
 

 پخش زنده مراسم تحویل سال حرم رضوی 
از شبکه قرآن و معارف

 آستان  قائم مقام شــبکه قــرآن و معارف سیما از قائم مقام این شبکه سیما خبر داد
پخش زنده ویژه برنامه تحویل ســال 99 حرم مطهر 
رضوی از قاب این شبکه خبر داد.محمدحسن معطری 
گفت: به مناسبت عید نوروز و تقارن اول فروردین با 

سالروز شهادت امام کاظم)ع( مراسم سال تحویل حرم 
مطهر حضرت رضا)ع( به صورت زنده از شبکه قرآن و 
معارف سیما پخش می شود.وی ادامه داد: در همکاری 

 ............ صفحه 3خوب آستان قدس...

10 12 2
علی کریمی در گفت وگو با قدس: گفت وگو با کارگردان مستند»آن سوی کارون« سردار شکارچی:

:jامام رضا
 هیچ  چیزى  
زیانبارتر از 
خودپسندى  

نیست . 
بحار االنوار

 ج  78 ، ص  348

w w w . q u d s o n l i n e . i r یکشنبه 25 اسفند 1398 20 رجب 1441 15 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9208 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

 کادر درمانی 
در خط مقدم می درخشند

 ثبت الگوی 
مدیریت  بحراِن مردمی ایرانی

 درمانگاه های نیروهای مسلح
 غربالگری جامعه را انجام خواهند داد

 ............ صفحه 7

 هیچ فروشگاهی تعطیل نمی شود 

رونق کسب و کارهای آنالین در بازار آفالین

رئیس انجمن علمی 
 مددکاری اجتماعی ایران 

در گفت و گو با قدس:

رسانه ها به آموزش 
مهارت های زندگی 

در پسا بحران 
بیندیشند

 اقتصاد   دســت به دســت شدن شــایعه تعطیلی مغازه ها و اصناف در فضای مجازی 
ســبب شــد تا ســتاد تنظیم بازار اعالم کند که تأمین مایحتــاج و ارزاق عمومی مردم 
تعطیل بردار نیســت و عرضه کاالهای اساســی هیچ گاه متوقف نخواهد شد.آن طور که 
حسین مدرس خیابانی، قائم  مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است براساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار، هیچ گونه توقفی در ارتباط با فعالیت های مرتبط با تأمین اقالم، توزیع، 
لجستیک و حمل ونقل کاالهای اساسی، ارزاق عمومی، مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز 

 ............ صفحه 6مردم صورت نخواهد گرفت و این کار به شکل گسترده ادامه خواهد شد...

و  نگاه  »کرونا«  مسئله  دیگر  روی  جامعه    
رفتار اجتماعی به آن است؛ از رفتارهای فردی 
و ترس از ابتال به آن، تا نحوه انتشار اخبار در این 
خصوص از سوی مسئوالن، کاربران شبکه های 

اجتماعی و صاحبان رسانه های...

»پدیده« شیوع اطالعات 
 نادرست درباره کرونا 

صدای سازمان جهانی 
بهداشت را درآورد

همه دروغ هایی 
که باور کرده ایم

 ادامه محکومیت حمله  
 به مواضع حشدالشعبی 

در عراق
 » التاجی« 

دسیسه تازه 
آمریکا

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

 عضو حقیقی 
شورای عالی فضایی:

ماهواره پیام 2 
 سال 1400

آماده می شود
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

با فرمان فرمانده کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای تشکیل »قرارگاه 
بهداشتی درمانی« و بهره گیری از همه امکانات نیروهای مسلح برای جلوگیری از 

شیوع بیماری کرونا با مالحظه »قرائت حمله بیولوژیک «...

 زائران در راه مشهد هستند؛
کاری بکنید!

 ............ صفحه 2

شرکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد؛ مناقصه احداث تونل  خطوط کابلی تغذیه پست 400 کیلوولت        
امام رضا )ع( و ارتباطی پست 400 کیلوولت امام رضا )ع( به پست 132کیلوولت ارگ را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان  به پیمانکار حایز شرایط ، واگذار نماید.
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آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )روش فشرده(  به شماره ش/ 38 /98

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

( مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم )

 شماره فراخوان 
درسامانه ستاد

موضوع مناقصه
مدت 
اجرا

مبلغ تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار) ریال(

محل اعتبار 

۲۰۹۸۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۵۰
احداث تونل  خطوط کابلی تغذیه پست 4۰۰ 
کیلوولت  امام رضا )ع( و ارتباطی پست 4۰۰ 

کیلوولت امام رضا )ع( به پست ۱۳۲کیلوولت ارگ

 ۳۰
ماه

۱۵.4۲6.۱۵4.6۲۵
منابع داخلی
)غیر عمرانی(

باید  پیشنهاددهندگان  مناقصه:  به  ورود  برای  الزم  شرایط   *
شرایط ذیل را دارا باشند.

الف- گواهینامه رتبه بندی پیمانکاری با پایه حداقل 2 در رشته 
ابنیه وساختمان یا با پایه حداقل 3 در رشته راه و ترابری .

ب- گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی.

ج-سابقه اجرای تونل بتنی با مقطع حداقل1.5 در 1.5 متر.
* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : 

در  نام  ثبت  از  پس  توانند   می  شرایط  حایز  گران  مناقصه 
مبلغ  الکترونیکی  واریز  و  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
تدارکات  سامانه  در  مندرج  حساب  به  ریال    1,000,000
اسناد  فایل  )مشاور(  منیران  شرکت  نام  به  دولت  الکترونیکی 

مناقصه را بارگیری نمایند. 
* تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:

ساعت 10 دوشنبه به تاریخ 98/12/26 تا ساعت 18  چهارشنبه 
به تاریخ 99/01/20

* تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
حداکثر تا ساعت 00 : 8 صبح دوشنبه  به تاریخ 99/02/08

* تاریخ و محل  تحویل اسناد:
کلیه  تصویر  ابتدا  ؛  گردد  می  تقاضا  دهندگان  پیشنهاد  از   

مستندات و مدارک
درسامانه  را   ) ج  و  ،ب  الف  پاکت   ، کیفی  ارزیابی  )اسناد   
الکترونیکی دولت حداکثرتا ساعت 8 صبح دوشنبه   تدارکات 
با  الف  پاکت  اصل  و  نمایند  بارگذاری   99/02/08 تاریخ   به 
مهرشده  و  الک  درپاکت  دراسنادمناقصه  شده  درج  شرایط 

از ثبت در دبیرخانه شرکت  تا ساعت 9 صبح همان روز پس 
بلوار                                  انتهای   – آدرس:مشهد  به  خراسان  ای  منطقه  برق 
وکیل آباد – نرسیده به دو راهی شاندیز – طرقبه – سمت راست 
 051  –3  6103614 تلفن  قراردادها    و  تدارکات  امور  به   -

دورنگار 6103629 3-051 تحویل نمایند.
* تاریخ و محل گشایش پاکتهای مناقصه: ساعت 00  : 11 دوشنبه  

به تاریخ 99/02/8 در محل امور تدارکات و قراردادها.
* مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست 
موجود                  )www.setadiran.ir( ستاد  سامانه  در  منتخب  دفاتر 

می باشد.
متقاضیان                   بیشتر،  توضیحات  دریافت  به  نیاز  صورت  در   *
می توانند با مشاور)شرکت منیران-آقای اسماعیلیان( به شماره 
شماره  به  قراردادها  و  تدارکات  امور  با  یا   051-38717200

36103614-051 )ندا شکوری( تماس حاصل فرمایند.
* به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی 
که بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود ، مطلقًا ترتیب اثرداده 

نخواهد شد.
*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین نامه 
تضمین درمعامالت دولتی می باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده،  
سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر، چک 

شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.
* سایراطالعات و جزییات دراسنادمناقصه درج شده است .

به  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان  ضمنًا 
پایگاه های اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد
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آگهی مناقصه مطالعات و طراحی پروژه  
تصفیه خانه فاضالب گاوداری فریمان    

سازمان موقوفات ملک  
شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت دوم
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان تایباد 
شرح در صفحه 8

,ع
98

15
78

0

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصات عمومی دو مرحله ای خدمات پیمانکاری:

1- عملیات اجرایی سیس�تم کنترل مرکزی تاسیسات آبرس�اني شهر تربت حیدریه-فاز اول شماره 
فراخوان 2098001446000088

2- طرح اصالح بخش�ی از خط انتقال آب شهر گناباد )حدفاصل ایستگاه پمپاژ بیمرغ و خیبری( - 
اولویت اجرایی سال 1398   به شماره فراخوان 2098001446000087 

را در قال�ب دو مناقص�ه مج�زا از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت برگ�زار نماید. کلیه 
مراح�ل برگ�زاری فراخ�وان ارزیاب�ی کیفی از دریاف�ت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی 
ت�ا ارس�ال دعوتنام�ه، از طری�ق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس                                               
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراح�ل ثب�ت نام در س�ایت مذکور و دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصات محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 98/12/24 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصات عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/01/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/01/021

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�ذار : خراس�ان رض�وی- مش�هد- بول�وار وکی�ل آب�اد –                                                  
ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه : مرک�ز تماس 27313131    
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
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 فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی -  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

ت اول
نوب آب ارمغان آبادانی است  آبادانی را بیشتر کنیم

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

شناسه آگهی : 803114
م الف : 9879

به همت به نشر کتاب ها را در خانه سفارش بدهید و دم در خانه تحویل بگیرید 

کروتاب؛ کتاب خوانی در روزهای کرونایی
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 ............ صفحه 3



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

روزنامـه صبـح ایـران

برپایی سه بیمارستان صحرایی توسط نیروی دریایی سپاه   ایسنا: دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه با تشریح اقدام های این نیرو در مقابله با کرونا گفت: سه بیمارستان 
سیار توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه در شهرستان های رشت، بندر عباس و برازجان راه اندازی شده و آمادگی برپایی بیمارستان سیار در نقاط مورد نیاز نیز وجود دارد. فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفت و گویی 

از آمادگی کامل این نیرو به منظور خدمت رسانی به مردم و ساخت بیمارستان سیار با امکانات پزشکی مناسب و انجام دیگر خدمات درمانی در مناطق مختلف خبر داد.

 سیاست  جلسه حسن روحانی رئیس 
جمهور با اعضا، مشاوران و معاونان دفتر 
رئیس جمهور برای پیگیری، هماهنگی و 
پشتیبانی اقدام های ملی در مقابله با کرونا و 
اقدام ها و پیگیری های اجتماعی و رسانه ای 

دیروز برگزار شد. 
در این جلســه که با حضــور رئیس دفتر 
رئیس جمهور، مشــاوران و معاونان دفتر 
رئیس جمهــور برگزار شــد، موضوعات 
مختلف بــه ویژه در خصوص موضوع های 
تبلیغاتی و رســانه ای مقابله با کرونا مورد 
بحث و بررســی قرار گرفــت. روحانی در 
این جلسه با تأکید بر ضرورت اطالع رسانی 
دقیق، صریح و شــفاف در زمینه مقابله با 
کرونا گفت: نیاز اصلی امروز جامعه ایجاد 
آرامش بــا محوریت آگاه ســازی دقیق و 
افزایش مشــارکت عمومی در همراهی با 
توصیه هــا و اقدام های صورت گرفته برای 
مقابله با کروناست. رئیس جمهور با بیان 
اینکه جریاناتی امروز به دنبال برهم زدن 
آرامش روانی جامعه هستند، خاطرنشان 
کرد: ما موظف هستیم تالش های خالصانه 
و فداکارانه کادر درمانی کشور را که تاکنون 
جان بســیاری را نجــات داده اند و مانع از 
شیوع بیشتر بیماری شده اند نیز در کنار 
بیان کاســتی ها  انتقاد ها و 
نشان دهیم. روحانی با اشاره 
به ایجاد ابهام ها و شبهات و 
بی اساس  شایعه های  تولید 
دوقطبی  فضای  ایجاد  برای 
و اختــالف در میــان مردم 
این  منصفانه  کــرد:  تأکید 
است که همه اصحاب رسانه 
سیاسی  شــخصیت های  و 
و مســئوالن مربوط در این 
اطالع رســانی  ضمن  حوزه 
دقیق و انتشار بهنگام اخبار 
به صورت دقیق و شــفاف 
بــه جامعــه، با شــبهات و 
شایعه های ایجاد شده مقابله 
کنند و این حقایق را نیز تبیین کنند که 
اقدام های زیربنایی دولت در حوزه سالمت 
در سال های گذشــته امروز راهگشا بوده 
و کمــک حال کادر درمانــی در مبارزه با 
این بیماری شــده اســت. رئیس جمهور 
همچنین با قدردانی از اصحاب رســانه و 
خبرنگاران به خاطــر تالش ها و اقدام های 
انجام شده در رســانه های مختلف اعم از 
دیداری، شــنیداری و مکتوب تأکید کرد: 
رسانه ها در این رابطه نقش مهمی بر عهده 
 دارند و باید تالش کنند که فضا به سمت

دو قطبــی و جناح بندی هــای سیاســی 
کشیده نشود. درست است که مرجعیت 
اصلی اطالع رسانی با صدا و سیماست چون 
مخاطب چند ده میلیونی دارد، اما این نافی 

تالش ها و زحمات سایر رسانه ها نیست.

 دولت را تخریب نکنید
روحانــی با بیان اینکه هیچ کشــوری در 
دنیا با شــرایط تحریمی و فشار حداکثری 
کــه روی آن وجود دارد توان مقابله با این 
شیوع گســترده که اکنون همه جهان را 
در برگرفته نداشت، گفت: آیا اطالع رسانی 
منصفانه و حرفه ای در شــرایط بحران این 
است که افراد از هر فرصتی حتی به قیمت 
موج سواری روی جان انسان ها برای تخریب 
دولت استفاده کنند؟ اطالع رسانی منصفانه 
و حرفه ای در این شرایط به خدمت گرفتن 
همه تکنیک ها و ظرفیت های رســانه ای 
برای باال بردن مشارکت مردم با دولت در 
مقابله با این بیمــاری، تقویت و باال بردن 
روحیــه خادمان ملت در این شــرایط به 
خصوص کادر درمانی و بهداشــتی کشور 
و تبیین شــرایط کشور در موقعیت فعلی 
اســت. رئیس جمهور افزود: چه اشــکالی 
دارد رســانه ها برای مردم تبیین کنند که 
توانمندی ها و اقدام های این دولت در مقابله 
با کرونا با وجود فشارهای حداکثری آمریکا 
و تأثیرات ضدانسانی تحریم ها تا همین حاال 
هم نســبت به دیگر کشورها افتخارآفرین 
بوده است. این ها مردم را نسبت به دولت و 
نظامشان دلگرم و امیدوار می کند. روحانی با 
اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا هم اکنون 
در حال دســت و پنجه نــرم کردن با این 
بیماری هستند، اما شرایط ما با همه شرایط 
آن ها متفاوت است، گفت: با این همه تفاوت 
حقیقت این است که اقدام های انجام شده 

قابل قبول بوده است.
 

 برگزاری جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا به صورت ویدئو کنفرانس

از سوی دیگر جلســه ستاد ملی مقابله با 
کرونا بــه صورت ویدئو کنفرانس با حضور 
حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد 
و در این جلســه وزیر بهداشــت،درمان و 
آموزش پزشــکی و دیگر اعضای ســتاد 
گزارشــی را از اقدام های انجام شــده در 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا ارائه کردند 
و پیشــنهادهای جدیدی برای تصویب در 
ستاد ارائه شد. علیرضا رئیسی، معاون وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این 

جلسه همچنین گزارشی از طرح غربالگری 
وزارت بهداشــت در خصوص جمع آوری 
اطالعات از وضعیت خانوارها در سراســر 
کشــور ارائه کرد و گفت: با فعال شــدن 
شبکه گســترده غربالگری، وضعیت برای 
شناسایی بیماران همه خانوارها در سراسر 
کشور بررسی و نسبت به هدایت مبتالیان 
به مراکز درمانی اقدام می شــود.  به گفته 
معاون وزیر بهداشت، در این طرح یکهزار 
و 200 مرکز تخصصی درمانی در سراســر 
کشور برای بیماران مبتال به کرونا راه اندازی 

شده است.

 تشکر روحانی از مقام معظم رهبری
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری روحانی پس از دریافت گزارش 
اعضای ســتاد در ســخنانی بــار دیگر از 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که امروز 
بار سنگینی بر دوش دارند، قدردانی و تشکر 
کرد و گفت: خداوند به شما عنایتی کرده و 
آن این است که مردم چشم دوخته اند که 
شفای خداوند برای بیماران از طریق شما 
باشد و این رحمت خداوند است که باید آن 
را پاس بدارید. رئیس جمهور همچنین از 
مقام معظم رهبری برای صدور فرمان فعال 
شدن قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای 
مســلح قدردانی کرد و گفــت: از ابتدای 
تشکیل ســتاد ملی مقابله با کرونا رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین سپاه 
پاســداران، ارتش و نیروی انتظامی در این 
جلسات حضور مستمر داشتند و با فرمان 
مقام معظم رهبری برای فعال شدن قرارگاه 
ستاد مشترک نیز همه امکانات نیروهای 
مسلح بهتر، دقیق تر و کامل تر در خدمت 

مردم خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه گزارش ارائه شده 
از سوی معاون وزیر بهداشت در مورد شبکه 
غربالگری بیماری کرونا در کشور و اینکه در 
این طرح میلیون ها نفر در کشور مورد سؤال 
قرار گرفته و ۹۷ درصد از پاسخ دهندگان 
عالیم بیماری نداشته اند، گفت: این بسیار 
خوشحال  و امیدوارکننده است که براساس 
گزارش افراد ســالم و بیماران به ســرعت 
مشخص می شوند و برای درمان مبتالیان 

اقدام های الزم در دستور کار قرار می گیرد.  
رئیس جمهور در پاســخ به پیشنهاد وزیر 
بهداشت برای تصویب مصوبه کنترل تردد 
در 11 اســتان کشور این پیشنهاد را برای 
کنترل بیماری مفید ارزیابی کرد و گفت: 
باید دقت کنیم که نقاط کنترل در استان ها 
کامالً مشخص باشد و تیم های کنترل کننده 
به گونه ای عمل کنند که مشکالتی همچون 
ترافیک در راه ها ایجاد نشود و قبل از اقدام 

به مردم اطالع رسانی شود.

 مخالفت روحانی با جریمه
 مسافران بیمار

روحانی در واکنش به پیشنهاد وزیر بهداشت 
مبنی بر تعیین جریمه برای کسانی که با 
عالئم بیماری به مسافرت و جابه جایی در 
این استان ها اقدام می کنند، گفت: ممکن 
است این افراد از بیماری خود مطلع نباشند 
و همین که برگردانده شوند و به بیمارستان 
برای درمان هدایت شوند، به عنوان جریمه 
برای آن ها کافی اســت.رئیس جمهور در 
پاســخ به اظهارات وزیر بهداشت در مورد 
ضرورت ایجاد محدودیت در حرم های مطهر 
و بقاع متبرکه تأکید کــرد: اطمینان دارم 
مسئوالن بقاع متبرکه و حرم های مطهر در 
شهرهای مختلف کشور دلسوزی کافی در 
مورد سالمت مردم دارند و دستورعمل ستاد 
کرونا را برای ورود مردم در ایام پایانی سال 
و تعطیالت عید اجرا خواهند کرد. روحانی 
افزود: آرزوی همه ما تشــرف به حرم های 
مطهر است، اما از هر کجا به آن ها متوسل 
شویم، پاســخ ما را خواهند داد. در شرایط 
امروز توســل ها و توجهــات باید با رعایت 
کامل اصول بهداشتی باشد. رئیس جمهور 
در پاســخ به گزارش وزیــر ارتباطات در 
خصوص ضرورت انجام امور اداری و کارهای 
مردم از طریق سیســتم الکترونیک و عدم 
مراجعه به دستگاه ها، تأکید کرد: هر کاری 
سبب شــود مراجعه مردم به دستگاه های 
اجرایی و اداری کاهش یابد و امور از طریق 
سیستم دیجیتالی و الکترونیک انجام شود، 
خوب است و این می تواند به تقویت دولت 
الکترونیک منجر شود. روحانی در پایان ابراز 
امیدواری کرد که ان شاء اهلل بتوانیم هر چه 
سریع تر این بلّیه را از سر مردم کوتاه کنیم 
و خداونــد به همه بیماران شــفای عاجل 
عنایت کند.رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا همچنین اشاره کرد: در 
مورد مســائل اقتصادی هم که تحت تأثیر 
کرونا قرار گرفته روز یکشنبه هفته جاری 
در جلسه ای با حضور اعضای ستاد اقتصادی 
و نمایندگان بخش خصوصی موضوع را به 
صورت دقیق بررسی خواهیم کرد. گفتنی 
است قرار است جلســه بعدی ستاد ملی 
مقابله با کرونا نیز روز دوشنبه هفته جاری 

به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.

