تحول آمده 
اســت به صورت واقعی جا بینــدازد و اجرایی 
کنــد. در واقع آنچه در ایــران با این عنوان اجرا 
می شود ارزشــیابی توصیفی نیست بلکه روشی 
برای کاهش مردودی ها و ماندگاری دانش آموزان 
است چون فقط مالک بودن نمره را برای قبولی 
دانش آموزان برداشته ایم و به همین دلیل است 
که  به گفته خود مسئوالن این وزارتخانه بیش از 
یک سوم دانش آموزان مقطع ابتدایی بدون کسب 
مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن به دوره 
متوسطه اول می روند و در این مقطع دچار مشکل  
می شوند. ضمن اینکه روی توانمند کردن معلمان 
کار نشــده است. از سوی دیگر ارزشیابی های ما 
در متوســطه اول و دوم پژوهش محور نیست و 
صرفاً کنکورمحور و تســت محور اســت و این 
موضوع یادگیری را عمیق نمی کند، طبیعی است 
وقتی دانش آموزان مطالــب را به صورت عمیق 
یاد نگیرند نمی توانند در آزمون های بین المللی 
توفیقی داشته باشــند؛ بنابراین باید شیوه های 

ارزشیابی خود را عوض کنیم.
وی همچنین از تضعیف مدارس دولتی به عنوان 
عامل دیگر افت تیم های دانش آموزی در المپیادها 
یاد می کند و می گوید: سال هاست مدارس دولتی 
را تضعیــف کرده ایم و فقــط از مدارس خاص 
انتظار داریم با دوپینگ پول توسط دانش آموزان 
به این گونه مدارس از آن ها المپیادی بسازد، اما 
بعضی چیزها مثل استعداد،  نبوغ و خالقیت ها 
را نمی تــوان فقط با پول خریداری کرد. بنابراین 
باید دولت کاری کند تا پژوهش در دل ارزشیابی 
توصیفی جا بگیرد و معلم بداند بخشــی از نمره 
همان برگه امتحانی است و بخشی هم این است 
که دانش آموز مطالعــه و پژوهش کند. این گونه 
است که دانش آموزان شناخته و شکوفا می شوند 
و ما می توانیــم آن ها را به ســمت آزمون های 

بین المللی هدایت کنیم.

کارشناسان از چرایی کاهش رتبه علمی دانش آموزان کشورمان در رقابت های جهانی می گویند

تالش برای بازگشت تیم های ایرانی به صدر جدول المپیادها
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دستچین

به قرنطینه شهرها  اعتقاد نداریم
ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: به قرنطینه شهرها اعتقاد 
نداریم، باید به مردم آگاهی بدهیــم. پلیس می تواند به وزارت 
بهداشــت کمک کند تا ورودی و خروجی شهرها کنترل شود. 
نیــروی انتظامی و پلیس راهور می تواند به عنوان یک مجموعه 
کارساز به وزارت بهداشت کمک کند تا هرچه سریع تر سفره این 

بیماری را جمع کنیم.

استفاده از آبپاش ضدعفونی تأثیر زیادی ندارد
تسنیم:رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهرداری تهران درباره استفاده از آبپاش ضدعفونی گفت: 
این کار تأثیر زیادی ندارد، البته از لحاظ روحیه بخشی شاید خوب 
باشــد ولی هزینه باالیی دارد و حجم بسیار باالیی از مواد ضد 
عفونی را مصرف می کند، آن هم در شرایطی که مواد ضد عفونی 

کم داریم.

االن وقت »چه کنم؟ چه  کنم؟« نیست
ایلنا: محمدحســین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلــس گفت: االن وقت »چه کنم؟ چه  کنم؟« نیست.شــعار 
سازمان بهداشــت جهانی صداقت، شفافیت و صحبت کردن با 
مردم است، در کشــورهای پیشرفته مرگ و میر تنها 2 درصد 
است، اما ما به این دلیل که هنوز آمار دقیقی از مبتالیان نداریم، 

مرگ و میرمان باال رفته است.