رئیس جمهور:

رسانه ها نگذارند در موضوع کرونا فضا دوقطبی شود

 براســاس اطالعیه های سازمان جهانی انرژی اتمی، ایران همچنان به تعهداتش 
درباره محدودیت های برجام متعهد بوده! و تغییری در آن به وجود نیامده اســت!؟ 
این ثابت می کند که ادعاهای دولت درباره کاهش تعهدات ایران درگام های چندگانه 
کامالً دروغ بــوده و همچنان به محدودیت های ظالمانه متعهد مانده اســت!؟ از 
نمایندگان منتخب مجلس یازدهم تقاضا می شود این مورد را با دقت بررسی کرده 
و پس از افتتاح مجلس یازدهم آن را مورد تحقیق و تفحص قرار بدهند و ان شاءاهلل 

طرح سه فوریتی خروج ایران از ان پی تی را تصویب کنند. 09360006158
 اگــه با لطف و عنایت پروردگار بزرگ در مدت زمانی که از ترس کرونا در منزل 
مخفی شدیم نمیریم، این برنامه های از کرونا کشنده تر تلویزیون جان ما را ذره ذره 
می گیرد. برنامه نیست موریانه است. وباست. سوهان روحه. ویروسه و مرگ تدریجیه. 
ای کاش می شد تمام امواج فرستنده های سیما رو برای ابد قرنطینه کرد. نمیدونم 
مسئوالن و برنامه ریزان سیما قبالً تو بازار مسگرها کار می کردند که این طور استادانه 

روی روح و روان و اعصاب مردم راه میرن؟ 09150002831
 شــایان ذکر است افراد کم ســن اگر کرونا نمی گیرند ولی مانند یک ماسک یا 

دستکش می توانند ناقل بشوند حتی شدیدتر. 09390003589
 مگر نه اینکه رســالت رســانه انتقال مشکالت مردم به مســئوالن و رساندن 
تصمیمات آن ها به مردم است، همچنان که در رسانه ها دروغ پردازی های مسئوالن 
را برای مردم پخش می کنید درخواســت های مردم را به گوش های آن ها برسانید، 
امروز در حق معلمان با دروغ پردازی معاون وزیر اجحاف بزرگی صورت گرفته که 

معلمان خواستار انعکاس آن در رسانه ها هستند. 09190008193
 کارمندان بهداشت که خدمت می کنند و مشکل مالی دارند، چرا مشمول این سه 

قسط نشدند، حداقل بابت سپاس از کار آن ها. 09180001386
 تو را به خدا اگر دستتان به رئیس جمهور می رسد سالمش برسانید و به ایشان 
بگویید الحمدهلل متخصصان مربوط به موارد و مســائل پزشکی به ویژه چگونگی 
مبارزه با کرونا در کشور زیاد هستند؛ خواهش می کنم شما دیگر وارد معرکه نشوید! 

بگذارید مردم آرامش داشته باشند. 09020009961

راه اندازی ۳۰۰ مرکز درمانی توسط ارتش در سراسر کشور
سرلشکر موسوی: رزمایش پدافند بیولوژیک از امروز 

آغاز می شود
فارس: در پی ابالغ فرمان فرماندهی معظم 
کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
جلســه اضطراری فرمانــده کل ارتش با 
فرماندهان نیروهای چهارگانه آجا به صورت 

ویدئو کنفرانس تشکیل شد.
فرمانــده کل ارتش با تأکیــد بر ضرورت 
ســازماندهی تجهیزات و نیروی انســانی 
به کارگیری شــده در امدادرسانی و خدمات بهتر به ملت شریف ایران برای مقابله با 
ویروس منحوس کرونا، خاطرنشان کرد: پیشگیری از شیوع این بیماری و ویروس، 
یکی از موارد مورد تأکید فرماندهی معظم کل قواســت کــه از امروز با اجرای یک 
رزمایش دفاع بیولوژیک تحت کنترل و فرماندهی قرارگاه پدافند زیســتی ارتش به 
فرماندهی امیر دریادار سیاری و با محوریت نیروی زمینی ارتش به فرماندهی میدانی 
امیر ســرتیپ حیدری، باید تالش کنیم تا خدمات و اقدام های متناســب با فرمان 
فرماندهی معظم کل قوا به بهترین شــکل ممکن اجرا شود. امیر سرلشکر موسوی 
در ادامه با صدور دستور فوری مبنی بر ایجاد مراکز درمانی متعدد در محله ها که از 
اقدام های مؤثر در راســتای فعال تر شدن خدمات ارتش است؛ تأکید کرد: به منظور 
مدیریت دقیق و پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا؛ ارتش جمهوری اسالمی ایران 
عالوه بر مراکز موجود، در 300 محله و منطقه در کشور با ایجاد مراکز درمانی نسبت 

به شناسایی بیماران کرونایی اقدام و از گسترش این بیماری جلوگیری خواهد کرد.

 حرم مطهر حضرت معصومهh و مسجد جمکران 
تعطیل می شوند

زائرین  امــور  معــاون هماهنگی  فارس: 
اســتانداری قم، در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: در نامه ای از سوی وزیر بهداشت 
و رئیس ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا 
به وزیر کشور تعطیلی حرم مطهر حضرت 
معصومه)س(، مســجد مقدس جمکران و 
بقاع متبرکه درخواست شده است. یونس 
عالی پور افزود: این دستورعمل از سوی وزیر کشور به مسئوالن استان و این اماکن 

مقدس ابالغ شده و به زودی اجرایی می شود.

 اظهارات کدخدایی درباره احکام حکومتی
 و توصیه به مجلس 

سیاست: روز سه شنبه 13 اسفند خبری 
در رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن با 
حکم حکومتی رهبر انقالب، قانون بودجه  
سال 13۹۹ پس از تصویب در کمیسیون 
تلفیق مجلس شــورای اســالمی و بدون 
تصویــب در صحن به شــورای نگهبان 
ارسال شد. سخنگوی شورای نگهبان در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری درباره موافقت رهبری با  
تصویب الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: »باید توجه بشود که حکم های 
حکومتی به حداقل برســد و بدانیم که این ها آخرین راهــکار برون رفت از یک 

بن بست است«. 
کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان علت این اتفاق را عدم امکان 
برگزاری جلسات مجلس به خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش 

دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد. 
وی تصریــح کرد: باید توجه شــود که حکم های حکومتی  و اســتیذان هایی که 
از مقام معظم رهبری گرفته می شــود، باید به حداقل برســد و بدانیم که این ها 
آخرین راهکار برون رفت از یک بن بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. 
نباید این را آن قدر اســتفاده بکنیم که جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش شود. 
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اگر نمایندگان محترم پیش از انتخابات وقت 
بیشتری می گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از 
همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان های مشخص و مقرر رسیدگی 

می شد، طبیعتاً به اینجا نمی رسید.

دیپلماسی ایرانی علیه تحریم دارویی آمریکا و اروپا
سیاست: ظریــف با انتشار تصویری از نامه ارسالی اش به دبیر کل سازمان ملل 
متحد در توییتر نوشــت: »در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل 
متحد از این ســازمان جهانی و دولت های عضو خواستم تحریم های غیرانسانی 
آمریکا علیه کشــورم را نادیده بگیرند. اصرار کردم که آن ها رفع شــوند«. او در 
ادامه نوشته است: »در شرایطی که کووید-1۹ در حال ایجاد خسارت در ایران 
اســت، باید بدانیم که ویروس ها تبعیض قائل نمی شــوند. برای مبارزه با آن ها، 

انسان ها هم نباید تبعیض قائل شوند«. 
مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد نیز در حساب 
توییتری خود نوشــت: »دیشــب از تهران به نیویورک بازگشتم، مردم و دولت 
ایران ســخت در تالش هستند تا کرونا را شکست دهند، اما تحریم های آمریکا 
مانعی بر ســر راه تالش های آن ها هســتند. لحظه حساسی برای آمریکاست 
تــا از سیاســی کردن این تالش بشردوســتانه دســت بکشــد و تحریم ها را 
بــردارد. بحران های بین المللی نیازمند تالش های بین المللی واقعی هســتند«. 
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره 
به ممانعت آمریکا از ارســال دارو به ایران و فشــار بر شرکت  بین المللی برای 
عدم همکاری بهداشتی و درمانی با جمهوری اسالمی گفت: کرونا جهانی شده 
و تحریم دارویی معنا ندارد. وی افزود: جامعه بشــری باید برای مقابله با کرونا 

دست به دست یکدیگر داده و علیه این ویروس قیام کنند.
سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس نیز گفت: 
همراهــی اروپا با آمریکا در عدم همکاری بهداشــتی و دارویــی با ایران ادامه 

جنایت ایاالت متحده محسوب می شود.

زائران در راه مشهد هستند؛ 
کاری بکنید!

با فرمان فرمانده کل قوا به رئیس ســتاد 
کل نیروهای مسلح برای تشکیل »قرارگاه 
بهداشــتی درمانــی« و بهره گیری از همه 
امکانات نیروهای مســلح برای جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا با مالحظه »قرائت 
حملــه بیولوژیک «همــه ارکان حاکمیت 
تمام قد برای تأمین سالمت مردم و مقابله 
با فراگیری کروناویروس به پا خاســتند و 
این چرخه با همکاری و همدلی مردم می 
تواند زنجیره پیشــرفت بیمــاری را از هم 
بگسلد و عبور از کرونارا در فاصله کوتاه تر 

و با قربانی کمتر میسر سازد .
آنچــه در شــرایط کنونی باید از ســوی 
متولیــان و ارکان حاکمیــت مورد توجه 
باشــد؛ تدبیر درســت، تصمیــم به موقع 
و اقــدام ســریع اســت. هر گونــه تدبیر 
غلط ناشــی از اطالعات غیــر دقیق و نیز 
ســهل انگاری، شــتابزدگی یــا تأخیر در 
شرایط حســاس کنونی می تواند منجر به 

فاجعه ای جبران ناپذیر شود.
اکنــون زمان نقدآنچه گذشــت نیســت، 
آنچه مهم اســت بررســی و ارزیابی دقیق 
گذشته و تدبیر رو به فرداست و البته باید 
اذعــان کردکه تاکنون نیز دولت و ســایر 
ارکان حکومت اقدام های بســیار ارزشمند 
و شایســته تقدیری برای مدیریت بحران 

انجام داده اند.
متأســفانه جدی نگرفتن شرایط حساس 
کشور از ســوی شــماری از هموطنان و 
پرداختن به امور روزمره و جاری شب عید 
به روال هر ســاله و تداوم سفرها مدیریت 

بحران را دشوارتر کرده است.
در این میان شــهر مشهد - که همه ساله 
میزبان حدود ۵ میلیون مســافر نوروزی 
بوده اســت- بیش از هر شــهر دیگری در 

معرض بروز یک فاجعه انسانی است.
اگر فقط یک پنجم از مســافران نوروزی 
هرساله، به هشدارها و درخواست مسئوالن 
بی توجهی کنند و برای سفر به مشهد بار 
سفر ببندند، مدیریت نوروز مشهد دشوار و 

فاجعه بار خواهد شد.
مشــهد در شــرایطی اســت که ظرفیت 
بیمارستان ها در حال تکمیل شدن است 
وآمار مبتالیان به کرونانیز صعودی است. 
ســفر به مشــهدعالوه بر تکمیل زنجیره 
شیوع بیماری و بروز مشــکالت درمانی، 
تأمین محــل اقامت و مایحتــاج روزمره 

زائران را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
برای قرنطینه مشهد و لغو پروازها و قطارها 
و جلوگیری از ورود خودروهای شــخصی 
به این شــهر ظاهراً تصمیم گیری فراتر از 
مدیران اســتانی است و باید ستاد مرکزی 
دراین مورد تصمیم گیــری کند. پیش از 
این تعطیلی یک روزه ادارات- که از سوی 
استاندار خراسان رضوی اعالم شده بود- با 
وتوی مرکز کنسل شــد؛ بنابراین مدیران 

استانی محتاط تر شده اند.
اگرچه مقامات استان؛ نماینده ولی فقیه، 
اســتاندار و تولیت آســتان قدس از مردم 
خواســته اند از سفر به مشهد پرهیز کنند، 
شــرایط حرم نیز برای زیارت مهیا نیست، 
اما همچنان زائران در راه مشــهد هستند 
و محدودیت جدی برای ســفر آن ها ایجاد 
نشده اســت. برای آن هایی که هنوز خطر 
را باور نکرده اند هشــدار و خواهش ثمری 
ندارد باید با تدبیر درست، تصمیم به موقع 

و اقدام سریع جلو فاجعه را گرفت .
مــا بــه میزبانی زائــران رضــوی افتخار 
می کنیم، اما شــرایط برای پذیرایی مهیا 
نیســت و ناگزیر امســال باید با »مهمان 
نوازی کرونایی« از ســفر زائران به مشهد 

جلوگیری شود.
هم وطن عزیز! عشق تو را به امام عاشقان 
به خوبــی درک می کنیم اما »ســالمت« 
مردم ایجــاب می کند تا شــما از دور به 
امــام مهربانی هــا ابــراز ارادت کنید و ما 
»ســالمت« را به آقا برسانیم. آقای رئیس 
جمهــور! تصمیم به موقع و اقدام ســریع 
شرط اصلی مدیریت بحران است؛ هر چه 

سریع تر مشهد را قرنطینه کنید!

اعالم آماده باش به استانداران 
برای چهارشنبه آخر سال

اعالم از  کشــور  وزارت  ســخنگوی   ایرنا: 
آماده باش چهارشنبه آخرسال به استانداران 
خبــر داد و گفــت: اکیپ هــای عملیاتی 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی در مراکز 
تجمع مستقر شــوند. »ســلمان سامانی« 
در ابالغیه ای خطاب به اســتانداران سراسر 
کشــور گفت: اســتانداران با درنظر گرفتن 
محدودیت ها و مصوبات مدنظر ستاد استانی 
مدیریــت بیماری کرونــا، ضمن پیش بینی 
تمهیدات الزم برای فراهم ســازی آسایش و 
رفاه شــهروندان، برنامه ریــزی و اقدام برای 
پیشــگیری و کنتــرل حــوادث مربوط به 

چهارشنبه آخر سال را انجام دهند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

ممکن است این 
افراد از بیماری 
خود مطلع نباشند 
و همین که 
برگردانده شوند 
و به بیمارستان 
برای درمان هدایت 
شوند، به عنوان 
جریمه برای آن ها 
کافی است

بــــــــرش

pr
es

id
en

t.i
r :

س 
عک

 فارس  سردار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و تبلیغات 
دفاعی ستادکل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح در تشریح برنامه نیروهای مسلح در روزهای آینده برای 
مقابله با ویروس کرونا، گفت: در پی فرمان فرمانده کل قوا 
به سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح بالفاصله 
در روز جمعه جلسه این قرارگاه با عنوان قرارگاه بهداشتی 
نیروهای  سازمان  فرماندهان  با حضور  رضا)ع(  امام  درمانی 
مسلح و معاونان ستادکل برگزار و تصمیمات مهمی گرفته 

شد.
وی افزود: وزارت بهداشــت و درمان تحت عنوان رئیس ستاد 
مبارزه با کرونا درخواســت  هایی را از ستادکل داشتند. یکی از 
مسائل کمک به غربالگری جامعه توسط درمانگاه های ثابت و 
سیاری است که نیروهای مسلح راه اندازی می کنند که از دیروز 
این امر در دستور کار قرار گرفته و شروع شده و قرار است این 
غربالگری در یک مدت کوتاه انجام شود. سردار شکارچی ادامه 
داد: موضوع دیگر افزایش تخت های بیمارستانی است که امروز 

بخش زیادی از تخت های بیمارستانی نیروهای مسلح در اختیار 
بیماران و وزارت بهداشت است و قرار شد این تخت ها به دو برابر 
افزایش پیدا کند و 10 هزار تخت استراحتگاهی هم اضافه شود.

تأمین نیازهای وزارت بهداشت توسط وزارت دفاع
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ســتادکل نیروهای مسلح، 

 گفت: کمک های آمادی و لجســتیکی در تولید ماسک و مواد
ضد عفونی کننده نیز درخواست دیگر وزارت بهداشت بود که 
تمام ســازمان های نیروهای مســلح و به خصوص وزارت دفاع 
مأموریــت پیدا کرد تا بخش زیادی از این نیازها را تأمین کند. 
در حوزه کارهای علمی و تحقیقاتی نیز دســتوراتی صادر شد. 
سخنگوی ارشد نیروهای مســلح عنوان کرد: در حوزه تأمین 
نیروی انســانی متخصــص و خدماتی برای کمــک به وزارت 
بهداشــت و درمان نیز قرار شــد نیروهای مســلح از ظرفیت 
خودشــان و بسیج به وزارت بهداشت کمک کنند. وی تصریح 
کرد: تصمیمی هم در حوزه قطع زنجیره انتقال کرونا گرفته شد 
که قرار شد نیروهای مسلح برابر تصمیماتی که ستاد ملی مقابله 
با کرونا و وزارت کشــور می گیرند در این حوزه از توان نیروی 
انتظامی استفاده کنند تا مشارکت عمومی و اقناع سازی افکار 
عمومی را افزایش دهند و خود مردم ان شاءاهلل تالش کنند که 
این زنجیره انتقال ویروس را قطع کنند. ســردار شکارچی با 
بیان اینکه رســانه های بیگانه در این حوزه در حال تحریک 
مــردم و القای نکات مغایر این تصمیم ســتادکل نیروهای 
مسلح هستند، تأکید کرد: البته مردم ما نباید به فضاسازی 
شبکه های بیگانه توجه داشته باشند و تمام تالش نیروهای 

مسلح خدمت به مردم است تا این مشکل را دفع کنند.
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امنیتی دفاعی

سردار شکارچی با اشاره به ضرورت قطع زنجیره انتقال ویروس:

درمانگاه های نیروهای مسلح غربالگری جامعه را انجام خواهند داد

 سیاست  سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کمک های  به  توییترش  در  دیروز  ایران  اسالمی  جمهوری 
ارسالی از سوی برخی کشورها برای مقابله ایران با شیوع کرونا 
اشاره کرد و نوشت: »در پی توییت و تماس تلفنی ظریف و 
همچنین تالش های سفارتخانه های ایران، عالوه بر کمک های 
چین، ترکیه، امارات عربی متحده، آلمان، فرانسه و انگلیس، 
کمک های نقدی و تجهیزات پزشکی از ژاپن، قطر، جمهوری 
آذربایجان و روسیه دریافت شده است«. وی افزود: »دولت و 
مردم ایران هرگز دوستان دوران  سختی  را فراموش نمی کنند «.

همچنیــن به گفته ایســنا روزنامه گلوبــال تایمز در صفحه 
توییترش به نقل از شبکه چینی سی.سی.تی وی نوشت که شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین در پی شــیوع ویروس کرونا 
در کشــورهای ایران، ایتالیا و کره جنوبی، با ارســال پیامی به 
رهبران این کشــورها با مردم این کشورها ابراز همدردی کرد. 

عالوه بر این روزنامه نشنال پست به نقل از همین شبکه چینی 
گزارش داد که شی همچنین تماسی تلفنی با رؤسای جمهور 

این کشورها داشته و در این باره ابراز همدردی کرده است.
روزنامه چاینا دیلی نیز گزارشــی از سخنان رئیس جمهوری 

چین منتشر کرده است، »شی جین پینگ«  در این پیام ضمن 
اظهار همدلی و همراهی با مردم ایران، آمادگی کشورش برای 
انتقال هرگونه تجربیات در زمینه مبارزه با ویروس کرونا به ایران 

را اعالم کرد.
»شی جین پینگ« در این پیام تأکید کرد چین و ایران شرکای 
دیرینه و دارای روابط راهبردی جامع هستند و مردم دو کشور 
هم به طور سنتی با یکدیگر دوست هستند، دولت و مردم ایران 
از چین در مبارزه با ویروس کرونا به صورت دوستانه و صمیمانه 
حمایت کردند. وی اظهار کرد چین نیز برای کمک به ایران در 
زمینه مبارزه با ویروس کرونا، ضمن اهدای امکانات بهداشتی 
و درمانی، تیمی از کارشناســان بهداشتی خود را هم به تهران 
اعزام کرد. شــی گفت: چین مایل است همکاری با ایران را در 
زمینــه مبارزه با ویروس کرونا تقویت کند و به کمک به ایران 
ادامه دهد. رئیس جمهوری چین در پایان تأکید کرده اســت: 
»معتقدم دولت و مردم ایران در پیشــگیری و کنترل ویروس 
کرونا پیروز خواهند شــد«. شی همچنین با ارسال پیام های 
جداگانه ای به رؤسای جمهوری ایتالیا و کره جنوبی با مردم و 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

خادمیاران بهشهری معابر پرتردد محالت را ضدعفونی کردند  آستان: خادمیاران رضوی شهرستان بهشهر به صورت خودجوش برای مقابله با شیوع ویروس کرونا معابر پرتردد محالت را ضدعفونی 
کردند.خادمیاران رضوی کانون محلی مسجد و حسینیه ارشاد این شهرستان با همکاری بسیجیان، تمامی معابر عمومی و اماکن محله سنگ زغال بهشهر را گندزدایی و ضدعفونی کردند. این اقدام جهادی در راستای 

مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از انتشار این ویروس و بر اساس یک وظیفه عمومی با تهیه ابزار و امکانات الزم انجام گرفت. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام این شبکه سیما خبر داد
 پخش زنده مراسم تحویل سال حرم رضوی 

از شبکه قرآن و معارف 
آستان: قائم مقام شبکه قرآن و معارف 
سیما از پخش زنده ویژه برنامه تحویل 
سال 99 حرم مطهر رضوی از قاب این 

شبکه خبر داد.
محمدحسن معطری گفت: به مناسبت 
عید نــوروز و تقــارن اول فروردین با 
سالروز شــهادت امام کاظم)ع( مراسم 
سال تحویل حرم مطهر حضرت رضا)ع( 

به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.
وی ادامه داد: در همکاری خوب آســتان قدس رضوی با شــبکه قرآن و معارف 
سیما، همزمان با سالروز شهادت حضرت زینب)س( ویژه برنامه اعمال ام داوود حرم 
مطهر رضوی با تالوت پنج جزء قرآن کریم و قرائت دعای ام داوود به صورت زنده 
از این شبکه پخش شد و در ادامه پس از اتمام این ویژه برنامه پخش زنده مراسم 
شام غریبان شهادت حضرت زینب)س( را از شبکه قرآن و معارف سیما داشتیم.

قائم مقام شبکه قرآن و معارف سیما هدف از پوشش زنده ویژه برنامه های حرم 
مطهر رضوی را پُر کردن خأل عدم حضور مردم در اعتاب مقدسه به ویژه بارگاه 
مقدس امام علی بن موسی الرضا)ع( معرفی و ابراز کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و کاهش تجمعات و حضور مردم در اماکن متبرکه و با هدف پیشــگیری 
از گســترش و ابتال به این ویروس، با تصمیم شــورای معارف سیما و محوریت 
شبکه قرآن و معارف سیما، پوشش زنده ویژه برنامه های مذهبی در دستور کار 

قرار گرفت.

با حضور جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی انجام شد 
 بیماران بیمارستان طالقانی مشهد 

 jمیهمان خوان متبرک حضرت رضا
آستان: جمعی از خادمان بارگاه منور 
رضوی با حضور در محل بیمارســتان 
طالقانی، بیــش از 240 غذای متبرک 
حضرت امام رضــا)ع( را میان بیماران 
بستری در این بیمارستان توزیع کردند.

ایــن برنامه کــه صبح 23 اســفند با 
طالقانی  بیمارستان  کارکنان  استقبال 

همــراه بود خدام بارگاه منور رضوی با قرائــت صلوات خاصه حضرت رضا)ع( و 
مدیحه سرایی، فضای معنوی به این بیمارستان بخشیدند و عالوه بر ایجاد روحیه 
امید و ایجاد انگیزه به مدافعان سالمت و تسلی خاطر بیماران، دل های عاشقان 

امام رئوف را روانه حرم باصفای این امام همام کردند.
خادمان حضرت رضا)ع( در این مراسم معنوی، غذاهای متبرک را برای توزیع بین 
کارکنان بیمارستان طالقانی، بیماران مشکوک به کووید19 و سایر بیماران بستری 

تحویل کادر درمانی این بیمارستان دادند.

 قدس/ مریم سلیمی  واپسین روزهای 
مانده به آغاز بهار 1399 تفاوت چشمگیری 
با نوروزهایی دارد که در خاطر همه ما جا 
خوش کرده است. این روزها ویروس نامأنوس 
»کرونا« تب خانه نشینی را داغ کرده است. در 
حقیقت بهترین راهکار برای حفظ سالمتی 
انتخاب  جامعه  به  کمک  و  دیگران  و  خود 
گزینه »ماندن در خانه« است. در این میان 
دولتی،  سازمان های  اجرایی،  دستگاه های 
خصوصی، مردم نهاد، خیران و... هر یک به 
دنبال راهکاری برای گذران اوقات فراغت و 
سپری کردن این روزهای دلهره آور هستند. 
عنوان  به  رضوی  قدس  آستان  انتشارات 
بزرگ ترین ناشر شرق کشور از این فرصت 
برای مطالعه بیشتر هموطنان استفاده کرده 
است و »کروتاب« را پیشنهاد می دهد. لذت 
خواندن کتاب در منزل؛ با تخفیف حداکثری، 
اقالم  همراه  به  بهداشتی  کامالً  بسته بندی 
»کروتاب«  طرح  در  همه  و  همه  متبرک 

انتشارات »به نشر« جای گرفته است.

 تخفیف 25 درصدی کتاب 
همراه با بسته بندی کاماًل بهداشتی

مدیرعامل به نشر )انتشــارات آستان قدس 
رضوی( به طرح پیشــنهادی این انتشارات 
برای گذران اوقات فراغت خانواده های ایرانی 
و دسترسی آســان به آثار و کتاب های مورد 
نیاز خود اشاره می کند و می گوید: انتشارات 
به نشــر همگام با تولید، توزیع و فروش آثار 
در سراســر کشــور، طرح »کروتــاب« را با 
شعار »آرامش در سایه کتاب« و شرکت در 
پویش »در خانه بمانیم« راه اندازی کرده است 
تا مخاطبان بدون خــروج از منزل و نیاز به 
حضور در فروشــگاه های کتاب، در خانه و با 
یک کلیک بتوانند کتاب های مورد عالقه خود 

را خریداری کنند.
حسین سعیدی با بیان اینکه مطالعه و ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی و تســهیل دسترسی 

هموطنــان بــه کتاب های مــورد عالقه در 
شرایط کنونی کشور به عنوان اولویت اجرای 
طرح »کروتاب« در نظر گرفته شــده است، 
می افزایــد: در طرح »کروتــاب« مخاطبان 
می توانند از تخفیف 25 درصدی خرید کتاب 
با بسته بندی کامالً بهداشتی، همراه با اقالم 
متبرک و ارسال رایگان کتاب به تمامی نقاط 

کشور بهره مند شوند.

 همراهی 700 عنوان کتاب »به نشر« 
در کنار آثار برتر سایر ناشران کشور

بــه گفته مدیرعامل به نشــر حــدود 700 
عنوان کتاب از تولیدات انتشــارات به نشر در 
موضوعات فرهنگ و گفتمان انقالب اسالمی، 
سیره معصومین)ع(، فرهنگ زیارت، تاریخ، 
رمان، شعر، زندگی نامه، آثار کودک و نوجوان 
با عنوان »کتاب های پروانه« و... به همراه آثار 
پرمخاطب از سایر ناشران کشور در حوزه های 
دین، فرهنگ، انقالب اسالمی، رمان، کودک و 
نوجوان و... در فروشگاه الکترونیکی انتشارات 
  www.behnashr.com به نشر به نشانی
ارائه شده است و مخاطبان می توانند به آسانی 

خرید خود را انجام دهند.
وی یادآور می شــود: تمامی آثار انتشــارات 
به نشر همچون عنوان های پرفروش »دعبل 
و زلفــا«، »اوســنه گوهرشــاد«، »آرزوی 
چهــارم«، »آدم های غلط«، »به ســفارش 
مادرم«، »ســید بغداد«، »خلــوت مدیر«، 
»گوشه ششم عاشقی«، »موقف«، »آبی ها«، 
»مجموعه مجاوران خورشید«، »گنجینه پند 
و حکمت ایرانی« و... در کنار عنوان های برتر 
و پرمخاطب دیگر ناشــران کشــور همانند 
»من زنــده ام«، »وقتی مهتاب گم شــد«، 
»خداحافظ ساالر«، »قصه دلبری«، »داستان 
راســتان«، »آب هرگز نمی میرد«، »دختر 
شــینا«، »رؤیای نیمه شــب«، »سه دقیقه 
در قیامــت«، »نامیرا« و... در این طرح جای 
گرفته است و روزانه از طریق فضای مجازی 

و صفحه اینســتاگرام به نشــر به روزرسانی 
می شود و با استقبال مخاطبان تعداد آثار در 

حال افزایش است.

 به دنبال سودآوری نیستیم
سعیدی با بیان اینکه در این طرح کتاب را با 
قیمت تمام شده و یا بعضاً زیر قیمت خرید در 
اختیار مخاطبان قرار می دهیم و بحث فروش 
و سودآوری مطرح نیست، خاطرنشان می کند: 
امیدواریم در این طرح تشویقی که از تخفیف 
25 درصدی تمامی آثار همراه با ارسال رایگان 
به سراســر نقاط کشــور برخوردار است، به 
راحت ترین شــکل ممکن کتاب را به دست 
هموطنان برســانیم.مدیرعامل به نشر هدف 
از اجرای این طرح را افزایش ســرانه مطالعه 
و گذران مناسب ساعات فراغت خانواده های 
ایرانی در روزهای پیش رو و تعطیالت نوروزی 
دانســته و یادآور می شود: در حال حاضر بازه 
خاصی برای این طرح وجود ندارد و تا اطالع 
ثانــوی و زمانی که نیاز باشــد در کنار مردم 
خواهیم بود تا فضا را تلطیف کنیم.وی ادامه 
می دهد: در چند روز گذشته استقبال بسیار 
خوبی از ســوی مخاطبان و عالقه مندان به 
کتاب خوانی صورت گرفته است و همکاران ما 
در انتشــارات به نشر با تمام توان و با حداکثر 
ســرعت در حال آماده سازی سفارشات برای 
تحویل به دســت کتاب دوســتان هستند. 
ســعیدی با اشاره به معرفی طرح »کروتاب« 
از طریق اشــتراک در شبکه های اجتماعی، 
کانال ها و صفحه اینستاگرام به نشر از معرفی 
روزانــه آثار در فضای مجازی خبر می دهد و 
می گوید: برای کاربرانی که با خرید اینترنتی 
مشکل دارند تمهیداتی صورت گرفته است 
 و از طریق فضای اینستاگرام به نشر به نشانی

behtarinhaye_nashr @می تواننــد از 
عناوین آثار مطلع شده و از طریق صفحه ثبت 
 @behnashr_sale نشــانی به   سفارش 
سفارشات خود را اعالم کرده تا سایر مراحل 

توسط انتشارات به نشر پیگیری و انجام شود.
وی بــا بیان اینکه تصاویــر تمامی کتاب ها 
بازنگری و ویرایش شده و به صورت یکپارچه 
در سایت موجود اســت، می گوید: عالوه بر 
عناوین تازه های نشر، پیشنهادات ویژه، آثار 
پرفــروش و کتاب های کــودک و نوجوان، 
معرفی و ترویــج آثار مناســبتی نیز برای 

مخاطبان کتاب در ســایت 
عرضه شده است. مدیرعامل 
به نشــر متذکــر می شــود: 
انتشارات به نشر پیش از این 
با اجــرای طرح »هر روز یک 
کتاب« شــامل تخفیف 25 
درصدی و طرح »پیشنهادات 
ویژه« بــا تخفیف بین 10 تا 
20 درصــدی همراه کاربران 
این  الکترونیکی  فروشــگاه 
انتشــارات بود و اکنون نیز 
»کروتاب«  طــرح  اجرای  با 
شــامل تخفیف تمامی آثار 
تولیــدی و دارای موجودی 

به نشر به مخاطبان عزیز خدمات ارائه می دهد.
وی با اشــاره به استقبال مخاطبان کتاب از 
طرح »هر روز یک کتاب« انتشــارات به نشر 
می افزاید: عالوه بر کتاب دوســتان، مدارس، 
مهدهای کودک، کتابخانه و مراکز فرهنگی با 
خرید آثار به تعداد باال از اقصی نقاط کشــور 
به ویژه در شهرهایی که شعبه های انتشارات 
به نشر در آن ها فعال نیست به ما اعتماد کرده 
و به خوبی از این طرح اســتقبال کردند به 
گونه ای که بیش از 80 درصد خریدها خارج 
از مشــهد مقدس بوده است.سعیدی یادآور 
می شــود: کتاب به عنــوان کاالی فرهنگی 
و یــاوری مهربان قطعاً حــس آرامش را در 
مخاطب به وجود می آورد و امیدواریم با اجرا 
و اطالع رسانی این حرکت فرهنگی بتوانیم 
فضای خانه را برای مردم ایران لذت بخش تر 

و از این روزهای التهاب آور عبور کنیم.

لذت خواندن 
کتاب در خانه؛ با 

تخفیف حداکثری، 
بسته بندی کاماًل 

بهداشتی به همراه 
اقالم متبرک 

همه و همه در 
طرح »کروتاب« 

انتشارات »به نشر« 
جای گرفته است

بــــــــرش

به همت به نشر کتاب ها را در خانه سفارش بدهید و دم در خانه تحویل بگیرید 

کروتاب؛ کتاب خوانی در روزهای کرونایی
س

قد
 / 

ت
بیا

د 
حی

: و
ها 

س 
عک

 پیشــنهاد می کنم که آســتان قدس 
رضوی، در محوطه بیمارستان رضوی، یک 
بیمارستان جهت بیماران کرونایی احداث 
کند، هم امکانات دارد و هم محل احداث. 

09150001424

 چرا از خادمیاران سالمت آستان قدس 
رضوی در اســتان ها در راســتای مقابله با 

ویروس کرونا استفاده نمی شود؟
09150000166

قدس: خادمیاران ســالمت آستان قدس 
رضوی همپای دیگر اعضای نظام سالمت، 
برای مقابله با بیماری ویروس کرونا در حال 
تالش هستند که بخشــی از اخبار آن در 

روزنامه قدس هم منعکس شده است. 

 با تشــکر از کار خیرخواهانه خادمیاران 
گلوگاه و خمینی شــهر که با تولید هزاران 
ماســک و توزیع بین مردم کاری جهادی 
انجام دادند؛ جا دارد آســتان قدس رضوی 
هم بســته های پیشگیری شــامل محلول 
ضدعفونی، ماسک، دستکش و... بین زائران 
توزیع کند. اقدام های خیرخواهانه آن آستان 

در بحران ها از نگاه مردم پوشیده نیست. 
09300004144

مسئول کانون تخصصی سالمت 
خادمیاران رضوی شهرستان جیرفت 

تشریح کرد
خادمیاران در خدمت 

سالمت جامعه
آستان: مســئول کانون تخصصی سالمت 
خادمیاران رضوی شهرستان جیرفت گفت: 
این کانون در خدمت ارتقای سالمت جامعه 
قرار دارد. کرامت رئیسی با تشریح عملکرد 
این کانون در پنج ماه گذشته گفت: برگزاری 
طرح دوم »رواق رضوی« در دهه آخر صفر 
و برپایی موکب ســالمت ویژه خواهران و 
برادران با حضور پزشکان متخصص داخلی- 
عفونی- اطفال، فوق تخصص غدد، پرستار، 
ماما، دندانپزشک، پزشک عمومی، کنترل 
فشار، وزن و قند خون از جمله خدماتی بود 

که در این مدت انجام گرفت.
رئیسی افزود: در این روزها یک هزار و 200 
نفر از خدمات پزشکی، پرستاری، مامایی و 

دندانپزشکی رایگان استفاده کردند.
وی ادامه داد: در نخستین روز اجرای طرح 
»چهارشنبه های رضوی« که با افتتاح کانون 
محله ای مسجد حضرت ولیعصر)عج( همراه 
بود، 220 نیازمند با اســتقرار تیم پزشک 
خانم و آقا در میز خدمت کانون ســالمت، 

خدمات رایگان دریافت کردند.
وی با اشــاره بــه اینکه در جشــن میالد 
حضرت زینب)س( که در مهدیه شهرستان 
جیرفت با حضور پزشــکان و پرســتاران 
برگزار شــد، به 350 نفــر خدمات رایگان 
در حوزه سالمت ارائه شــد، گفت: در این 
مراســم از پرســتارانی که جزو خادمیاران 
 نبودنــد امــا با عشــقی که بــه حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( داشتند داوطلبانه 
همکاری می کردنــد قدردانی انجام گرفت.

رئیسی افزود: همچنین به صورت تلفنی با 
پزشکان چشم و ارتوپد هماهنگی های الزم 
برای انجام امور نیازمندان در این دو حوزه 
تخصصی نیز انجام شد.وی با اشاره به اینکه 
در حوزه سالمت با کمبود نیروی خادمیار 
متخصص مواجه هستیم، گفت: در رایزنی 
با دانشــگاه علوم پزشــکی جنوب کرمان، 
همکاری و همدلی خوبی برای گره گشایی 
کار نیازمندان در حوزه سالمت بین این دو 
مجموعه انجام گرفته است.وی در ادامه به 
بعضی از برنامه های آینده اشاره و بیان کرد: 
عیادت از بیماران بستری در بیمارستان ها، 
ارائه خدمات رایگان به قشر نیازمند و محروم 
روستاها و حاشیه  شهرستان جیرفت توسط 
کانون تخصصی سالمت، شناسایی محرومان 
و نیازمندان توســط کانون های محله ای و 
معرفی آن ها به کانون ســالمت و... از دیگر 

اقدام های این کانون است.
مسئول کانون سالمت شهرستان جیرفت 
با بیان اینکه دو نعمت امنیت و ســالمت 
یک جامعه همیشــه باید به قوه خود باقی 
بمانــد، اظهار کرد: برخــی خدمات نیاز به 
حمایت هــای بیشــتری دارد و از توان ما 
خارج اســت. از تمام خیران و عزیزانی که 
توانایی مالی دارند خواهشمندیم به کمک 
ما بشــتابند تا بتوانیم گره ای از مشکالت 

محرومان را در بحث سالمت باز کنیم.
وی اضافه کرد: بــا توجه به اینکه برخی از 
بیماران همچون سرطانی ها، دیابتی ها و یا 
بیماران سخت درمان و... دارای هزینه های 
سنگین هستند، دســت به دست بدهیم 
تا بتوانیم هزینه اســکان، ایــاب و ذهاب و 

هزینه های دارویی آن ها را تأمین کنیم.