کمال بی شرمی و گستاخی در علنی کردن جنایت
تســنیم: احمد توکلی، رئیس ســازمان مردم نهــاد دیده بان 
شــفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: 200 
 میلیون ماسک عددی نیســت که دو سه دالل معمولی بتوانند
 بی پشتیبانی صاحبان قدرت کارش را سامان دهند و از آن بسیار 
مهم تر اینکه با کمال بی شرمی و نهایت گستاخی این جنایت را 

علنی کنند.

محیط زیست کاری به امحای ماسک ها ندارد
برنا:اســماعیل کهرم، استاد سرشناس محیط زیست با تأکید 
بر امحای بهداشــتی ماسک ها گفت: سازمان حفاظت محیط 
زیست مشــغول حال دادن به شکارچی هاست تا جواز شکار 
بدهد و به ایــن کارها کاری ندارد. باز هــم از وظایف وزارت 
بهداشت اســت که بگوید با این زباله ها چه کاری می خواهد 

انجام دهد؟

نگرانی مردم از کرونا و نگرانی تاالسمی ها 
ایلنا:یونــس عرب، رئیس انجمن تاالســمی ایران در خصوص 
مشــکالت مضاعفی که ممکن اســت برای بیماران تاالسمی، 
به دلیل کمبود فراورده  های خونی در شــرایط نوروزی و شیوع 
بیماری کرونا ایجاد شــود، گفت: بیماران تاالسمی هر ساله در 
نوروز با کمبود اهدای خون رو به رو بودند که امسال نگرانی مردم 

از بیماری کرونا، این مشکل را دوچندان کرده است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

نایب رئیس شرکت زیرساخت:
 برای دانشگاه ها مشکل ظرفیت 

پهنای باند نداریم
 مهر  نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت در خصوص ادعای برخی دانشگاه ها 
مبنی بر نبود پهنای باند مناســب در برگزاری 
کالس های درس غیرحضــوری و مجازی، در 
پی شــیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، گفت: 
تاکنون از سمت دانشگاه ها برای دریافت پهنای 
باند به شرکت ارتباطات زیرساخت مراجعه ای 
صورت نگرفته است و از این بابت، درخواستی 
نداشته ایم. ســجاد بنابی با بیان اینکه شرکت 
ارتباطات زیرساخت با ظرفیت هایی که در بستر 
شــبکه ملی اطالعات ایجاد کرده است، آماده 
خدمات رسانی به دانشگاه ها برای اتصال آن ها به 
شبکه ملی اطالعات است، گفت: مشکل ظرفیت 
پهنای باند نداریم و به هرگونه درخواستی پاسخ 

می دهیم.
وی افزود: حتی ایــن آمادگی وجود دارد که 
اگر الزم باشد به دانشگاه ها پهنای باند رایگان 

تعلق گیرد.

آموزش

معاون آموزش متوسطه خبر داد
راه اندازی ۱۰۷ هزار

 مدرسه مجازی
 مهر   معاون آموزش متوسطه گفت: در کنار 
10۷ هزار مدرسه حقیقی که داریم می خواهیم 
10۷ هزار مدرسه مجازی هم داشته باشیم که 
امکان حضور و غیاب دانش آموزان را هم داشته 

باشد.
علیرضا کمرئــی گفــت: در گام اول، آموزش 
فراگیــر و عادالنه را در نظر گرفتیم. با کمک و 
همکاری صدا و سیما برنامه های خوبی تدارک 
دیدیم و نزدیک بــه 84 برنامه در فرصت 20 
تا 2۵ دقیقه ای در این راستا آماده می شود که 
درمجموع حدود 84 آموزش در هفته داریم که 

هر روز در 12 نوبت صورت می گیرد.
وی افزود: این برنامه ریزی برای زمان تعطیلی 
مدارس و زمانی است که حتی مدارس تعطیل 
نباشــد. البته ممکن اســت در زمان باز شدن 
مدرســه ها بخش اعظمــی از بچه ها صبح ها 
مدرســه باشند که در این صورت امکان دانلود 

برنامه و بازپخش آن وجود دارد.

گردشگری

یک مدیرسازمان راهداری:
مسافران ترمینال ها
 غربالگری می شوند

 تسنیم   مدیــرکل دفتر حمل ونقل مسافری 
ســازمان راهداری گفت: در همکاری با وزارت 
بهداشــت، مســافران ورودی و خروجــی در 

ترمینال های برون شهری غربالگری می شوند.
داریــوش باقرجوان اضافه کــرد: این موضوع با 
هماهنگی وزارت بهداشــت و همکارانشان در 
اســتان ها اعالم شــده که حتماً افرادی حضور 

داشته و پایش را انجام دهند.
باقرجوان گفــت:  از وزارت بهداشــت تقاضا 
می کنیم همکاری های الزم را داشــته باشند 
تــا پایش انجام گیــرد. در بحث ترمینال های 
مســافری یــک بحث مهــم دیگــر در مورد 
اقداماتی اســت که در این خصوص از طریق 
انجام  شــهرداری ها در پایانه های مســافری 
می گیرد. وی گفت: در بحث اتوبوس ها و پایش 
پرسنل شــرکت های حمل ونقل، رانندگان و 
کمک رانندگان این موضوع جزو وظایف ذاتی 

شرکت های حمل ونقل است.

بهداشت و درمان

یک متخصص مطرح کرد
انتقاد به بیماریابی خانه به خانه 

کروناویروس
 ایســنا   یک متخصص بیماری های عفونی، 
درباره تصمیم جدید وزارت بهداشت مبنی بر 
اجــرای طرح بیماریابی خانه به خانه مبتالیان 
به کروناویروس، گفــت: این طرح باید در ابتدا 
بــه صورت پایلــوت و نمونه در یک شــهر یا 
استان انجام می شد و در صورتی که پاسخ دهی 

مناسبی داشت در کل کشور اجرا می شد.
دکتر مســعود مردانی افزود: به نظر می رســد 
انگیزه های روان شــناختی این طرح به درستی 
بررسی  نشده است. آیا ابعاد این طرح در مشورت 
با روان پزشــک یا مــددکار اجتماعی به تأیید 

رسیده است؟
وی گفت: نمی توان طرح تشــکیل ٣00 هزار 
اکیپ بیماریابی را با بســیج ملی کنترل فشار 

خون باال مقایسه کرد. 
این اکیپ ها در مراجعه منزل به منزل در صورتی 
که با بیمار مبتال به کروناویروس مواجه شوند، 

امکان ابتالی آن ها به ویروس به وجود می آید.

حوادث

پلیس هشدار داد
مراقب سوءاستفاده مأموران 

قالبی بهداشت باشید
 ایسنا   سرهنگ رضــا مؤذن، معاون مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اعالم وزیر 
بهداشت مبنی بر اعزام گروه های بهداشتی به 
در منازل، اظهار کرد: هموطنان باید به منظور 
جلوگیــری از هرگونه ســرقت و کالهبرداری 
احتمالی با پوشش مأموران بهداشت دقت الزم 
را به عمل آورده و پیش از هرگونه اقدامی، کارت 

شناسایی افراد را مشاهده کنند.
وی افزود: همچنین الزم است از هرگونه اجازه 
ورود و پاسخگویی به پرسش ها و تقاضای افراد 
با عنوان مأموران بهداشت و همچنین بازدید از 
منازل و پارکینگ ها و احیاناً نقل و انتقال اشیا و 
لوازم منزل خودداری و حتی ضد عفونی کردن 

محیط را با نظارت مورد تأیید قرار دهند.
معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی ناجا  
گفت: مردم در صورت مشاهده موارد مشکوک 
می توانند مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی 

110 یا مراکز بهداشت در میان بگذارند.

فراسو

بهانه روز

 سه شنبه 13 اسفند  1398 8 رجب 1441 3 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9200