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 

ارائه الگوی خانواده تراز جامعه اسالمی در حوزه بانوان
 آستان  مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی یکی 
از مراکزی اســت که فعالیت های آن بر مبنای مأموریت تکریم 
بانوان زائر، شاغل، خادم و تحکیم و تعالی خانواده ایشان صورت 
می گیرد. برای آشنایی هر چه بیشتر با فعالیت ها و دستاوردهای 
یکساله این مرکز با فاطمه دژبرد، سرپرست مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی به گفت وگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید.

 مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در چه 
سالی و با چه هدفی تأسیس شد؟

این مرکز در اسفند 1395 همزمان با میالد حضرت زهرا)س( به 
تدبیر تولیت وقت آستان قدس رضوی تأسیس شد و با رویکرد 
»تبییــن و تعمیق هویت زن مســلمان انقالبی در عرصه های 
فردی، اجتماعی و خانوادگی« و در حوزه خانواده »تشــکیل، 
تحکیم و تعالی خانواده تراز اسالمی« فعالیت هایش را آغاز کرد 
تا خدماتی را در قالب طرح ها و برنامه های متنوع به مخاطبان 

ارائه دهد.

 دورنمای فعالیت های این مرکز چیست؟
سنگ بنای فعالیت های مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی ذیل دو حــوزه زن و خانواده و نهادینه کردن الگوهای 
خانواده تراز اســالمی در عرصه آستان قدس رضوی، کشور و 
جهان اسالم است که امیدواریم با کارهایی که در این مرکز انجام 

می شود زمینه برای تحقق اهداف طراحی شده فراهم شود.

 مهم ترین مأموریت مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوی چیست؟

رصــد و پایش وضعیت فکــری و معنوی زنــان و خانواده در 
کشور، شناسایی جریان های فرهنگی مؤثر موجود در راستای 
برنامه ریزی فعالیت های کالن آستان قدس رضوی برای رسیدن 
به اهداف، تدوین و پایش شاخص های اثربخش در برنامه های 
مرتبط با امور بانوان و خانواده در گســتره آستان قدس، تعامل 
و ارتباط مؤثر و متناسب با جامعه علمی، فرهنگی در کشور و 
جهان اسالم در حوزه خانواده و بانوان از مهم ترین مأموریت های 

این مرکز است.

 با توجه به مأموریت ها چه اقدام هایی از ســوی این 
مرکز در حوزه خانواده  انجام شده است؟

طرح »زندگی به سبک رضوی« یکی از برنامه های موفق مرکز 

امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در حوزه خانواده است 
که با برگزاری 205 جلسه آموزشی سال گذشته به عنوان ایده 
برتر جشنواره خانواده رضوی شناخته شد. این طرح به صورت 
ابتکاری از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
برنامه ریزی شده و در قالب آن زوج های جوانی که یک سال از 
تاریخ عقد رسمی آن ها گذشته می توانند عضو این طرح شوند 
و از برنامه های آموزشی، خدمات سه ساله و بهره مندی از غذای 

متبرک مهمانسرای حضرت رضا)ع( برخوردار شوند.

 از ابتدای اجرای طرح »زندگی به سبک رضوی« چه 
تعداد از نومزدوجین از خدمات این طرح بهره مند شدند؟

از زمان اجرایی شــدن این طرح تاکنون بیش از 20هزار زوج 
جــوان از خدمات ایــن مرکز در قالب طرح هــای »زندگی به 
ســبک رضوی« و »هم سایه« بهره مند شــده اند و حدود 640 
بســته  محتوایی برای زوجین ارســال شــده است. همچنین 
طرح »حسنا« از دیگر برنامه های این مرکز است که به منظور 
شناسایی، شبکه سازی و مهارت افزایی واسطین ازدواج با رویکرد 
ارتقا و بهبود مبتنی بر آموزه هــای دینی و رضوی و با در نظر 
گرفتن کارآمدی ساختارهای سنتی بیش از بسترهای غیرسنتی 
برنامه ریزی شــد که در پی اجرا شــدن این طــرح و برگزاری 
14جلسه آموزشی برای توانمندسازی خادمیاران ازدواج بیش 
از یک هزار نفر از واسطه گران ازدواج فعالیت می کنند. همچنین 
تدوین سند راهبردی تکریم بانوان شاغل و تعالی جایگاه خانواده 

از دیگر اقدام های این مرکز است.

 در خصوص تدوین سند راهبردی تکریم بانوان شاغل 
و تعالی جایگاه خانواده که از سوی این مرکز انجام شده 

توضیحاتی بدهید.
این سند در راستای فراهم شدن زمینه تحکیم و تعالی خانواده 

کارکنان آستان قدس رضوی در چارچوب ارزش های اسالمی و 
ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال بانوان مبتنی بر نظام ارزشی 
و هنجاری فرهنگ اسالمی در مجموعه آستان قدس رضوی با 
رویکرد حفظ حقوق، تکریم، تعالی و ارتقای منزلت بانوان شاغل 
با 640 ســاعت کار کارشناسی و جلسات مشورتی جمع بندی 

شده و تاکنون 48 بند از این سند اجرایی شده است.
همچنین برگزاری 126 جلســه »برهان« بــا موضوع »نقش 
همســری بانوی فاطمی در خانواده اسالمی و انقالبی« با بیش 
از 9هزار مخاطب، تولید نرم افزارهای محتوایی در حوزه مشاوره 
و آمــوزش به خانواده، بهره مندی بیــش از 6هزار نفر از زائران 
و مجاوران از خدمات مشــاوره این مرکز، برگزاری 48 جلسه 
مهارت افزایی ویژه دوره تربیت محقق، برگزاری اردوهای رضوانه 
با حضور 5 هزار و 582 نفر، برگزاری جشنواره فرهنگ کارآفرینی 
بانوان و نام نویســی 785 نفر در رویداد نوآوری خاتون از دیگر 
برنامه های انجام شــده در طول یک سال گذشته است که در 
راستای معرفت افزایی بانوان مؤمن انقالبی ناظر به نقش آفرینی 
مؤثر بانوان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی از سوی مرکز امور 

بانوان و خانواده آستان قدس رضوی اجرا شده است.

 چه کارهای دیگری در حوزه بانوان صورت گرفته است؟
در حــوزه بانوان رویکــرد کلی ما این بوده اســت که با توجه 
 به ظرفیتی کــه خانم ها در حوزه های مختلــف دارند بتوانند 
نقش آفرینی هایی را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی داشته 
باشند. افتتاح باغ اردوگاه خاتون، برپایی ویژه برنامه های ریحانه از 
ایام شهادت حضرت فاطمه)س( تا روز میالد این بانوی بزرگوار 
در ســال جاری با حضور 31 هزار مخاطب به طور مستقیم و 
برپایی 282 جلسه ویژه دوره های تربیت مبلغ و مدرس حوزه 
خانواده و تشکیل کانون های خادمیاری در سراسر کشور از دیگر 
فعالیت های انجام شده مرکز امور بانوان و خانواده در سال 98 

است.

 لطفاً دربــاره فعالیت های کانون هــای خادمیاری 
توضیحاتی بدهید.

فعالیت کانون های خادمیاری در ســه حــوزه بانوان، خانواده و 
خانواده شهدا انجام می شود که فعال سازی و مهارت افزایی 2هزار 
و 943 نفر در کانون های خادمیاری خانواده شهدا، فعالیت 30 
خادمیار در حوزه پژوهش و فعال سازی و مهارت افزایی یک هزار 
و 744 خادمیار خانم از جمله کارهای صورت گرفته در ســال 

گذشته است.

گفت و گو
سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در تشریح فعالیت های این مرکز در سال 98 تأکید کرد 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 یکشنبه 25 اسفند 1398 20 رجب 1441 15 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9208

در 11 ماه نخست امسال صورت گرفته است
رشد 23 درصدی در تولید گرانیت معادن قدس رضوی

آســتان: رئیــس هیئت مدیــره و 
مدیرعامل شرکت معادن قدس رضوی 
از رشد 23 درصدی تولید سنگ گرانیت 
در معادن این شرکت در 11 ماه نخست 
امســال در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
موســی مهدوی گفــت: در این مدت 

همچنین با توجه به اقدام های صورت گرفته، شاهد افزایش 13 درصدی در تناژ 
تولید بوده ایم.وی ادامه داد: شــرکت معادن قدس رضوی 6 معدن دارای پروانه 
بهره برداری دارد که از این تعداد، پنج معدن در منطقه نهبندان و یک معدن در 
مشهد واقع است.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت معادن قدس رضوی با 
اشــاره به معادن فعال این شرکت خاطرنشان کرد: دو معدن ده مرغ و چاوک که 
در منطقه نهبندان قرار دارند، دارای سنگ گرانیت گل پنبه ای هستند و در حال 
حاضر فعال هستند.وی افزود: برای معادن غیرفعال برنامه ریزی مقتضی در دستور 
کار است.مهدوی برنامه ریزی در نحوه استخراج، استفاده بهینه از ماشین آالت و 
تجهیزات موجود و همچنین استقبال خوب بازار مصرف را از جمله دالیل افزایش 
تولید گرانیت عنوان کرد.وی درباره محصول استخراج شده در معادن فعال این 
شرکت گفت: در معادن فعال فقط سنگ گرانیت گل پنبه ای، تولید و استخراج 
می شود.مهدوی با اشاره به گستره فروش و عرضه این محصول خاطرنشان کرد: 
سنگ گرانیت نهبندان به صورت خام صادر نمی شود ولی صدور سنگ های پالک 

برش خورده به کشورهای آسیای میانه، ترکیه و عراق قابل انجام است.

مدیرعامل شرکت فراورده  های لبنی رضوی:
 مصرف محصوالت پاستوریزه تأثیری 
در ابتال به بیماری های ویروسی ندارد 

آستان: مدیرعامل شرکت فراورده های لبنی رضوی درباره شایعات اخیر مطرح 
شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه مصرف لبنیات برای بیماران کرونایی مناسب 
نیست، گفت: این نظریه به هیچ عنوان پایه علمی ندارد و حذف لبنیات از برنامه 

غذایی کار نادرستی است.
طالبیان ادامه داد: مصرف شیر و ماست کم چرب را باید مطابق رژیم غذایی و مثل 
روز های گذشته مصرف کرد و مصرف آن ها نه تنها هیچ تأثیری در شیوع ویروس 

کرونا نداشته بلکه برای سالمتی بدن نیز ضروری است.
وی با اشــاره به شعار این شرکت مبنی بر اینکه افزایش مصرف شیر مساوی با 
جامعه سالم است، تصریح کرد: این اقدام با رویکرد حمایت از بیماران کویید19 
و کادر پزشکی و درمانی، در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت فراورده های 
لبنی رضوی صورت گرفته است. سیدمهدی طالبیان گفت: در هفته جاری و در 
ســه نوبت 20هزار محصول لبنی رضوی در بیمارستان های امام رضا)ع( و دکتر 

شریعتی که درگیر بیماران مبتال به ویروس کرونا هستند، توزیع شد.
وی بــا تأکید بر ضرورت افزایش مصرف لبنیات در شــرایط کنونی که ابتال به 
ویروس کرونا در کشور افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نظریه 
کارشناســان تغذیه، هر زمانی که بحث هر گونه آلودگی پیش می آید، مصرف 
شیر به شدت توصیه می شود.طالبیان ادامه داد: همچنین به منظور فراگیر شدن 
مصرف شیر در جامعه، سایر شرکت های تولیدکننده محصوالت لبنی در کشور 
می بایست از این اقدام حمایت کرده و بیمارستان های کشور را با محصوالت سالم 
پوشش دهند.وی افزود: شیرهای پاستوریزه و استریلیزه، حرارت الزم و کافی را 
برای از بین بردن ویروس کرونا دیده اند و از این نظر مصرف آن ها مشکلی ندارند.

 ارائه مشوق های کاشت چغندر به کشاورزان 
توسط شرکت قند چناران

آستان: مدیرعامل شرکت قند چناران زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی از 
ارائه مشوق های کاشت چغندر به کشاورزان توسط این شرکت خبر داد.

اســمعیل زرین زاده با اشــاره به مشوق های شــرکت قند چناران برای ترغیب 
کشاورزان به کشت چغندر بیان کرد: تأمین نهاده هایی شامل کودهای شیمیایی، 
بذور الزم، ســموم و ریزمغذی ها و نیز ارائه خدمات به پیمانکاران توســط واحد 
خدمات مکانیزاســیون از طریق انجام مراحل کاشت، داشت و برداشت از جمله 
این موارد به شمار می رود.وی ادامه داد: همچنین کارشناسان شرکت بازدیدهای 
مستمر و هفتگی و روزانه خود را با هماهنگی با کشاورزان از اراضی کشت چغندر 
قند انجام می دهند.مدیر عامل شــرکت قند چنــاران تصریح کرد: ضمن اینکه 
انجام امور تحقیقاتی به صورت طرح های آماری و کشاورزی در مناطق مختلف 
چغندرکاری و با کمک کارشناسان مجرب شرکت قند چناران صورت می گیرد 
تا بتوان همه ساله بهترین واریته های بذور و نیز بهترین سموم و ریزمغذی ها را با 

استفاده از بهترین نتایج آماری خریداری و کشت کرد.

رونق تولید



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

روزنامـه صبـح ایـران

کسی که غرب را نشناسد، ایرانیان را تحقیر می کند  اندیشه: عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با فارس گفت: نگاه مثبت به بیرون و نگاه منفی به جامعه خودمان ناشی از غرب زدگی 
و نگاه غلط به غرب، ظاهرگرایی و درک سطحی از غرب است. اگر غرب را دقیق و عمیق بشناسیم و الیه های زیرین منتسب به غرب را که به لیبرالیسم و اومانیسم باز می گردد، بهتر بشناسیم و از سوی دیگر هم 

بحث های تاریخی و هویتی خودمان را بهتر بشناسیم، اسیر این برخوردهای افراطی نمی شویم.

آیا استیصال علم در برابر کرونا، بحران نگاه علم محوراست؟ 
متن زیر با عنوان بحراِن علم یادداشتی است از حامد قدیری، پژوهشگر فلسفه که در 

ادامه بخشی از آن را می خوانید. 
ما در عصر مدرن زندگی می کنیم و خواهی نخواهی با مختصاِت این عصر درآمیخته ایم. 
یکی از این مختصاْت »علم« است که در نظِر ساکنان این عصر، یک سر و گردن از 

دین و هنر و فلسفه باالتر است و گفتمان حقیقت نُما انگاشته می شود.
همین داعیه سبب می شود گاهی دغدغه داراِن دین و هنر )و شاید فلسفه( در کمین 
بنشینند تا هر وقت که علم با بحرانی سخت و حل نشدنی مواجه شد، ندا برآورند که 
»علم به آخِر راه خود رسیده و آن هایی که به علم تکیه کرده اند، باید از خواب غفلت 
بیدار شــوند«. یکی از این بزنگاه ها لحظاِت شیوع بالهایی از جنس بیماری هاست؛ 
بیماری هایی مثل کرونا که آنچنان مهیب و قدرتمند ظاهر می شوند که برخی در مقام 
مذمِت علم می گویند »پس این علم کجاست تا جلو قداره کشِی این ویروس را بگیرد؟« 
به ویژه دیندارانی هستند که استیصاِل نسبی علم در برابِر چنین معضالتی را بُحرانی 
برای اتکا به علم می دانند و گمان می کنند با اشــاره مدام به عجز علم در حل سریِع 
چنین بحران هایی می توانند به علم زدگان تلنگری بزنند که عصِر اتکا به علم تمام شده 

و حاال وقتش رسیده که سرتان را باال بیاورید و آسمان را ببینید.
در این نوشــته کوتــاه، می خواهم از بُطالن چنین نگاهی حــرف بزنم و بگویم این 
اســتیصال نسبِی علم نه تنها بُحرانی برای نگاه علم محورِ مدرن نیست، بلکه از قضا، 
نیروی محرکه ای برای پیشبرد علم است. همچنین می خواهم یک گام جلوتر بروم و 
بگویم اتفاقاً بحران علم و انسان مدرن آن جایی سربرمی آورد که علم به خوبی از پِس 
مجهوالت برآید و امِر ناشناخته را در نظریه خود هضم کند. با این حساب، در اینجا با 
یک سؤال کلنجار خواهم رفت: ۱- چرا استیصال نسبِی علم در برابر مشکالتی مثل 

شیوع کرونا بحرانی برای نگاهِ علم محورِ مدرن نیست؟
اما جواب این پرسش: ما خیال می کنیم وقتی علم در مواجهه با معضلی مثل شیوِع 
کرونا مستأصل می شود و نمی تواند آن را کنترل کند، دم خروِس عجزش عیان می شود 
و تشت رسوایِی ادعای تهی اش یعنی »سیطره عقل خودبنیاد بر جهان« از بام بر زمین 

می افتد، ولی چنین خیاالتی ناشی از فهم نادرست شأن علم در عصر مدرن است.
دانشمند، پژوهشگر اســت؛ یعنی اجماالً با ذهنیت علمی به سراغ مسائل می رود و 
بــا رعایت اصول و دســتورعمل هایی که نزد قاطبه دانشــمندان )یا به طوردقیق تر 
پژوهشگران( پذیرفته شده، با آن مسائل گالویز می شود. با یک استعاره می توانیم درک 

روشن تری از »پژوهش« داشته باشیم.
اساساً پژوهشگر یعنی کسی که با بحران دست به گریبان می شود و در ابتدا از حِل آن 
عاجز اســت اما در ادامه تالش می کند آرام آرام بر آن غلبه کند و مرز علم را یک قدم 

به پیش ببرد.
همین جا شاید این پرسش به ذهن خطور کند که اگر ذهنیِت علمی توانایی حل آن 
مسئله را نداشته باشد چه؟ پژوهشگر در آستیِن خود پاسخی ساده )و البته همراه با 
تسامح( دارد: »در ُچنان حالتی، معلوم می شود که ذهنیِت علمِی فعلی نواقصی دارد 
که ناگزیر باید به دنبال ذهنیِت علمی دیگری بگردیم« اما این تغییِر ذهنیِت علمی )که 
به ندرت اتفاق می افتد( از جنس تغییرات درون علمی است؛ یعنی گذار از یک نظریه 
علمی با قدرِت تبیینی کمتر به یک نظریه علمی دیگر با قدرت تبیینی بیشتر. احتماالً 
یکی از مشهورترین نمونه های چنین گذاری همان گذار از فیزیک نیوتون به فیزیک 
انیشتین باشد.پس شاید باید بپذیریم که نخست مقوِم علِم جدید پژوهشگری است و 
دوم پژوهشگری اساساً پیوند خورده با مواجهه با مسئله ای که در نگاهِ نخست الینحل 
می نماید و سوم پژوهش یعنی تالش برای حل این تعارض که گاهی با غلبه ذهنیت 

علمی بر مسئله حاصل می شود و گاهی با غلبه مسئله بر ذهنیت علمی.
اگر این تصویر را از بشــر مدرن )به ویژه دانشــمنِد این عصر( داشته باشیم، آن گاه 
تصدیق خواهیم کرد که مواجهه او با مســائلی از جنس شــیوِع کرونا یک تعارض 
درون علمی اســت که از قضا، نیروی محرکه ای بــرای پژوهش و به عبارت دیگر، 
پیشــبرد حدود و ثغورِ سیطره علمی بر عالَم است. همین جاست که شعار مشهور 
فرانسیس بیکن، یکی از آبای علم مدرن معنا پیدا می کند: »یا راهی می یابم یا راهی 
می سازم«؛ این جمله را نخســتین بار هانیبال در سال ۲۱۸ پیش از میالد به زبان 
آورد؛ آن هنگام که می خواست با فیل های جنگی از سلسله جباِل آلپ عبور کند اما 
فرماندهانش این کار را ناممکن می انگاشتند. سماجت و توفیق او شباهت بسیاری با 
سماجت پژوهشگر در مواجهه با معضل علمی و تالش برای حل آن با پژوهش دارد.