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 ارحم الراحمین

عراق؛ از فشار خارجی تا کارشکنی داخلی

»عالوی« از تشکیل کابینه انصراف داد
  جهان   نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق 
پس از چند بار تالش ناموفق برای کسب موافقت 
پارلمان، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور این 
کشور رسماً از تشکیل کابینه جدید کنار کشید. 
محمد توفیق عالوی در این نامه آورده اســت: 
»زمانی که مأمور تشــکیل کابینه شدم به ملت 
وعده داده بودم در صورتی که تحت فشــارهای 
سیاســی قرار بگیرم از مأموریــت کنار خواهم 
کشــید«. وی در ادامه با انتقاد از سهم خواهی و 
سنگ اندازی برخی جریان های داخلی در مسیر 
تشکیل کابینه تصریح کرد: »گروه هایی که غرق 
در فساد هستند و با طایفه گرایی تجارت می کنند، 
اولین متضرران این روند سیاســی خواهند بود. 
آن ها در انجام مذاکرات )برای تشــکیل کابینه( 
در تالش برای تحقق منافع تنگ نظرانه و محدود 
خود بودند بدون اینکه اهمیتی برای خون شهدا 
قائل شــوند«. رئیس جمهور عراق در ۱۲ بهمن 
عالوی را برای تشــکیل کابینه معرفی کرد و از 
آن زمــان تا کنون او در پی رایزنی با جریان های 
سیاسی مختلف برای تکمیل لیست وزرای خود بود.

 معرفی گزینه جدید تا 15 روز دیگر
از ســوی دیگر »برهم صالح« رئیس جمهوری 
عراق ضمن تشــکر از تالش هــای عالوی برای 
تشکیل دولت با درخواســت وی برای انصراف 
از تشکیل کابینه موافقت و اعالم کرد رایزنی ها 
برای جایگزین نامزدی به جای وی را طی ۱۵ روز 

آغاز خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی، رئیس 
جمهور موظف است تا ۱۵ روز آینده نخست وزیر 
جدید را معرفی کند. حال بر اساس قانون، رئیس 
جمهور تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید اداره 
امور کشور را به عهده می گیرد و یا یکی از معاونان 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی را مأمور 

موقت اداره کشور خواهد کرد.
انصراف عالوی همچنین با واکنش های متفاوت از 
سوی گروه های عراقی همراه شد. »مقتدی صدر« 
رهبر جریان صدر عراق با انتشار پیامی توییتری 
از اینکه تشکیل دولت در عراق همچنان در گرو 
سهم خواهی هاســت انتقاد کرد.حزب »الجماعه 
االسالمیه« کردستان عراق نیز گروه های سیاسی 
شیعی را مسئول اصلی شکست تشکیل دولت 

جدید دانســت و عذرخواهی عالوی از تشکیل 
دولت جدید را بسیار ناامید کننده توصیف کرد.

 آمریکا خواستار خأل قانونی در عراق
اســتعفای عالوی از تشکیل کابینه جدید عراق 
پــس از آن اتفــاق افتاد که شــمار نمایندگان 
پارلمان در جلســه ویژه رسیدگی به صالحیت 
کابینه به حد نصاب نرســید. روز یکشنبه برای 
سومین بار نشست فوق العاده پارلمان برای رأی 
اعتماد به کابینه جدید ناکام ماند. به نظر می رسد 
انصراف عالوی از تشــکیل کابینــه در نتیجه 
سلســله فشــارهای خارجی و همچنین برخی 
کارشکنی های داخلی و البته علنی صورت گرفته 
است. درهمین زمینه، برخی از منابع از زیر فشار 

قرار گرفتن نخست وزیر مکلف از سوی طرف های 
خارجی و به ویژه از سوی سردمداران تروریست 
ایاالت متحــده خبر داده اند. »ســعد الکعبی« 
تحلیلگر سیاسی عراق معتقد است دولت آمریکا 
با توسل به تهدید و ارعاب به دنبال ابقای نیروهای 
خود در عراق است و در همین زمینه نیز پیام های 
تهدیدآمیزی را برای محمد توفیق عالوی ارسال 
کرده است. در این میان اما، رایزنی های مقامات 
ایاالت متحده آمریکا با مسئوالن اقلیم کردستان 
نمی تواند در روند انصراف عالوی از تشکیل کابینه 
عراق بی تأثیر بوده باشــد. با اینکه سردمداران 
آمریکایی بارها اعالم کرده اند حامی ثبات عراق 
بوده و خواستار تشــکیل هرچه سریع تر دولت 
جدید هســتند، اما در عین حال، متحدان خود 
در اقلیم کردســتان را به ایستادن در برابر دولت 
عــالوی تحریک کردند. واضح اســت مقام های 
آمریکایی از تمامی نفوذ خود بر مسئوالن اقلیم 
کردســتان برای تحریک آن ها به مانع تراشی و 
سنگ اندازی در مســیر تشکیل کابینه محمد 
توفیق عالوی بهره برداری کرده اند. هدف اصلی 
و اساســی آمریکایی ها از ایــن اقدام، ایجاد خأل 
سیاسی و به تبع آن، خأل قانونی در عراق است. 
در همین زمینه، ائتالف القوی العراقیه به ریاست 
»محمد الحلبوسی« از تالش خود برای سقوط 
دولت محمد توفیق عالوی خبر داده بود. »فالح 
العیساوی« ســخنگوی این ائتالف گفته بود ما 

خواستار سرنگونی دولت عالوی هستیم!

پوتین در مصاحبه با ایتارتاس:
ترامپ از بودجه هنگفت 

نظامی آمریکا ناراضی است
والدیمیر  مشــرق: 
رئیس جمهور  پوتین، 
با  در مصاحبه  روسیه 
ایتارتاس  خبرگزاری 
در  واشــنگتن  گفت 

مقایسه با مسکو، هزینه به مراتب بیشتری 
را صرف بودجه نظامی می کند تا جایی که 
این مسئله، دونالد ترامپ همتای آمریکایی 
وی را نیز به ســتوه آورده اســت. پوتین 
ادامه داد: دونالد به من گفت آن ها )کنگره 
آمریکا( بودجه کالنی را برای ســال آینده 
در نظر گرفته اند، فکر کنم پای یک بودجه 
۷۳۸ میلیارد دالری در میان باشد. پوتین 
افزود: رئیس جمهور آمریکا با تأسف در این 
باره صحبت می کرد. هزینه ها خیلی گزاف 
بودند اما او مجبــور به انجام چنین کاری 
بود. عالوه بر این، وی خواهان منع اشــاعه 

هسته ای نیز هست. 
رئیس جمهور روســیه در بخش دیگری از 
اظهارت خود با اشاره به قدرت بازدارندگی 
زمینه چینی  طــوری  افــزود:  کشــورش 
می کنیم کــه هیچ کس به فکــر جنگ با 

مسکو نباشد. 
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: قصــد 
جنگیدن با کســی را نداریــم اما قصدمان 
ایجاد شــرایطی است که کسی هم به فکر 

جنگیدن با ما نباشد.

اردوغان: 
هیچ مشکلی با ایران و 

روسیه در سوریه نداریم
رئیس جمهور  فارس: 
ابراز  ضمــن  ترکیــه 
امیدواری برای رسیدن 
در  آتش بس  توافق  به 
روز  دیدار  حین  ادلب 

پنجشــنبه خود با رئیس جمهور روســیه، 
گفت آنکارا هیچ مشــکلی با مسکو و تهران 
در سوریه ندارد. »رجب طیب اردوغان« طی 
ســخنرانی در جمع نماینــدگان پارلمانی 
حزب عدالت و توســعه در آنــکارا، توضیح 
داد: »ما به دنبال فعال کردن تمام کانال های 
دیپلماتیــک درخصوص تالش های میدانی 
خود هســتیم تــا رونــد خون ریزی ها ]در 

سوریه[ را متوقف کنیم«.
رئیس جمهــور ترکیــه با تکــرار ادعاهای 
بی اســاس علیه ارتش سوریه، مدعی شد: 
»ارتش ترکیه با کســانی که نیروهای ما را 
در سوریه هدف قرار دادند، مقابله می کند. 
اجازه نمی دهیم کســانی کــه می خواهند 
کشــور ما را با ســازمان های تروریســتی 
و توطئه هــای اقتصادی محاصــره کنند، 
به اهدافشان برســند«. وی به کشورهای 
منطقه در خصوص تجــاوز نظامی جدید 
ترکیه در ســوریه نیز گفــت: »مجدد به 
روســیه و ایران می گویم، مشکلی با شما 

در سوریه نداریم«.
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 تداوم بحران سیاسی 

انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی برگزار شد

ایسنا: فلسطین اشــغالی روز گذشته و 
برای سومین بار در یک سال اخیر صحنه 
برگزاری انتخابــات پارلمانی بود. 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. به این ترتیب بار دیگر به نظر 
می رسد چشــم اندازی برای بدست آمدن 
اکثریت الزم به منظور تشــکیل ائتالف 
برای هیچ کدام از دو حزب وجود نداشته و 
بن بست سیاسی در این رژیم تداوم خواهد 
داشــت. دو انتخابات دیگــر در ماه های 

فروردین و شهریور امسال برگزار شدند.