اندیشه
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یادداشت

 اندیشه/ فاطمی نسب، رضایی  مسئله امروز و 
دیروز نیست، انقالب از همان سال 57 به تحریم های 
اقتصادی دچار شده اســت. در این مدت 4۱ ساله 
اگر مدل اقتصاد مقاومتی ما که رویکردی داخلی و 
درون زا دارد پا گرفته بود، به گفته مقام معظم رهبری 
در بیانیه گام دوم بسیاری از مشکالت و آسیب های 
کنونی به وجود نمی آمد و اقتصاد ما بسیار کارآمدتر 
از حال حاضر بود. اما یک بخش مهم اقتصاد، رفتار 
اقتصادی ما مردم اســت که به سیاست های کالن 
جهت می دهد. این رفتارها ناشــی از نوع نگاه ما به 
زندگی و سبک زندگی ما ایرانی هاست. این موضوع 
بهانه ای شد تا درباره نسبت مبانی اندیشه ای جامعه 
با الگوهای اقتصادی و سبک زندگی، با حجت االسالم 
 دکتــر رجایــی، عضو هیئــت علمی مؤسســه 
امام خمینی)ره( گفت وگو کنیم که حاصل آن را در 

ادامه می خوانید. 

 آقــای رجایــی! آیــا تحــول در مبانی 
هستی شناسی  و ارزش شناسی منجر به تحول 
 قطعی در الگوهای اقتصادی در سطح فردی 

و اجتماعی می شود؟
بلــه، در هرم اندیشــه، مبنا به مثابه شــالوده یک 
ساختمان است، یعنی همواره روبنای یک ساختمان 
اتکایش زیر بنای آن است. اگر اعتقاد سوفیست ها در 
باب انکار واقعیت و حقیقت را باطل فرض کنیم میان 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد سرمایه داری تفاوت مبنایی 
جــدی وجود دارد که همین تفاوت منشــأ تفاوت 
در الگوهای ناظر به ســطوح سه گانه خرد، کالن و 
توسعه شده اســت. اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر 
مبنای فکری اش یعنی فلسفه غرب، ابزار شناخت را 
منحصر در حس و تجربه می داند و این مســئله با 
عنوان گیوتین هیوم مطرح است. یعنی تنها آنچه از 
طریق حس ادراک می شود یا در فضای آزمایشگاهی 
تجربه می شود را به عنوان منابع شناخت می پذیرد 
و بر اساس آن الگوهای مدیریت خرد و کالن خود 
را مطرح می کند. در حالی که در نظام فکری اسالم 
منابع شناخت منحصر در حس و تجربه نیست، بلکه 
عقل و وحی هم به آن افزوده می شــود. آیا می توان 
تنها با اتکا به تجربه و حس، سعادت انسان را تبیین 
کرد؟ لذت های حســی همــواره در معرض خطا و 

اشتباه هستند. بنابراین تفاوت در مبنا منجر به تغییر 
مالک ها شود و باید به دنبال مدل ها و الگوهایی در 
اقتصاد خانواده و جامعه باشیم تا منجر به سعادت 
فرد و جامعه شــود. شــریعت و وحی به عنوان دو 
منبع شناخت، الگوهای خاص خود را ارائه می دهند 
و الگوهــای مصرف یا تولیــد را دگرگون می کنند. 
شــریعت روزی حالل را جامعه هــدف در اقتصاد 
خانواده می داند. همچنین اقتصاد ملی را در سطح 

کالن به سوی تولید ناخالص طیب سوق می دهد.
در اندیشــه مبنایــی اقتصاد اســالمی، اعتقاد به 
معاد به ادبیات اقتصاد، یعنی واژگان ســود و زیان، 
معنایی دیگر می بخشــد. از طرفی تغییر محتوایی 

نفع شــخصی منجر به تحــول الگوهای مبتنی بر 
آن می شود؛ مانند الگوی دگرخواهی که مبتنی بر 

اندیشه معادباورانه است.

 می توان معتقد به ارتباط دوسویه اقتصاد 
اسالمی و ســبک زندگی اسالمی بود؟ یعنی 
تحول در ســبک زندگی مبتنی بر اندیشه 
توحیدی می تواند از شاخصه های تحقق عینی 

اقتصاد اسالمی در جامعه باشد؟
در قاموس فرهنگ اسالمی مبتنی بر سبک زندگی 
قرآنی، اساسی ترین راهبرد پیشرفت، تعمیق ایمان 
است و تعمیق ایمان یعنی اصالح اعتقاد )ایمان( و 

اصالح رفتار)تقــوا( که نتیجه آن 
طبق وعــده قرآن، نــزول برکات 
آســمان و زمیــن اســت. چنین 
باوری مبتنی بر راهبردی فرهنگی 
و تربیتی منجر به تحولی اساسی 
و بنیــادی در الگوهــای فردی و 
اجتماعی اقتصادی می شود. انسان 
مسلمانی که معتقد به مبدأ و معاد 
است مبتنی بر این دو عامل درونی، 
عمر را ســرمایه می داند و اتالف یا 
عدم استفاده بهینه از آن را بر خود 
حرام می پندارد. حال فرض کنید نه 
تمام بلکه بخشی از نیروی انسانی 
یک بنگاه تولیدی با چنین باوری 
وظایف خود را انجام دهند، آن واحد 
تولید با چه تحولی در رشد سرمایه 

و ارزش افزوده مواجه خواهد شد؟
اساسی ترین راهبرد در بیانیه گام 
دوم انقالب اســالمی بــه عنوان 

برنامه ریزی بلند مدت نظام اســالمی عبارت است 
از تغییر نگاه که ارتباط دوســویه ســبک زندگی و 
اقتصاد اســالمی در این راهبرد خالصه شده است. 
امروز بانک های کشــور به طور سرسام آوری دارای 
حجم نقدینگی هستند در حالی که صنعت و بخش 
کشاورزی تشنه منابع مالی هستند. تغییر نگاه یعنی 
روانه کردن نقدینگی به بخش تولید و کشاورزی نه 
انباشت آن ها در بانک. تغییر نگاه یعنی ارتقای سرمایه 
گذاری خارجی، کاهش فقر و بیکاری از طریق ارتباط 
با غرب حل نمی شود بلکه باید به سرمایه های داخلی 
توجه کــرد. البته تغییر نگاه در بلندمدت از رهگذر 
تربیت توحیدی و اصالح ساختار های حاکم بر زندگی 

حاصل می گردد.

 اقتصاد اســالمی منحصر در قواعد کلی 
حاکم بر سطوح جزئی مدیریت جامعه است 
 یا در سطوح ســه گانه خرد، کالن و توسعه

 ارائه دهنده الگو است؟
به طور کلی هر نظام اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه 
است: مبنا، اهداف، راهبرد و راهکار. ما این سؤال را 
ناظر به مؤلفه چهارم پاسخ می دهیم؛ یعنی راهکار. 

در تاریخ اسالم حداقل در دوره ۱0 
ساله حکومت حضرت رسول)ص( 
و حضــرت علــی)ع( گــزارش 
مکتوب از سیره و روش مدیریت 
حاکمیت  توســط  جامعه  کالن 
معصوم داریــم. بنابراین پاره ای از 
سیاســت گذاری های نظارتی در 
روش و منــش معصومین وجود 
دارد که باید با موضوع شناســی 

عمیق، به زبان امروزی بیان شود.
به عنــوان مثال امــام صادق)ع( 
می فرمایند: هر کس گندم بخرد، 
مالش زیاد می شــود و هر کس 
آرد بخرد، مالش نصف می شــود 
و هــر کس نان بخــرد، مالش از 
بین می رود. موضوع شناسی، این 
حدیــث را در جایگاه ارائه الگوی 
مصرف در ســطح خرد و الگوی 
واردات در ســطح کالن جــای 
می دهد. ترجمه این حدیث به زبان امروزی چنین 
می شود که در این مجموعه سه عضوی، گندم، آرد و 
نان به ترتیب کاالی اولیه، کاالی واسطه ای و کاالی 
نهایی محسوب می شوند. الگوی استخراجی از این 
حدیث در سطح خرد، مصرف کننده را به ترتیب به 
خرید کاالی اولیه، واسطه ای و سپس نهایی توصیه 
می کند که برای فهم بهتر می توانید در ذهن خودتان 
اختــالف قیمت طبخ برنج در خانه را با خوردن آن 
در رستوران مقایسه کنید. همچنین در سطح کالن 
نیز به تولیدکننده به واردات کاالی اولیه، واسطه ای 
و سپس نهایی توصیه می کند؛ چرا که کاالی اولیه 
وقتی در فرایند تولید قرار بگیرد ارزش افزوده ایجاد 
می کند، در حالی که خرید کاالی نهایی از دســت 
دادن ســرمایه اســت. همچنین مبتنی بر همین 
حدیث می توان راهبرد صنعت نفت کشور را پرهیز از 
خام فروشی دانست؛ چرا که ارزش افزوده ای را در پی 
نخواهد داشت و اقتصاد کشور را وابسته می کند. البته 
برای تحقق اقتصاد اسالمی صرف موضوع شناسی و 
ترجمه آن ها به زبان امروزی ممکن نیســت، بلکه 
باید اراده مدیران ارشد کشور همچون سلیمانی ها 
و تهرانی مقدم ها بر اجرای این آموزه ها استوار گردد.

حاشیه

مدیریت اقتصادی را تحت تأثیر فضای روانی قرار ندهیم
با توجه به شرایط کنونی جامعه بر خود الزم 
می دانــم دو نکتــه را به دنبــال این امتحان 
الهی یعنــی کرونا تذکر دهــم. خانواده های 
آسیب دیده نباید فراموش شوند، بلکه باید به 
تناسب جامعه هدف در قالب تیم های جهادی 
مبتنــی بر رابطــه خویشــاوندی کمک های 
پیشــگیری، دارویی و مالی بــه خانواده های 
آســیب پذیر برســد. از طرفی نباید اقتصاد 
کشور تحت تأثیر فضای روانی به وجود آمده 

هیجان زده تدبیر شود. برخی از سیاست های 
دولت محل تأمل اســت، در واقع دولت چرا 
همگان را به یک چوب می راند و معافیت های 
کوتــاه مدت مالی چه در حــوزه بانکی و چه 
در امــوری از قبیل آب، بــرق و گاز بدون در 
نظر گرفتن تفاوت جوامع هدف ارائه می دهد. 
چنین سیاســتی پس از گذراندن این دوران 
دولت را با کســری بودجه شــدیدی مواجه 
می کند که باید از همین االن به فکر آن بود.

اقتصاد سرمایه داری 
مبتنی بر مبنای 
فکری اش یعنی 
فلسفه غرب، ابزار 
شناخت را منحصر 
در حس و تجربه 
می داند و این مسئله 
با عنوان گیوتین 
هیوم مطرح است

بــــــــرش

eگفت وگو با حجت االسالم دکتر رجایی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

تغییرات بلندمدت اقتصادی، مستلزم تربیت توحیدی و اصالح ساختارهاست

 حامد قدیری

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای  فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001004395 � 1398/11/29 هیئ��ت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در 
واح��د ثبتی حوزه ثبت مل��ک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حس��ین قربانی راد  
فرزند حس��ن بش��ماره شناسنامه 1 وشماره ملی 0652433987  نس��بت به ششدانگ یکباب باغ منزل به 
مس��احت1715/30 مترمربع قس��متی از باقیمانده 434  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حس��ن 
قربانی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815390
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/10                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/25
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مشاعی 

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 139860330002023665 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002002685 آقای/

خانم  س��ید محمدرضا حجازی فرزند س��ید یوسف در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمساحت 151/17 مترمربع پالک شماره 2169/21 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

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

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

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

از بتول زند ثبت دفتر 306صفحه 205  . )م الف 5490 (
5- رأی ش��ماره 139860330002025260 مرب��وط به پرونده کالس��ه 13981144330002000583 
آقای/خانم  ام کلثوم اسکندری فرزند علی جعفر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 100 مترمربع پالک شماره 2257/149 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری از عباسعلی امیری ثبت دفتر 240 صفحه 139  . )م الف 5489 (
6- رأی شماره 139860330002026231 مربوط به پرونده کالسه 1396114430002000510 آقای/

خانم  علیرضا جعفری منش فرزند جعفر در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 108 مترمربع پالک شماره 1765 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 

مع الواسطه از زهرا یزدانی دهنوی ثبت دفتر 374 صفحه 176  . )م الف 5491 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم 
اعت��راض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. )قدس ( آ-9815370
تاریخ انتشار اول: 1398/12/10
تاریخ انتشار دوم: 1398/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مشاعی 

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 139860330001013796 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001762 آقای/

خانم  محمد عنبر حیدری فرزند عبدالصمد درشش��دانگ یک باب س��اختمان بمساحت 936/70 مترمربع 
پ��الک ش��ماره 8فرعی از 1فرعی از 456 اصلی واق��ع در  قم بخش 9 حوزه ثبت ملک اداره یک قم. مبایعه 
نامه عادی مع الواس��طه از محمدرضا رضوانی کاش��انی س��ند صادره از دفتر 1صفحه 111 به موجب سند 

قطعی شماره16207 مورخ 1354/11/26 دفتر خانه 20قم  . )م الف 5481 (
2- رأی شماره 139860330001015693 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001578 آقای/

خانم  فاطمه یزدی  فرزند محمد تقی درششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 84 مترمربع پالک شماره 
10902 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سندصادره در دفتر604صفحه 206  . )م الف 5482 (

3- رأی شماره 139860330001017141 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001869 آقای/
خانم  طاهره حس��ینی فرزند حس��ین در 33/59متر مربع مش��اع از 116/76متر مربع ششدانگ باستثنای 
بهای عرصه و اعیان یک باب س��اختمان به مساحت شش��دانگ 116/76 مترمربع پالک 10700/88اصلی 
.پالک10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب سند صلح302239مورخ1392/07/21دفتر 
خانه 47قم صادره در دفتر200صفحه 385 بانضمام گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 9609972524

001323مورخ1396/05/04شعبه 40 شورای حل اختالف  . )م الف 5483 (/
4- رأی شماره 139860330001017139 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001867 آقای/

خانم  علی کرمانی زاده فرزند غالمرضا در 27/71متر مربع مشاع  از 116/76 متر مربع ششدانگ باستثنای 
بهای عرصه و اعیان یک باب س��اختمان  بمس��احت شش��دانگ 116/76متر مربع پالک 10700/88اصلی 
وپ��الک ش��ماره 10701/19 اصلی واقع در بخ��ش یک ثبت قم. به موجب گواهی حصر وراثت به ش��ماره 

دادنامه 9609972524001323مورخ 1396/05/04شعبه 40شورای حل اختالف  . )م الف 5484 (
5- رأی شماره 139860330001017140 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001868 آقای/

خان��م  ابوالفض��ل کرمان��ی زاد فرزند غالمرضا در 27/71متر مربع مش��اع از 116/76متر مربع شش��دانگ 
باستثنای بهای عرصه واعیان یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 116/76متر مربع پالک 10700/88 
اصلی وپالک 10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب گواهی حصروراثت به دادنامه 9609

972524001323مورخ1396/05/04شعبه 40 شورای حل اختالف  . )م الف 5485 (
6- رأی شماره 139860330001015884 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001866 آقای/

خان��م  مهدی کرمان��ی زاد فرزند غالمرضا در در 27/71متر مربع مش��اع از 116/76متر مربع شش��دانگ 
باستثنای بهای عرصه واعیان یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 116/76متر مربع پالک 10700/88 
اصلی وپالک 10701/19 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. به موجب گواهی حصروراثت به دادنامه 9609

972524001323مورخ1396/05/04شعبه 40 شورای حل اختالف.  . )م الف 5486 (
7- رأی شماره 139860330001015942 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001392 آقای/
خانم  نادیه فیض اهلل زاده فرزند علی در قسمتی از / ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 81/62 مترمربع 
پالک شماره 3فرعی از 10587 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند  صادره در دفتر 283 صفحه 175 

به موجب سند قطعی شماره 101426 مورخ 1385/05/04 دفتر خانه15قم  . )م الف 5487 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم 
اعت��راض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

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

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

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

 سید رضا شفیعی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  موضوع  اختالف  حل  هیات  آراء  آگهی 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 
یا رسمی  عادی  اسناد  که  افرادی  اسامی  یاد شده  قانون  اجرایی  نامه  آئین   ۱3
آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار 
گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی

)کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 199-98 آقای ابوالحس��ن یزدانی فرزند نورمحمد  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مساحت 133/23 متر مربع قسمتی از پالک شماره 447 اصلی واقع در قطعه یک شیروان خریداری از 

مالک رسمی از آقای محمد سبحانی
2-کالسه پرونده 388-98  آقای حمید رضا قانعیفرزند قربان نظر  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
168/60 متر مربع قس��متی از پالک 951 فرعی از یک اصلی پیر ش��هید خریداری از مالک رس��می آقای 

علیرضا ابراهیم زاده پیر شهید
3-کالس��ه پرونده 393-98  آقای حسن خالق پناه فرزند علی جان  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مس��احت 198/50 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره یک اصلی سه یک آب خریداری از مالک رسمی 

آقای مصطفی مهدوی
4-کالس��ه پرونده 285-98  آقای علی ناصری فرزند سبحان قلی  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
152/60 متر مربع قس��متی از پالک 426 فرعی از یک 962 اصلی س��ه یک آب خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد عیسی عربخانی نوبهار
5-کالس��ه پرونده 409-98  خانم فائزه میالنی فرزند محمود  در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 88875 متر مربع قس��متی از پالک 26 فرعی از 5 اصلی میرزا بیگ خریداری از مالک رس��می 

آقای محمود میالنی
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت محل تحوی��ل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9815814
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/01/16
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

در اج��رای م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شیروان رس��یدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 046-98 آقای الیاس محمد زاده مقدم فرزند حس��نقلی در شش��دانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مس��احت 300/74 متر مربع قسمتی از پالک ش��ماره 894 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه 
خریداری از مالک رس��می از مالکیت حس��ن قلی و رامین و مهین و شمسی و اکیده شهرت همگی محمد 

زاده مقدم وارث خانم مریم موسی زاده
2-کالس��ه پرون��ده 331-98  آقای عید محمد اصغ��ری فرزند علی اصغر در شش��دانگ یک باب منزل به 
مس��احت 65/35 متر مربع قسمتی از پالک شماره 2348 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از ذیل 

تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
3-کالس��ه پرونده 214-98  خانم زهرا آخرتی فرزند علی اصغر  در شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی 
به مس��احت 50/45 متر مربع تمامی پالک ش��ماره 20 فرعی از 1160 اصلی واقع در قطعه یک ش��یروان 

خریداری از مالک رسمی آقای علی موسوی نیشابوری
4-کالسه پرونده 021-97  خانم مریم محمدی مقدم فرزند ابراهیم  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
به مس��احت 117/42 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 6819 فرعی از 282 فرعی از 13 اصلی باغات و 