در پی مدلی جدید برای نظام سیاسی افغانستان 
پس از ماه ها کش و قوس و قهر و آشتی سیاسی، سرانجام توافق نامه صلح میان 
آمریکا و طالبان امضا شد. انتشار متن این توافق و تعهدات متقابلی که دو طرف 
مورد پذیرش قرار داده اند واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. برخی در مقام 
موافقت، آن را در راســتای پیشــبرد فرایند صلح و بازگشــت آرامش و ثبات در 
این کشور ارزیابی کرده اند و در مقابل، گروهی دیگر این توافق نامه را حرکتی در 
جهت اهداف انتخاباتی ترامپ و گامی در مسیر فروپاشی مجدد همین ساختارهای 
سیاســی و امنیتی نیم بند در افغانستان دانســته اند. با این همه به نظر می رسد 
قضاوت درباره پیامدهای مثبت و منفی این توافق بر آینده سیاســی افغانستان 

دشوار و شاید هم زود هنگام باشد. 
اما صرف نظر از این قضاوت ها، توجه به مفاد این توافق نامه و تحوالت حاشــیه ای 
دیگر یک نکته مهم و کلیدی را روشــن می ســازد؛ آمریکا و متحدانش از نظام 
سیاسی کنونی افغانســتان عبور کرده اند. تصمیم گیری برای آزادی ۵ هزار اسیر 
طالبان بدون در نظر گرفتن نظرات دولت کابل، نام نبردن از دولت کابل در متن 
توافق آمریکا و طالبان، به کارگیری واژه حکومت اســالمی برای ساختار سیاسی 
پس از مذاکرات بین االفغانی و در کنار همه این ها قرار دادن برخی مفاد مشترک 
و همتــراز در توافق نامه صلح و بیانیه مشــترکی که همزمان میان دولت کابل و 
متحدان خارجی اش انتشار یافت، همگی حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده 
به دولت افغانستان و طالبان از جایگاهی برابر، یعنی دو جناح متخاصم و نه دولت 
و مخالفان آن، نگریسته شود. از سوی دیگر تداوم جنجال ها بر سر نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری و از هم پاشیدگی درونی دولت افغانستان هم نشان می دهد که 
در جناح مقابل طالبان نیز اراده ای برای حفظ انســجام و تداوم ساختار سیاسی 
کنونی وجود ندارد. در چنین اوضاع و احوالی روشن است که تقالی رئیس جمهور 
افغانستان برای حفظ جمهوریت، قانون اساسی و یا مجموعه نظام سیاسی فعلی 

چندان نتیجه بخش نخواهد بود. 
 بدین ترتیب باید پذیرفت نفس نظام سیاسی فعلی افغانستان به شماره افتاده و 
از هم اکنون روزشــمار جست وجو برای قالب جایگزین آن آغاز شده است. اما به 
طور قطع پی ریزی چنین قالبی که طیف گسترده و متفاوتی از نظرات، که در یک 
سر آن لیبرال های غربی و بروکرات های جدید افغانستان و در سر دیگر آن طالبان 
سنتی و تا حد زیادی غرب ستیز قرار می گیرد، را در خود جای دهد آسان نخواهد 
بود. تجربه مشارکت و حضور هر دو طیف در ساختار سیاسی کشور در سه دهه 
اخیر مشــخص می کند که چه فاصله عمیقی میان آن ها وجود دارد. انتخابات و 
نحوه مشارکت مردم در ساختار سیاسی آینده، نقش و جایگاه سیاسی و اجتماعی 
زنان در آینده کشور و آزادی بیان و مطبوعات تنها بخشی از تضاد آرا و اختالفات 
کوچک و بزرگی است که در بین آن ها مشاهده می شود. در چنین موقعیتی است 
که در صورت عدم انعطاف و از خودگذشــتگی و با پافشــاری طرفین بر مواضع 
پیشــین خود، ارائه هر گونه طرح و یا حتی ذهنیتی برای ساختار سیاسی آینده 

افغانستان فوق العاده دشوار و شاید هم غیرممکن به نظر می رسد.