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

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

رسمی از ذیل مالکیت مشاعی متقاضی
 7-کالس��ه پرون��ده 283-98  آقای مختار اکبر زاده ش��کرانلو فرزند غفار در شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مس��احت 66512/78 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 13 اصلی کالته هندی خریداری از 

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

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

شیروان خریداری از مالک رسمی از عباسعلی قارداشی
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت محل تحوی��ل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

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

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

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره  139860322002003292-1398/11/5    هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای صفر پاغرگله بچه  فرزند شیرمحمد  بشماره شناسنامه  
227 صادره از زابل در شش��دانگ  یک باب خانه  به مس��احت  167/40 متر مربع در قسمتی ازپالک 719 
فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل کوچه 29 منشعبه از خیابان پاسداران  خریداری از 
مالک رسمی آقای عباس سرگلزایی   محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 1669 آ-9815335
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/12/10       تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/12/25

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139860322002003059-1398/10/28    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای  نورمحمد سارانی  فرزند احمد  بشماره شناسنامه  426 صادره از گرگان 
در شش��دانگ  یک باب خانه  به مس��احت  252/20 متر مربع در قسمتی ازپالک 719 فرعی از 1- اصلی  
واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل کوچه 23 منشعبه از خیابان پاسداران خریداری  از مالک رسمی آقای 
دادخ��دا میر و مازاد عرصه خریداری از ش��هرداری زابل    محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:1663 آ-9815361
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/12/10      تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/12/25

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139860322002003063-1398/10/28    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم سمیه خروط نو  فرزند عبداهلل  بشماره شناسنامه  3610020628 صادره 
از زاه��دان در شش��دانگ  ی��ک باب خانه  به مس��احت  278 متر مربع در قس��متی ازپالک 703 فرعی از 
1- اصلی  واقع در بخش 2 سیس��تان ش��هر زابل کوچه دانشجو- دانش��جو 10   خریداری از مالک رسمی 
آقای ش��ریف بار خدای ریگی   محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

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

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل



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

روزنامـه صبـح ایـران

ارتباط با خدا، دل را شاد می کند  تسنیم: حجت االسالم مسعود عالی در برنامه تلویزیونی »بدون تعارف« با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت: دعای هفتم صحیفه سجادیه که رهبر معظم انقالب نیز به آن 
اشاره فرمودند، شامل مضامین واالی توحیدی است؛ امام هادی)ع( فرمودند: »ما اهل بیت در بالها این دعا را می خوانیم«. راه شاد شدن دل و درون انسان، ارتباط با خدا و رحم و مهربانی در قبال دیگران است. هنر 

مؤمن این است که سختی ها و تلخی ها را به شیرینی ها تبدیل کند و بتواند از فرصت های پیش آمده نهایت استفاده را ببرد؛ مثالً در ارتباط با خدا؛ تاکنون بی خیال بودیم، حاال بی قرار خدا باشیم.

 jاصالت عبودیت در سیاست ورزی امیرالمؤمنین
سیاست ورزی امیرالمؤمنین)ع( بر مبنای عبودیت و بندگی خداوند بود؛ بنابراین 
یکی از اهداف مهم فعاالن سیاسی باید عبودیت  باشد. آن درجه باالیی که انسان 
می تواند به آن دسترسی پیدا کند، بندگی خداست؛ هرچند اکنون نیز ما در حکم 
بنده هستیم، ولی گاهی بنده شیطان، گاهی احساسات، بعضاً شهوات، گاهی بنده 
پول و کمی نیز بنده خدا هستیم. اگر در نماز می گوییم »ایّاک نعبد« می خواهم 
فقط خداوند را بندگی کنم، در ادامه باید گفت که »ایّاک نستعین« یعنی برای 
بندگی خالصانه خداوند باید از خداوند کمک بگیریم؛ باید بدانیم اگر انسان تربیت 
نشود، عبد شیطان و هوس ها خواهد بود؛ خیلی کار دارد تا انسان بنده خدا شود. 
عرصه سیاست باید فرصتی باشد برای اینکه انسان به عبودیت دست پیدا کند. 
وقتی انسان بنده خدا باشد، مهم ترین دغدغه او امر موال و فرمان موالست. فعال 
سیاسی که هدف خود را عبودیت خداوند می داند، پیروزی خود را در این می داند 
که خداوند را اطاعت کرده یا نکرده است؛ نه اینکه پیروزی خود را صرفاً در رأی 

آوردن نامزد مورد نظرش بداند. 
نکته جالب در نامه های سیاســی امیرالمؤمنین)ع( شــروع نامه ها با یک جمله 
تکراری اســت؛  امیرالمؤمنیــن)ع( وقتی از منظر حاکم جامعه اســامی نامه 
می نویســند، در ابتدای نامه ها می گویند: »ِمن عبداهلل علی امیرالمؤمنین«؛ این 
نامه از بنده خداست که اسمش علی و امیرالمؤمنین است؛ »امیر« هم در اینجا 
اشاره به نقش سیاسی و مدیریتی حضرت علی )ع( دارد. معنای این عبارت این 
است که برای امیرالمؤمنین، امارت و فرماندهی اصل نیست؛ عبودیت و بندگی 
اصل است. حضرت علی)ع( حکومت را تا جایی می خواهد که به بندگی او لطمه 
و صدمه وارد نکند؛ اگر حکومت و فعالیت سیاسی بخواهد به قرب حضرت علی به 
درگاه الهی ضربه بزند، حضرت از خیر آن می گذرد؛ امارت و حکومت برخاسته از 

عبودیت برای امیرالمؤمنین)ع( ارزش دارد.
فعال سیاســی یا اقتصادی یا هر عرصه دیگری، اگر عبد خدا نشــده باشد، عبد 
هوس ها و شیطان خواهد شد؛ آنچه برای عبد بسیار اهمیت دارد، اطاعت است. 
پیشبرد اهداف سیاسی تا جایی ارزش دارد که  به عبودیت لطمه نزند. از آن جایی 
که امیرالمؤمنین)ع( »عبد« بود، تمام دغدغه  اش رضایت موال و آســیب ندیدن 
عبودیتش بود؛ به همین دلیل حضرت در امر سیاسی کار بسیار دشواری پیش رو 
داشت؛ چرا که رقیبی چون معاویه در مقابل داشت که هیچ خط قرمزی نداشت. 
اگر بخواهیم در رقابت سیاسی امیرالمؤمنین)ع( را با عمروعاص و معاویه مقایسه 
کنیم، شاید به اشتباه بیفتیم و بگوییم که معاویه و عمروعاص زرنگ و سیاستمدار 
بودند؛ همان گونه که کســانی پشت سر امیرالمؤمنین)ع( این حرف را می زدند 
و می گفتند که علی سیاســت ورزی بلد نیست. راه برطرف کردن این شبهه این 
است که حضرت علی)ع( را باید با اهداف ایشان سنجید. حضرت در خطبه 200 
نهج  الباغه می فرمایند: »َو اهلل َما ُمَعاوِیَُه بِأَْدَهی ِمنِّي َو لَِکنَُّه یَْغِدُر َو یَْفُجُر َو لَْو اَل 
َکَراِهَیــُه الَْغْدرِ لَُکْنُت ِمْن أَْدَهی النَّاِس َو لَِکْن ُکلُّ ُغَدَره ُفَجَره َو ُکلُّ ُفَجَره ُکَفَره«؛ 
به خدا قسم معاویه زیرک تر از من نیست، ولی او خیانت می ورزد و گناه می کند 
و اگر غدر و مکر نکوهیده نبود، من از زیرک ترین مردمان بودم، ولی هر نیرنگی 

معصیت است و هر معصیتی نوعی کفر.
ایشــان همچنین در خطبه 41 نهج الباغه می فرمایند: »مــا در زمانی زندگی 
می کنیم که غالب اهلش خیانت و پیمان شکنی را کیاست و عقل می شمارند و 
جاهان بی خبر این گونه افراد را مدیر و مدبّر می شمارند... گاه شخصی که آگاهی 
و تجربــه کافی دارد و طریق مکر و حیله را خوب می داند، فرمان الهی و نهی او 
وی را مانع می شود و با اینکه قدرت بر انجام این کارها را دارد، آشکارا آن را رها 
می سازد، ولی آن کس که از گناه و مخالفت فرمان دین پروا ندارد، از فرصتی که 
پیش آمده اســتفاده می کند« یعنی برای امیرالمؤمنین)ع( رعایت خطوط قرمز 
بسیار مهم اســت و به همین جهت آن حیله ای که خداوند آن را دوست ندارد، 
رها می کند؛ هر چند که توان به کارگیری آن حیله را داشته باشد و با اجرای آن 
به نتیجه برســد. در داستان مسلم بن عقیل، آن حضرت توان کشتن ابن زیاد را 
داشت، ولی آن کار را بر همین مبنا انجام نداد. امیرالمؤمنین)ع( در ادامه می گویند 
انسان بی دین از چنین فرصت هایی استفاده می کند؛ بنابراین بندگی اصل بسیار 
مهمی برای فعالیت سیاســی است که انسان را از آتش جهنم دور نگه می دارد؛ 
همت اصلی عبد، رشد است و در رقابت با دیگران ماک را حفظ عبودیت خودش 

قرار می دهد.

ماه  احمدی شــیروان:  مریم   / معارف 
رجب که بنا بر توصیه هــای دینی، فرصت 
دعا و استغفار اســت، از قضا قرین روزهایی 
شده اســت که به جبر شیوع ویروس کرونا، 
مردم خانه نشین شده اند و از فرصت بیشتری 
برای بهره گیری از برکات این ماه برخوردارند. 
در گفت وگو با اســتاد علــی نظری منفرد، 
از اســتادان درس خارج حوزه علمیه قم به 
شناخت بیشتر این فرصت معنوی پرداختیم 

که از نظرتان می گذرد.

 استغفار مقدمه توبه است
استاد نظری منفرد با اشاره به اینکه رجب 
و پس از آن شــعبان ماه هایی سرشــار از 
فضیلت و ممتاز هســتند که بنابر روایات، 
پیغمبر خــدا)ص( آن ها را روزه می گرفت 
و به ماه رمضان متصل می کرد، می گوید: 
پیامبر)ص( فرموده اند رجب ماه اســتغفار 
امت من اســت؛ از خدا بخواهید در باقی 

عمر از گناه مصون بمانید.
او با بیان اینکــه غیر از دعاهای متعددی 
که در این ماه وارد شــده و به روزه و ذکر 
خدا در آن ســفارش شده، تأکید بسیاری 
هم به توبه و اســتغفار نیز شــده اســت، 
یادآور می شود: از مجموعه آیات و روایات 
استفاده می شود که استغفار مقدم بر توبه 
و غیر از آن است؛ به بیانی انسان باید ابتدا 
خود را از گناهــان پاک کرده و بعد خود 
را به اوصاف الهی آراســته کند. استغفار، 
شست وشــوی خود از گناه اســت و توبه 
بازگشت به سوی خداست. در آیه 3 سوره 
هود آمده است: »َو أَِن اْسَتْغِفُروا َربَُّکْم ثَُمّ 
ْعُکْم َمَتاًعا َحَســًنا إِلَی أََجٍل  تُوبُوا إِلَْیِه یَُمِتّ
ی َویُْؤِت ُکَلّ ِذي َفْضــٍل َفْضلَُه َوإِْن  ُمَســًمّ
تََولَّْوا َفإِنِّي أََخاُف َعلَْیُکْم َعَذاَب یَْوٍم َکِبیٍر«؛ 
از خدا آمرزش بطلبید و به درگاه او توبه و 
انابه کنید تا شما را تا اجل معین و هنگام 
مرگ لذت و بهره نیکو بخشــد و در حق 
هر مستحق رحمتی تفضل فرماید، و اگر 
روی بگردانید ســخت از عذاب روز بزرگ 

قیامت بر شما می ترسم.

 استغفار برکات معنوی و مادی 
به دنبال دارد

این اســتاد حوزه علمیه با بیان آثار و برکات 
ذکر »اســتغفراهلل ربی و اتوب الیه«، تصریح 
می کنــد: رفع و دفع با و نیز جلب نعمت و 
رحمت الهی، افزایش ثروت و برخورداری از 
برکت الهی، افزایش قوت و قدرت، تقرب الی 
اهلل، اجابت دعا، رحمت خاص بخشی از این 
آثار است. او می افزاید: استغفار، طلب غفران 
و آمرزش گناهان و توبه رجوع اســت. ابتدا 
باید انســان خود را پاک کرده و بعد از آن به 
حضرت حق تعالی رجــوع کند که خداوند 
متعال طیب است و باید بین طیب و آن که 
طیب را می خواند سنخیتی برقرار باشد. تأکید 
بر استغفار و توبه به این دلیل است که انسان 
بتواند به ســاحت قدس ربوبی نزدیک شود. 
ماه های مبارک رجب و شعبان مقدمه ای برای 
ورود در ماه میهمانی و ضیافت الهی هستند.

نظری منفرد بیان می کنــد: خدای متعال 
فرموده است با استغفار نه تنها برکات معنوی 
که تقرب اســت شامل حال انسان می شود، 
بلکه دنیای او هم اصاح می شود و مشکات 
مادی هم رفع می شــود؛ البته در تمام ایام 
به استغفار توصیه شده اما در ماه رجب این 

توصیه ها بیشتر است.

او در بیان شــرایط استغفار توضیح می دهد: 
برپایه آنچه امیرالمؤمنین)ع( در نهج الباغه 
بیــان کرده اند، اســتغفار یعنی انســان از 
کرده های بد خود پشیمان و نادم شود و پس 
از پشیمانی تصمیم بگیرد دیگر آن کار زشت 
را تکرار نکنــد. امام رضا)ع( نیز در این مورد 
می فرمایند: هفت چیز بدون هفت چیز دیگر 
مسخره کردن خود اســت که یکی از آن ها 
استغفار زبانی بدون استغفار قلبی است. طلب 
غفران از خداوند باید حقیقی باشد و آنچه با 
زبان گفته می شــود، با قلب و اعضا و جوارح 
سازگار باشد؛ فرد استغفار کننده باید پشیمان 
بوده و تصمیم بر ترک گناه داشــته باشد. او 
باید همان طور که به انجام گناه عادت کرده، 
به طاعت و بندگی خدا اقبال کند که سعادت 

و خوشبختی و نجات او در آن است.

 استغفار ابزار پاالیش روح است
این استاد اخاق تأکید می کند: در ماه رجب 
تا رمضان به بندگان این فرصت داده شــده 
است که پاالیش شوند؛ برای پاالیش و خالص 
شــدن نیاز به زمان است و یکی از اقدام های 
اثرگذار در آن روزه گرفتن اســت. در روایتی 
از رســول اکرم)ص( داریم که »الّصوم ُجَنّه 
ِمَن الّنار«؛ روزه ســپر آتش جهنم است. به 

همین دلیل رمضــان را ماه 
خودســازی و تقوا می دانیم. 
در قرآن کریم از استغفار به 
طهارت تعبیر شــده؛ در آیه 
222 سوره بقره آمده است: 
»اِن اهلل یُحــبُ التوابیــن و 
هرین«؛ خداوند  یُحُب الُمتطِّ
توبه کننــدگان و پــاکان را 

دوست دارد.
نظری منفرد در پایان با بیان 
اینکــه در ماه رجب فرصت 
مناسب و کافی برای پاالیش 
و خالص شدن به ما بندگان 
داده شده است تا بتوانیم از 
برکات این ماه استفاده کرده 
و بر ســفره ضیافت الهی و 

شهر رمضان بنشینیم، یادآور می شود: باید از 
فرصت های طایی که خداوند در عمرمان قرار 
می دهد، استفاده کنیم. پیامبر)ص( در روایتی 
ِّکم فــي اَیّام َدْهِرکم  فرموده اســت؛ »اِنَّ لِرب
نفحاٍت أال فتعّرُضوا لها«؛ همانا پروردگار شما 
در روزهــای زندگی تان نســیم های رحمت 
ویــژه ای دارد، به هوش باشــید و خود را در 
مسیر آن ها قرار دهید؛ یکی از این نسیم های 

حیات بخش، ماه رجب است.

گفت وگو با استاد نظری منفرد درباره فرصت استغفار در ماه مبارک رجب

انتشار شماره دوم فصلنامه نسیم رحمت خداوند را دریابیم
»مطالعات علوم قرآن« 

ـ  علمی  فصلنامه  شــماره  دومین  معارف: 
تخصصی »مطالعات علوم قرآن« )زمســتان 
13۹۸( به همت پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسامی منتشــر شد. مقاالت منتشر شده در 
این شماره عبارتند از: »مرجعیت علمی قرآن 
از نگاه اســتاد مطهری« نوشته محمدمهدی 
قرآنــی مدیریت  فیروزمهــر، »آموزه هــای 
مقاومت« بــه قلم ســیدعباس قدیمی نژاد، 
»تحلیل و نقــد دیدگاه آیــت اهلل معرفت از 
فترت وحی قرآن« اثر عبدالمجید طالب تاش 
و عیسی عیسی زاده، »منهج تفسیری آیت اهلل 
معرفت« نوشته علی مدبّر )اسامی(، »نقد و 
بررسی اشــکاالت فخر رازی به آیه والیت با 
تأکید بر دیدگاه آیت اهلل محمدهادی معرفت« 
نوشته عیسی عیسی زاده و نیکزاد عیسی زاده، 
»درآمدی بر اعجاز تشریعی در قرآن« به قلم 
عباس کوثری و »درآمدی بر راهبردهای عملی 
اقتصاد مقاومتی در آموزه های قرآن« اثر حسن 

شیرزاد کمانگر.

 برگزاری وبینار کرونا 
jدر دانشگاه امام صادق

معارف: وبینار اجتماعــی و فرهنگی کرونا 
از سوی دانشــکده معارف اسامی و فرهنگ 
و ارتباطات دانشــگاه امام صــادق)ع( و مرکز 
مطالعات اجتماعی تمدنی پژوهشــگاه علوم 
و فرهنگ اســامی امروز برگزار می شود. این 
وبینــار با موضوع »نهاد دین و بحران جهانی، 
فرصت ها و تهدیدها؛ دین اجتماعی در محاصره 
کرونا« و با سخنرانی علیرضا شجاعی زند؛ استاد 
دانشــگاه تربیت مدرس، علی انتظاری؛ استاد 
دانشگاه عامه طباطبایی، کریم خان محمدی؛ 
استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع(، علیرضا افضلی و 
نورالدین زندیه، استادان دانشگاه امام صادق)ع(، 
علی الهی خراســانی؛ از بنیــاد پژوهش های 
اسامی آستان قدس رضوی، محمد کاظمی 
و علی جعفری؛ اســتادان پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسامی و رســول علم الهدی؛ استاد 
دانشگاه امام حسین)ع(، امروز - یکشنبه 2۵ 
 اسفندماه- از ساعت 1۵ تا 1۸ از طریق نشانی 
 https://vc.isu.ac.ir/ch/isu-conf 

برگزار می شود.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9208 یکشنبه 25 اسفند  1398 20 رجب 1441 15 مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

خبر

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

با استغفار نه تنها 
برکات معنوی 

شامل حال انسان 
می شود، بلکه 

دنیای او هم اصالح 
و مشکالت مادی 

نیز رفع می شود

بــــــرش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان – منطقه دو همدان 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860326034001517. مورخ 98/11/26هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواد همتی اکبر فرزند صفر علی به شماره شناسنامه 
25 صادره از قهاوند . در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 75672/31 متر مربع 
تحت پالک 132/548 واقع در همدان روستای دشته بخش 5 خریداری مع الواسطه از محمد همتی 
اکبر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتیکه  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یکماهه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . )م 

الف 1879( آ-9815381
تاریخ انتشار نوبت اول :98/12/10      تاریخ انتشار نوبت دوم :98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان – موسی حنیفه  

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي ش��ماره 98/1457مورخ 98/11/26هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي اسد اهلل محمدی مهرنیا فرزند حمد اهلل بشماره شناسنامه 3920 صادره از 
اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع به پالک30 فرعی از21 فرعی از 
1880 اصلي  واقع در اسدآباد  بلوار جانبازان باالتر از کوچه شهید سپهری  کوچه حسینیه 14 معصوم 
خریداري با واس��طه از مالک رسمي آقای عباس��علی اکبری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 
خ��ود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  535( �آ-9815383
تاریخ انتشار اول  98/12/10       تاریخ انتشار دوم  98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي ش��ماره 1398/1456م��ورخ 1398/11/26هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اس��د اهلل محمدی مهرنیا فرزند حمد اهلل بشماره شناسنامه 3920 
صادره از اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر مغازه  به مساحت 100 متر مربع به 
ش��ماره پالک16 فرعی از1880 اصلي  واقع در اسدآباد  بلوار جانبازان باالتر از کوچه شهید سپهری 
خریداري با واسطه از مالک رسمي آقای علیداد علیخانی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 
خ��ود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  532(آ-9815384
تاریخ انتشار اول  98/12/10
تاریخ انتشار دوم  98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي شماره 13981/1486مورخ 98/11/30 13هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا زرین صف فرزند صفرقلی بشماره شناسنامه 945 صادره از 
اسدآباد در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 41/10 متر مربع در قسمتي از پالک 66 اصلي  

جهت الحاق به پالک 1 فرعی از 2469 اصلی واقع در اس��دآباد  بلوار 22 بهمن انتهای س��ی متری 
امیر المومنین  خریداري با واسطه از مالک رسمي آقایان غالم حسین بکائی و نصرت براتی یمین و 
غالمحسین صوفی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.
بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.) م الف  528(آ-9815385
تاریخ انتشار اول  98/12/10
تاریخ انتشار دوم  98/12/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860318603011693 مورخ 1398/10/10 
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ،تصرفات مالکانه بالمعارض آقای جمشید پر کم فرزند پرویز 
به ش��ماره شناس��نامه 1857 صادره از رشت در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��اختمان به مس��احت 79/48 متر مربع پالک فرعی 21545 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالک 
470و 42 از اصلی 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رسمی آقای پرویز پرکم محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 5397 آ-9815321
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/12/10      تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/25

حسین اسالمی کجیدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806998  
بدینوسیله به

- مؤسس��ه حقوقی عدالت پرمهران طوس- ش ث: 1940- مدیر مؤسس��ه: غالمحسین سلیمانی )1( تاریخ 
ایجاد: 1387/07/06 شناسه ملی: 10380160787

- س��ارا رجبی اردش��یری نام پ��در: ش��عبان تاریخ تول��د: 1387/06/25 ش��ماره مل��ی: 0929419057                        
شماره شناسنامه: 0929419057

- س��اره خوات��ون عموئی اردش��یری ن��ام پ��در: محمدابراهی��م تاریخ تول��د: 1322/01/30 ش��ماره ملی: 
2092475851 شماره شناسنامه: 4

- رقیه رجبی اردشیری نام پدر: شعبان شماره شناسنامه: 744
- س��میه رجبی اردشیری نام پدر: ش��عبان تاریخ تولد: 1361/03/24 شماره ملی: 0938945531 شماره 

شناسنامه: 1997
- وجیهه رجبی اردش��یری نام پدر: ش��عبان تاریخ تولد: 1379/09/24 شماره ملی: 0925554073 شماره 

شناسنامه: 0925554073
- مریم عسکری نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1354/12/22 شماره ملی: 3379544711 شماره شناسنامه: 15918
- عیسی رجبی اردشیری نام پدر: موسی تاریخ تولد: 1311/06/03 شماره ملی: 2092467700 شماره شناسنامه: 1
- اب��وذر رجبی اردش��یری ن��ام پدر: ش��عبان تاریخ تول��د: 1358/06/30 ش��ماره مل��ی: 2090317094                      

شماره شناسنامه: 363
- محس��ن رجبی اردش��یری نام پدر: ش��عبان تاریخ تولد: 1357/05/07 ش��ماره مل��ی:  2090317086                

شماره شناسنامه: 362
- ابراهیم رجبی اردشیری نام پدر: شعبان شماره شناسنامه: 2094

ابالغ می گردد بانک س��رمایه )بستانکار( به استناد قرارداد بانکی به شماره: شماره سند: 2101/36/194/4، 
تاری��خ س��ند: 1387/07/02، بانک مربوط��ه: بانک س��رمایه اجرائیه ای تحت کالس��ه 9806998 به مبلغ 
موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم االجرا: 4/741/538/768 ریال )چهار میلیارد و هفتصد و چهل و یک 
میلیون و پانصد و س��ی و هش��ت هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال( علیه شما صادر نموده است و چون 
برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر 
و از زمان انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. آ-9815830 م.الف 638
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9809188
بدین وس��یله به 1- خانم زهرا یزد زاد فرزند مهران بشناس��نامه و شماره ملی 0928112802 به قیومیت 
امیررضا یزد زاد فرزند مهران بش��ماره ملی 0921362374 2- امیررضا یزد زاد فرزند مهران بش��ماره ملی 
و شناس��نامه 0921362374 3- نرجس ظبیانی فرزند یحیی بش��ماره شناس��نامه 21371 و شماره ملی 
2591064806 )وراث مرحوم مهران یزد زاد( ابالغ می ش��ود ک��ه خانم عصمت مصلی جهت وصول هفتاد 
عدد س��که تمام بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج: ش��ماره س��ند: 5281، تاریخ سند: 
68/11/6 دفترخانه ازدواج 11 ش��هر مش��هد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9809188 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/12/7 مأمور، محل اقامت 

شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فق��ط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9815831 م.الف 639
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

اخطاریه کالسه 9603210 شعبه اول اداره اجرای مشهد
بدین وسیله به: سیده هلیا سیدی شماره ش: 0925266132 و سیده مهال سیدی ش ش: 0923681681 
و فاطمه باغ گندمی شماره ش: 509 همگی از ورثه مرحوم سید جعفر سیدی و دیگر ورثه احتمالی نامبرده، 

و همچنین آقای کریم یوسفی نماینده وراث مذکور ابالغ می گردد:
پیرو اجرائیه صادره کالس��ه 9603210 له بانک اقتصاد نوین علیه اعظم یوس��فی بنهنگی ورثه مرحوم سید 
جعفر س��یدی و غیره با توجه به اعتراض متعهد به مبلغ ارزیابی ش��ش دانگ پالک ثبتی 18998 فرعی از 
183 اصلی بخش 10 مشهد طبق ماده 102 آیین نامه اجرا آقایان: غالمعلی رخشانی فر و محمود خواجه ایم 
مقدم و رضا رادمنش: به عنوان هیئت کارشناسان جهت ارزیابی پالک ثبتی فوق الذکر انتخاب گردیده است. 

مراتب جهت اطالع اعالم می گردد. آ-9815832   م.الف 640
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9301528
بانک اقتصاد نوین به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 195365- 91/11/26 دفترخانه 71 مش��هد علیه خانم 
آرزو ازانی فرزند حس��ن ش��ماره ملی: 0923022422 اجرائیه ای تحت کالس��ه 9301528 در قبال مبلغ 
538/000/000 ری��ال ت��ا مورخه 93/7/16 صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1392/9/23 در 
پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی 
و مزایده مورد وثیقه که عبارتس��ت از: شش��دانگ یکبابخانه پالک ثبت��ی 2 فرعی از 111 اصلی بخش 10 

مشهد میباشد.
مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد: شش دانگ 
مل��ک دارای پالک ثبتی 2 )دو( فرعی از 111 )یکصد و یازده( اصلی بخش 10 )ده( مش��هد واقع در جاده 
چناران روس��تای ش��یرحصار پالک 50 ملک مذکور به مساحت عرصه 1393/1 مترمربع که در ضلع غربی 
خیابان اصلی روس��تا واقع است و توس��ط دیوار با مالت ماسه آهک در ضلع شرقی و جنوبی و توسط دیوار 
همس��ایه در ضلع شمالی و غربی محصور شده اس��ت. اعیانی احداثی ساختمان با سقف ضربی به مساحت 
حدود 150 مترمربع می باش��د که جهت بهره برداری احتیاج به بازس��ازی و مرمت دارد ملک مذکور دارای 
یک انش��عاب آب، برق و گاز اس��ت. موقعیت ملک با حدود مندرج در سند مطابقت داشته و در حال حاضر 

تخلیه و احدی در آن تصرف ندارد.
قیم��ت ملک با توجه به موقعیت، مس��احت، اعیانی احداثی و دیگر عوامل مؤث��ر در ارزیابی از جمله عرضه 
و تقاض��ا ب��ه مبل��غ 1/350/000/000 ریال )یک میلیارد و س��یصد و پنجاه میلیون ری��ال( تعیین ارزیابی 

گردیده است.
و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی تخلیه بوده است

حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:
ش��ماالً: در 6 قس��مت، اول دیوار به دیوار بط��ول 14/70 )چهارده متر و هفتاد س��انتیمتر( به قطعه نوزده 
تفکیکی، دوم دیوار به دیوار بطول 4 )چهار متر( به قطعه نوزده تفکیکی، س��وم دیوار به دیوار بطول 6/70 
)ش��ش متر و هفتاد س��انتیمتر( به قطعه نوزده تفکیکی، چهارم دیوار به دیوار بطول 8/80 )هش��ت متر و 
هش��تاد س��انتیمتر( به قطعه نوزدهم تفکیکی، پنجم دیوار به دیوار بطول 12/72 )دوازده متر و هفتاد و دو 

سانتیمتر( به قطعه نوزده تفکیکی، ششم دیوار به دیوار بطول 8/52 )هشت متر و پنجاه و دو سانتیمتر(
شرقاً: در هفت قسمت که قسمت چهارم آن شمالی قسمتهای دوم و ششم آن جنوبی است اول درب و دیوار 
بطول 4/06 )چهار متر و شش سانتیمتر( به معبر، دوم درب و دیوار بطول 0/13 )سیزده سانتیمتر( به معبر، 
س��وم درب و دیوار به طول 5/64 )پنج متر و ش��صت و چهار سانتیمتر( به معبر، ششم درب و دیوار بطول 
0/13 )سیزده سانتیمتر( به معبر، هفتم درب و دیوار بطول 9/33 )نه متر و سی و سه سانتیمتر( به معبر

جنوباً: در دوازده قس��مت که قس��مت های دوم و چهارم آن غربی است، اول دیواری است بطول 0/31 )سی 
و یک س��انتیمتر( به قطعه 25 تفکیکی، دوم دیواری اس��ت بطول 0/16 )ش��انزده س��انتیمتر( به قطعه 25 
تفکیکی( سوم دیواری است بطول 10/76 )ده متر و هفتاد و شش سانتیمتر( به قطعه 25 تفکیکی، چهارم 
دیواری اس��ت بطول 1 )یک متر( به قطعه 25 تفکیکی، پنجم دیواری اس��ت بطول 12/25 )دوازده متر و 
بیس��ت و پنج س��انتیمتر( به قطعه 25 تفکیکی، ششم دیواری اس��ت بطول 4/69 )چهار متر و شصت و نه 
سانتیمتر( به قطعه 25 تفکیکی، هفتم دیواری است بطول 1/12 )یک متر و دوازده سانتیمتر( به قطعه 25 
تفکیکی، هش��تم دیواری است بطول 0/32 )سی و دو س��انتیمتر( به قطعه 25 تفکیکی، نهم دیواری است 
به طول 5/65 )پنج متر و ش��صت و پنج س��انتیمتر( به قطعه 24 تفکیکی، دهم دیواری اس��ت بطول 5/23 
)پنج متر و بیس��ت و سه س��انتیمتر( به قطعه 24 تفکیکی، یازدهم دیواری است بطول 15/77 )پانزده متر 
و هفتاد و هفت س��انتیمتر( به قطعه 23 تفکیکی، دوازدهم دیواری اس��ت بطول 7/31 )هفت متر و س��ی و 

یک سانتیمتر( به قطعه 22 تفکیکی
غرباً: دیواری است بطول 25/57 )بیست و پنج متر و پنجاه و هفت سانتیمتر( به شماره B تفکیکی

مل��ک موص��وف برابرنام��ه ش��ماره: 139885606267011110- 98/12/3 دفتر امالک بازداش��تی فاقد 
بازداش��تی اس��ت. مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 1/350/000/000 ریال )یک میلیارد 
و س��یصد و پنجاه میلیون ریال( در روز چهارش��نبه 99/1/20 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول 
اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان پاس��داران، پاس��داران 3/1 ش��عبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و چنانچه 

روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ-9815833 م.الف 641
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم نسیمه سادات موسوی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت چهل و یک سهم و 
هشتاد و پنج صدم سهم از کل 250/64 سهم ششدانگ یکقطعه زمین به شماره پالک 391 فرعی از 146 
فرعی از 21 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 

با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 73904 دفتر 392 صفحه 466 بنام 
حس��ن احمدی ثبت و سند به شماره چاپی 122354 صادر گردیده است. سپس برابر سند قطعی 76277 
مورخ 1395/11/02 دفترخانه 83 مش��هد بنام خانم نسیمه سادات موسوی منتقل شده است. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد. .....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-9815834 م.الف 642
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای امید وحیدی راد برابر وکالتنامه ش��ماره 20583 م��ورخ 1398/05/12 دفترخانه 302 
مش��هد بوکالت از طرف آقای علیرضا بنی هاشم باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ اعی��ان یک باب آپارتمان به ش��ماره پالک 20381 فرع��ی از 5446 فرعی از 5 اصلی 
بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر 
ام��الک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثب��ت 312651 دفتر 1853 صفح��ه 356 بنام آقای 
علیرضا بنی هاش��م ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 143101 صادر گردیده اس��ت. دفتر امالک بیش از این 

حکایتی ندارد. ....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-9815835م.الف 643
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد مس��عودی برابر وکالت نامه ش��ماره 5945 مورخ 1398/9/30 دفتر اس��ناد رسمی 2 طرقبه از 
طرف آقای جالل میرزا آقائی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/26090 مورخ 
1398/12/05 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پنج هزار و نهصد و چهل و هفت ده هزارم دانگ 
مش��اع از شش��دانگ پالک 4132 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر 
به شماره شناسه الکترونیکی 139620306008002717 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر س��رقت مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9815836م.الف 644
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای جالل الدین طباطبائی زاده مع الواسطه برابر وکالتنامه شماره 14620 مورخ 1398/08/06 دفتر 75 
زاهدان از طرف آقای مجتبی صغیر با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/27221 
مورخ 1398/11/17 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان پانصد و س��ه س��هم و چهل و هفت صدم 
سهم مشاع از دویست و شصت و دو هزار و دویست و پنجاه سهم ششدانگ پالک 26 فرعی از 165- اصلی 
واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 337 دفتر 1655 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی 
س��ند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9815837 م.الف 645
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظرب��ه اینکه خانم اقدس س��عادتی باس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی ش��ده منظم ب��ه تقاضای کتبی 
جه��ت دریاف��ت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول ب��ه این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 
شش��دانگ پالک12088فرع��ی از2اصل��ی بخش12 س��بزوار که متعلق ب��ه وی میباش��دبعلت نقل مکان 
مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردید مالکیت فوق الذکرذیل دفت��ر امالک الکترونیکی 
139520306011008962بنام ایش��ان ثبت و س��ند بشماره84د93958نسبت به ششدانگ صادروتسلیم 
ش��ده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باس��تنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت 
آگهی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت 
نزدخود باشدبایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوس��ت اصل 
س��ندمالکیت یاسندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاس��ندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 98/100/3326(  آ-9815808
علی آب باریکی

 رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
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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
 جزئیات کمک معیشتی و وام
 برای برخی اقشار و مشاغل

اقتصاد: رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور از پرداخت  یک هزار و 600میلیارد 
تومان برای مقابله با کرونا و کمک ماهیانه 
200 تــا 600 هزار تومانی برای3میلیون 
نفر فاقد درآمد و نیز وام یک تا 2 میلیون 
تومانی بــرای 4میلیون نفر از مشــاغل 
آســیب دیده خبر داد. محمدباقر نوبخت، 
معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان در پیام توییتری خود اعالم کرد:  به دستور 
رئیس جمهور برای کاهش صدمات کرونا برای اقشار کم برخوردارموارد زیر را  آماده کردیم:

۱-کمک ماهیانه 200 تا 600 هزار تومانی برای 3میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت 
که تا آخر اسفند پرداخت می شود.

2-وام یــک تا 2 میلیونی 4درصــدی بدون ضامن برای 4میلیون نفر شــاغل 
آسیب دیده همچون کارگران و اصناف و...   .

همچنین نوبخت در توییت دیگری اعالم کرد: افزون بر کمک به معیشت گروه های 
آسیب پذیر، اقدام دیگر دولت برای مقابله با کرونا، تقویت نظام بهداشت و درمان 
دولت برای خدمت به مردم بوده که تاکنون  یک هزار و 600میلیارد تومان به ستاد 

ملی برای مقابله با کرونا و دانشگاه های علوم پزشکی کشور پرداخت شده است.

۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی که دولت برای بودجه 
پیش بینی کرده،  محقق نمی شود

اقتصاد: ابراهیم رزاقی، تحلیلگر مسائل 
اقتصادی گفت: متأسفانه در کشور عموم 
درآمدهای بودجه از طریق دریافت وام از 
سوی بانک مرکزی کشور، تأمین اجتماعی و 
فروش اوراق قرضه که به نوعی فروش آینده 
کشور است، بدست می آید. قرض کردن 
دولت، ساختار اقتصادی کشور را دگرگون 
می کند.وی افزود: به  طور حتم ۸0درصد مالیات های پیش بینی شده دولت در بودجه 
محقق نمی شود و دولت به سلیقه خود عمل می کند. اکنون دوسوم هزینه های بودجه 
صرف شرکت های دولتی می شود. پرسش این است که چرا چنین اتفاقی می افتد؟ 
این شرکت ها اگر درست عمل کنند و مدیران جهادی را اتخاذ کنند می توانند به 
بودجه دولت کمک کنند.مطابق آمارها  42 میلیون ایرانی کار نمی کنند، اگر فرض بر 
این باشد که از این میزان ۱0میلیون تمایل به کار ندارند باز  چیزی حدود 30 میلیون 

ایرانی بیکار هستند و این موضوع موجب تحمیل فقر و بیکاری می شود.

تأمین و توزیع بیش از ۲۰درصدی مواداولیه پلمیری 
کشور در بخش تعاون

تسنیم: تأمین و توزیع بیش از 20درصد 
کل مواداولیه تولید شوینده ها همچنین 
انواع ماســک ها ، روپوش ها و لباس های 
پزشکی از الیاف نبافته و مواد بسته بندی 
این محصوالت در بخــش تعاون انجام 
اتحادیه  مدیرعامل  دّر،  می شود.حسین 
تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دست 
پتروشیمی با بیان اینکه تأمین و توزیع بیش از 20درصد کل مواداولیه پلیمری 
کشور در واحدهای تولیدی زیرمجموعه این اتحادیه صورت می گیرد، بیان کرد: 
تعاونی های تولیدی زیرمجموعه در شرایط بحران کرونا، افزایش سه برابری تولید 
را در دســتور کار قرار دادند.وی ادامه داد: این مواداولیه در تولید ماســک، انواع 
دستکش از نایلون، انواع دستکش از التکس، انواع شیلد از تلق های پلمیری، انواع 
ماسک ها از الیاف نبافته اعم از ماسک N 95 ، ماسک سه الیه و ماسک معمولی، 

انواع شوینده ها، ضدعفونی کننده ها و بسته بندی موارد فوق استفاده می شود.