  نمابر تحریریه:     ۳۷6۱00۸۷ -۳۷6۸4004  )0۵۱(
)0۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷6۱۸044-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷6۵۱۸۸۸   )0۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷66۲۵۸۷   )0۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷6۱00۸6   )0۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷0۸۸   )0۵۱(
)0۵۱(   ۳۷6۲۸۲0۵                                             
                                      فاکس: ۳۷6۱00۸۵  )0۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 9۱۷۳۵  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷6۸۵0۱۱ )0۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   669۳۷9۱9 )0۲۱(
 نمابر:                                     669۳۸0۱۳  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 با وجود مخالفت های واشنگتن در اوج شیوع کرونا  فشار بر عربستان ضروری است

350 هزار بیمار نیازمند 
خروج از یمن هستند

کره شمالی
 آزمایش جدید انجام داد

هواوی در فرانسه 
کارخانه می سازد

ابنا: چندین ســازمان حقوق بشــری از 
ســازمان های حقوقی جهانی خواستند با 
فشار به ائتالف سعودی، مانع ادامه یافتن 
محاصره مردم یمن شوند. این سازمان ها 
همچنین خواســتار تحقیقات مســتقل 
بین المللی در خصــوص ارتکاب جنایات 
جنگی از ســوی ریاض شــدند. سازمان 
حقوقــی »صلح« نیــز در بیانیه ای که در 
مقر نشســت ژنو قرائت کرد ضمن تأکید 
بر ضرورت پایان حمله های ائتالف سعودی 
اعالم کرد ۳۵0 هزار شهروند یمنی نیازمند 
سفر به خارج برای مداوا هستند که در سایه 

حمالت متجاوزان، میسر نیست.

تابناک: در گیرودار شــیوع کرونا که به 
لغو رزمایش مشــترک واشنگتن-سئول 
منجر شده؛ کره شمالی دو پرتابه ناشناس 
را شــلیک کرد. گفتنی است روز جمعه، 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر انجام 
رزمایشی نظامی در این کشور نظارت کرد. 
این تجمع در حالی انجام گرفت که پیونگ 
یانگ تمام تالش خود را برای ممانعت از 
ورود ویروس کرونا به کشور انجام می دهد. 
نکته مهم آن است که آمریکا و کره جنوبی 
از بیم ابتالی هرچه بیشــتر نظامیان به 
کووید ۱9، رزمایش های مشترک خود را 

به تعویق انداخته اند.

مهر: با وجود مخالفت واشنگتن، شرکت 
چینی هــواوی تصمیم دارد نخســتین 
کارخانه تولید تجهیزات ۵G را در فرانسه 
تأسیس کند. ســرمایه گذاری اولیه برای 
تأسیس کارخانه ۲00 میلیون یورو است. 
پیش از این آمریکا این شــرکت را متهم 
کرده بود با استفاده از تجهیزات مخابراتی 
از کاربران خود جاسوسی می کند. توسعه 
شبکه ۵G برای کشــورها اهمیت زیادی 
دارد و بســیاری از کشــورها سعی دارند 
در توســعه زیربنای نسل پنجم اینترنت 
از یکدیگر ســبقت بگیرند. هواوی یکی از 
پیشتازان حوزه شبکه۵G به حساب می آید.

در آستانه سه شنبه بزرگ
»بوتجیج« هم از گردونه 

انتخابات کنار کشید

 جهان  در آستانه »سه شنبه بزرگ« و داغ تر 
شدن تنور رقابت های انتخابات ۲0۲0 ریاست 
جمهوری آمریکا، تیم انتخاباتی »پیت بوتجیج« 
جوان ترین نامزد حزب دموکرات اعالم کرد وی 
از ادامه رقابت برای کسب نامزدی حزب متبوع 
خود کنار کشیده است. این در حالی است که 
در انتخابات دو ایالت اول )آیووا و نیوهمپشایر( 
بوتجیج از برنی سندرز و جو بایدن پیش افتاده 
بود و بسیاری وی را پدیده احتمالی انتخابات 
با این حال وی در  درون حزبی می دانستند. 

انتخابات در دو ایالت کارولینای شمالی و نوادا 
از  پس  حاضر  حال  در  و  نبود  موفق  چندان 
سندرز و بایدن در جایگاه سوم از نظر کسب 

آرای وکالی انتخاباتی قرار دارد. 
در همین حــال دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریــکا در پیامی توییتری به کنار رفتن یکی 
از نامزدهای مطرح دموکرات از چرخه انتخاباتی 
۲0۲0 واکنــش نشــان داد و آن را تالشــی 
هوشــمندانه در راســتای حذف برنی سندرز 
از صحنه رقابــت ارزیابی کرد. وی در این پیام 

نوشت: بوتجیج کنار کشید. )به این ترتیب( همه 
آرای سه شــنبه بزرگ به جو بایدن خواب آلود 
می رسد. این بار هم او نامزد نهایی دموکرات ها 
نخواهد بود. ترامپ این ســخنان را پس از آن 
مطرح کرد که گمانه زنی ها حاکی از آن اســت 
کــه این اقــدام بوتجیج در راســتای افزایش 
شانس بایدن انجام گرفته است. امروز مصادف 
با »سه شنبه بزرگ« است. سوم مارس در ۱4 
ایالت آمریکا به صورت همزمان انتخابات مقدماتی 

نامزدهای ریاست جمهوری  برگزار می شود.

آمریکا

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میر احمدرضا مشرف، تحلیلگر مسائل افغانستان

فراخبر

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 13 اسفند  1398 8 رجب 1441 3 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9200

کرونا همچنان می تازد
سطح »هشدار زیاد« در اروپا همزمان با شیوع جهانی

جهان: اتحادیه اروپا سطح هشــدار خود را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از 
»هشدار متوسط« به »هشدار زیاد« افزایش داده است. این خبر را »اورزوال فن در 
الین« رئیس کمیســیون اروپا اعالم کرده و افزوده است به همه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا دستورعمل آمادگی و آماده باش برای شیوع بیشتر ویروس کرونا را 
صادر کرده اســت. در همین حال دولت انگلیس با اعالم ۱۳ مورد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در روزهای اخیر، از افزایش ناگهانی مبتالیان در این کشور خبر داد. 
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس نیز گفته است بنا بر پیش بینی ها، شمار 

مبتالیان به این بیماری در این کشور افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر مسئوالن درمانی آلمانی می گویند تعداد مبتالیان به ویروس جدید 
کرونا در این کشــور به ۱۵0 نفر افزایش یافته است. روز گذشته ۲0 مورد ابتالی 
جدید به ویروس »کووید۱9« در آلمان شناســایی شده است. این در حالی است 
که شــیوع این ویروس در آلمان سبب شده مردم با نگرانی برای خرید ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده به داروخانه ها هجوم برده و ذخایر این تجهیزات بهداشتی را 
با کمبود مواجه کنند. تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در اسپانیا نیز افزایش یافته 
و به ۱۵ نفر رسیده است. این در حالی است که در فرانسه نیز ویروس کرونا موزه 
لوور و چندین مرکز گردشــگری این کشور را به تعطیلی کشانده است. تا کنون 

موارد ابتال به کرونا در فرانسه به حدود ۲0 نفر رسیده است.

 
ش��رکت توزی��ع نیروی برق خراس��ان جنوبی درنظ��ردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنس��بت ب��ه خرید انواع یراق آالت ش��بکه 
فش��ار ضعی��ف کابل خود نگهدار )به صورت نقدی(  ، بش��رح ج��دول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اق��دام نماید. داوطلبان 
ش��رکت در مناقص��ه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 98/12/13 ب��ه س��ایتهای http://www.tavanir.org.ir یا

http://iets.mporg.ir یا http://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر 
تا س��اعت 13 روز پنجش��نبه  مورخ 98/12/22 به دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم_س��ایت اداری_شرکت 

توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

مبلغ تضمین    )ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات الف و ب  

234/د/598
خرید انواع یراق آالت 
شبکه فشار ضعیف  

کابل خود نگهدار
928/000/000

98/12/24  شنبه
ساعت 8:00

خراسان 
جنوبی،بیرجند، بلوار 

پیامبراعظم،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، سالن 

جلسات

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی  شماره 234/د/98  نوبت اول  
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