هیچ فروشگاهی تعطیل نمی شود

رونق کسب و کارهای آنالین در بازارآفالین
اقتصاد/زهرا طوســی   دست به دست شدن 
شایعه تعطیلی مغازه ها و اصناف در فضای مجازی 
سبب شد تا ستاد تنظیم بازار اعالم کند که تأمین 
مایحتاج و ارزاق عمومی مردم تعطیل بردار نیست 
و عرضه کاالهای اساسی هیچ گاه متوقف نخواهد 
شــد.آن طور که حسین مدرس خیابانی، قائم  مقام 
وزیر صمت در امور بازرگانی گفته است براساس 
مصوبه ســتاد تنظیم بــازار، هیچ گونه توقفی در 
ارتباط با فعالیت های مرتبط با تأمین اقالم، توزیع، 
لجســتیک و حمل ونقل کاالهای اساسی، ارزاق 
عمومی، مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز مردم 
صورت نخواهد گرفت و این کار به شکل گسترده 

ادامه خواهد شد.
طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار که در ابالغیه ای 
سراســری به تمامی استانداران کشور اعالم شده 
هیچ فعالیتــی از جنس تأمین اقــالم مایحتاج 
ضــروری موردنیــاز مردم متوقف نخواهد شــد؛ 
بلکه آنچه دستخوش تعطیلی است، فعالیت های 
غیرضروری و تفریحی مردم اســت که در شرایط 
کنونی باید متوقف شــود. در غیر این صورت به 
هیــچ عنوان اصل کار و تولید کشــور تحت تأثیر 
قرار نخواهد گرفت و در تمامی ساعات شبانه  روز 
و به خصوص ایام نوروز ســال 99 با قدرت و قوت 

ادامه خواهد یافت.

 مغازه های موادغذایی و خدماتی
 تعطیل نمی شوند 

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف نیز به شایعه 
تعطیلی اصناف واکنش نشــان داده و به رسانه ها 
گفته اســت مغازه های موادغذایی و خدماتی در 
تمامی ایام باز هســتند و به مــردم خدمات ارائه 
می کنند، تنها شغل های غیر ضروری هستند که 
می توانند تعطیل کنند، با این حال حتی شغل های 
غیرضروری نیز مجبور نیســتند کرکره فروشگاه 
خود را پایین بکشند، بلکه راجع به این کار مختار 
هستند. از جمله مشاغلی که به صورت روزانه باید 
ارائه خدمت کنند نانوایی ها هستند که طبق گفته 
بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه، تمامی نانوایی ها 
همچون روال سابق به کار خود ادامه خواهند داد 
و تعطیل نخواهند شد. طبق روال هر سال، فقط 
روز اول عید نوروز که کارکنان کنار خانواده هایشان 

هســتند نانوایی ها تعطیل خواهند بود، ولی باقی 
روزها به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ تفاوتی 

بین امسال و سال گذشته وجود نخواهد داشت.

 یک میلیارد و ۳۰۰هزار معامله 
الکترونیک در یک سال 

همان طور کــه می بینید در حــال حاضر اغلب 
راهکارهــا برای مقابله با کرونــا از جنس تعویق، 
تخفیف و اســتمرار خدمات حضوری اســت، اما 
فرصت تجارت الکترونیک نیز می تواند از دل تهدید 
فعلی فرصت های نابی را بیافریند که به واسطه آن 
حتی کسب و کارهای سنتی نیز بر دامنه مخاطبان 
خود بیفزایند.یادتان هست که وقتی چند ماه پیش 
اینترنت قطع شد، خیلی ها نگران آینده کسب و 
کارهای اینترنتی شدند و چه بسا افرادی که قید 
این مدل کسب و کار را زدند، حاال خیلی از افراد 
آرزوی داشــتن یک کسب و کار اینترنتی را دارند 
که فروش آن به خاطر ترس از حضور در اجتماع 
نه تنها کاهش پیدا نکرده که ماندن مردم در خانه 
این کســب و کارها را به تنها گزینه مطلوب نیز 
بدل کرده است.طبق آماری که الفت نسب، عضو 
هیئت مدیره کسب و کارهای فضای مجازی داده 
است اکنون کســب و کارهای آنالین در ایران در 
خرده فروشــی در نهایت به ۱/5درصد می رسد در 
حالی کــه تقریباً 99درصد خریدهــای مردم به 
صورت آفالین اســت. با این حال در سال گذشته 
حدود 20۸هــزار میلیارد تومــان میزان تجارت 
الکترونیک کشــور بوده و یک میلیارد و 300هزار 
معامله الکترونیک کشور انجام شده است. این رقم 
در حالی ثبت شده که کســب و کارها در کشور 
ما به صورت حضوری فروش بیشتری داشته اند و 
طبیعی است در ایام فعلی که ورود به بازار اینترنتی 
یک ضرورت محسوب می شود، این رقم می تواند 

افزایش پیدا کند.

 ضرورت تعریف مشوق هایی
 برای فروش  آنالین

شاید برای حضور کسب وکارها در فضای الکترونیکی 
نیاز به مشــوق هایی نیز داشــته باشیم به عنوان 
مثال کســب و کارهایی که فروش اینترنتی دارند 
بایــد مالیــات  ارزش افزوده کمتری نســبت به 

فروشــگاه های دیگــر بپردازند، 
امــا این ســرمایه گذاری بزرگی 
اســت که به زحمتش می ارزد.

این روزها اگــر نگاهی به فروش 
ســوپرمارکت های اینترنتــی از 
جمله دیجی کاال، اسنپ مارکت و... 
بیندازیم، می بینیم فروش آن ها 
افزایش داشته است. مسلماً این 
افزایش ناگهانــی فروش موقتی 
اســت و احتماالً پس از رد شدن 
بحران کرونا، فروش آن ها به حالت 
عادی برمی گردد.اما همین بحران 
موجب به دست آوردن مشتری 
جدید می شــود و قطعاً بخشی 
از آن ها با این ســوپرمارکت های 

اینترنتی ادامه خواهند داد.حال اگر فروشــندگان 
حضوری در کنار فروش سنتی از طریق شبکه های 
مجازی و ســایت های فروش اینترنتی را هم فعال 
کنند به طور قطع در مواقع بحرانی مثل شیوع کرونا 

آسیب کمتری خواهند دید.

 جشنواره فروش اینترنتی
 برای همه کسب و کارها 

البتــه باید بگویم این طور هم نیســت که کاری 
برای این موضوع انجام نشده باشد. یکی از کارهای 

خوبی که برای تحقق این هدف 
انجام شده، این است که کسب و 
کارهای مجازی روی پلتفرم خود 
فضایی را برای کســب وکارهای 
آفالین تدارک دیده اند تا امکان 
فروش برای صاحبان این کسب 
و کار نیز فراهم شود. این کار در 
قالب برگزاری جشنواره مجازی 

بهاره انجام می شود.
در طی این جشنواره اینترنتی قرار 
بر این است هر استان واحدهای 
صنفی خود را در فروشــگاه های 
مختص همان استان سازماندهی 
کند. آن طور کــه علی رهبری، 
مسئول تجارت الکترونیک کشور 
گفته است اینترنت این جشنواره رایگان است و در 
طول آن روزانه قرعه کشی انجام می شود و هر روز 
به چهار نفر 5میلیون تومان هدیه داده می شــود. 
ظاهراً تاکنون ۸0 فروشگاه اینترنتی اعالم آمادگی 
برای حضور در این جشنواره داشته اند و برخی از 
فروشــگاه ها نیز از روز جمعــه کار خود را در این 

جشنواره آغاز کرده اند.
بدیــن ترتیــب در فرصت پیش آمده کســب و 
کارهایی که فروش اینترنتی ندارند، طی برنامه ای 
که تدارک دیده شــده به فروشگاه های اینترنتی 

عضو جشنواره وصل می شوند و غرفه هایی رایگان 
دریافــت می کنند تا بتوانند بــه راحتی از فروش 
اینترنتی استفاده کنند. در ضمن شرایطی فراهم 
شده که آموزش های الزم به واحدهای صنفی که 
دانش الزم برای کار با اینترنت را ندارند داده شود 
تا از این امکان بیشتر بهره مند شوند. امیدواریم که 
همکاری کسب و کارهای آفالین و آنالین مقطعی 
نباشد و پس از پایان این بحران، کسب و کارهای 
آفالین هم از امکان خرید و فروش حضوری و هم 
از امکانات کسب و کارهای مجازی استفاده کنند. 

 پیشنهادهایی برای کسب و کارهای سنتی 
با وجود همه آنچه گفته شــد، باز هم بسیاری از 
کسب و کارها که متأسفانه کرونا فرصت درآمدزایی 
اسفند ماه را از آن ها گرفته ممکن است نتوانند به 
فروشگاه های اینترنتی متصل شوند. اگر این امکان 
به هیچ صورت برایتان فراهم نیست، می توانید روی 
مشتریان فعلی تمرکز کنید و از طریق پیامک با 
مشــتریان خود در ارتباط باشید .اگر مقدور است 
امکان ارســال کاال را برای مشتریان فراهم کنید. 
برای خرید غیرحضوری مزایایی را در نظر بگیرید. 
اگر کارتان به بهداشــت مربوط است، تمهیداتی 
را برای رعایت بهداشــت لحاظ کنید و در نهایت 
اگر این کارها تأثیر کمی روی فروش شما داشته 
باشند، قطعاً در ماندگار شدن نام کسب و کار شما 
در ذهن مشتریان تأثیر بســیاری خواهد داشت. 
مردم یادشــان می ماند که در این شــرایط کدام 

کسب و کارها همچنان با آن ها ادامه می دادند.
مردم نیز باید این روزها به جای حضور در بازارها، 
از این خدمات استفاده کنند، دولت هم باید هر چه 
سریع تر زیرساخت های الزم از جمله سرعت باالی 
اینترنت برای خرید راحت مردم را فراهم کند و با 
توجه به اینکه احتمال روند این بیماری در ایام عید 
وجود دارد شــرایطی را فراهم کند که با باال رفتن 
حجم برخی سفارش ها، نقل و انتقال آن ها به تأخیر 
نیفتد. دولت همچنیــن می تواند برای هزینه های 
پستی یارانه پرداخت کند تا شهروندان نیز در شرایط 
کنونی به استفاده بیشتر از خدمات اینترنتی تشویق 
شــوند. به هر حال برای گذر از این بحران فعاالن 
اقتصادی، مردم و دولت باید در کنار هم باشند تا 
خسارت های اقتصادی کمتر متوجه همگان باشد.

کسب و کارهایی 
که فروش 
اینترنتی ندارند، 
طی برنامه ای که 
تدارک دیده شده 
به فروشگاه های 
اینترنتی عضو 
جشنواره وصل 
می شوند و 
غرفه هایی رایگان 
دریافت می کنند

بــــــــرش

سهمیه بنزین نوروز به تابستان می رسد؟   ایسنا: شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، درباره احتمال اختصاص سهمیه 60 لیتری بنزین به سفرهای تابستانی، گفت: 
تاکنون هیچ ابالغیه ای از هیئت دولت به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی صادر نشده، اما هر زمانی که این تصمیم اتخاذ شود ما قادر به اجرای آن هستیم.وی با بیان اینکه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
مجری و اجراکننده اجرای این طرح است، اظهار کرد: آن طور که مسئوالن اعالم کرده اند این مسئله در تابستان و پس از حل بحران کرونا تخصیص خواهد یافت، اما در مورد همین موضوع نیز ابالغی به ما نشده است.
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 207Iبرگ س���بز وس���ند کمپانی نوع سواری پژو
مدل 1390   ش���ماره پ���اک 74ایران 732ن19 
ش���ماره موتور15290006338  ش���ماره شاسی 
NAAR13FE7BJ983385  ن���ام مال���ک امیر 
محمد عباسی معینی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

98
15

84
5

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پراید م���دل 1386   
ش���ماره پاک 12 ایران 292 ل 18 شماره موتور 
  S1412286183347 2097569 ش���ماره شاسی
ن���ام مالک  حس���ین مرادی مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98

15
84

2

برگ سبز، سند کمپانی و بنچاقه  خودرو سواری پژو 
206  رن��گ بنفش روغنی مدل 1389 ش��ماره موتور 
NAAP13FE8� 13389017278 و شماره شاسی

BJ450906 به ش��ماره انتظامی 993 ص 65 ایران 
36 ب��ه مالکیت امین انفرادی مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

98
15

83
8

کلی���ه اس���ناد و مدارک خ���ودروی کش���نده فراز 
از جمل���ه کارت هوش���مند رانندگان به ش���ماره 
هوش���مند 1282966 وکارت هوش���مند خ���ودرو 
ب���ه ش���ماره هوش���مند 2628792 و به ش���ماره 
انتظام���ی 52 ای���ران 119 ع 26 متعل���ق به آقای 
س���ید حسن حسین پور مفقود گردیده است . دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری  پراید م���دل  1384 
ش���ماره پالک  32 ایران 263 ط 16  ش���ماره موتور 
01239574  شماره شاسی s1412284597626 به 
نام سید جواد صادقی الحسینی مفقودگردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 
گه

آ

/ع
98

15
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3

ب���رگ س���بز و س���ند مالکی���ت خ���ودرو س���واری 
پرای���د  م���دل 1382 رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه 
ش���ماره موت���ور 00460313 و ش���ماره شاس���ی 
S1412282926781 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 191 
ب 19 ای���ران 74 به مالکیت محمد علی برازنده 

جرفی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ع 9
81

58
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برگ سبز و سند مالکیت و کلیه مدارک خودرو 
س���واری پرای���د GTXi رن���گ نوک م���دادی مدل 
 S1412285257361 1385 به شماره شاس���ی
و ش���ماره موتور 1675306 به ش���ماره انتظامی 
671 ط 52 ایران 36 به مالکیت هادی زرجوعی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

خانم لیال مالزاده قمی)99312353637(
کارمند : اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

نظر به اینکه پرونده شما به اتهام)غیبت غیر موجه(در )شعبه سوم( 
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کل 
کشور مطرح می باشد بدینوسیله به شما ابالغ می گردد ظرف مدت 
30 روز پس از نشر آگهی به محل هیئت واقع درتهران،میدان           امام 
خمینی)ره(خیابان داور، سازمان امور مالیاتی کشور، طبقه سوم

 اتاق 304مراجعه یا دفاعیات خود را  کتبًا تس�لیم نمایید.بدیهی 
اس�ت در صورت عدم مراجعه با توجه به مس�تندات پرونده اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
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آگهی اخطار

سازمان امور مالیایت کشور

س
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58

04

شهرداری مشهد مقدس در نظر دارد به منظور شناسایی اشخاص حقوقی 
واجد ش���رایط ذیل جهت انجام خدمات مش���اوره در زمینه مدیریت پروژه 

اقدام به فراخوان نماید.
  vendor.mashhad.ir   : متقاضیان می بایس���ت در س���امانه تامین کنندگان ش���هرداری مش���هد به آدرس

ثبت نام و مدارک و مستندات اعالمی را تا تاریخ 1399/01/31 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 
شرایط، مدارک و مستندات الزم:

•رزومه شرکت        •رتبه و گرید از سازمان مدیریت و یا سایر مراجع ذیصالح مشخص شده در قانون
•چارت سازمانی متناسب با مدیریت پروژه 

•س���ابقه اجرای خدمات مش���اوره ای در دیگر س���ازمانها و ارگانهای مش���ابه ش���هرداری از حیث گستردگی و 
پراکندگی پروژه 

•داشتن سامانه بومی متناسب با خدمات مدیریت پروژه

فراخوان شناسایی مشاور مدیریت پروژه

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 31294905 و 31294906 تماس حاصل نمائید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان )803600(

آگهی تغییرات شرکت نور سازان البرز برنا)سهامی خاص( به شماره ثبت2765 و شناسه ملی14006259850

به موجب نامه شماره 115,98,538 مورخه1398,07,08 و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,20 مرکز اصلی شرکت 
نور سازان البرز برنا)سهامی خاص( به شماره ثبت2283 واحد ثبتی قزوین -البرز به نشانی استان قزوین - شهرستان تاکستان - بخش 
اسفرورین شهر اسفرورین-شهرک صنعتی اسفرورین-بلوار صنعت-میدان فلکه صنعت-پالک 0-طبقه همکف کدپستی 3456113955( 
انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید که در این اداره در تاریخ1398,07,08 تحت شماره 2765 به 

ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
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برنا  البرز  نورسازان  تغییرات شرکت  آگهی 
و   2283 ثبت  شماره  به  خاص(  سهامی   (

شناسه ملی 14006259850

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,06,20
محل شرکت از قزوین - البرز ) جای سابق ( 
به آدرس جدید : ) استان قزوین - شهرستان 
اسفرورین- شهر  اسفرورین  بخش   - تاکستان 
صنعت- اسفرورین-بلوار  صنعتی  شهرک 
همکف  0-طبقه  صنعت-پالک  فلکه  میدان 

کدپستی 3456113955( انتقال یافت.
مرجع  قزوین  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز 

)803593(

س
,  9

81
15

80
1

دره  آق  زرکان  پویا  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   549736 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10100250643

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  واجازه   1398,12,06
مورخ 98,12,3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
 3000 مبلغ  به  ریال  مبلغ400میلیارد  از  شرکت 
میلیارد ریال منقسم به150000000 سهم 20000000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش 
شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  است.  یافته 
افزایش سرمایه  از لحاظ  فوق اصالح وذیل ثبت 
در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است

است . سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )804583(
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی

ت اول
نوب هنر مصرف بهینه آب ، هنر نیک اندیشی است

این ش�رکت در نظ�ر دارد در اجرای مف�اد جزء یک از بند الف م�اده 4 قانون 
برگ�زاری مناقصات مصوب س�ال 1383 ، و به اس�تناد م�اده 17 قانون مدیریت 
خدمات کش�وری از محل اعتبارات جاری نسبت به مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی س�اده براس�اس ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات به ش�رح ذیل از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( اقدام نماید .

بدین منظور از شرکت های حقوقی واجد صالحیت دارای اعتبارو رتبه حداقل 
7 از اداره کار ، تع�اون ، رفاه و امور اجتماعی در زمینه های خدمات عمومی و 

تعمیر نگهداری از تأسیسات بوده ، جهت مناقصه دعوت می شود .

نحوه ارائه تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار طبق اس�ناد مناقصه و بخشنامه 

123402/ت  50659 هیئت وزیران  مورخ 94/9/22میباشد

)www.setadiran.com (  اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 از تاریخ 98/12/27 تا مورخ 1399/01/10 قابل دریافت می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری پیش�نهادها در سامانه س�تاد ، تا ساعت 15:30روزشنبه 
م�ورخ 99/01/23 می باش�د . الزم به ذکر اس�ت پاکت الف می بایس�ت عالوه 
بر بارگزاری در س�امانه ، بصورت فیزیکی تا آخرین موعد تس�لیم پیش�نهادها به 
دبیرخانه مرکزی ش�رکت تحویل داده ش�ود . زمان بازگش�ایی  روزیک  ش�نبه 

مورخ 1399/01/24 س�اعت 9:00 در محل س�الن جلس�ات این ش�رکت  واقع 
در مش�هد بلوار ارش�اد بین خیابان وحدت وپیام پالک 106 خواهد بود. مهلت 
اعتبار پیش�نهادات س�ه ماه از تاریخ پیش�نهاد دارای اعتبار باش�د.  تلفن مس�تقیم 

جهت پاسخگویی تماس 05137641418الی24 داخلی 103و104 می باشد .

مدت قراردادمبلغ تضمین)میلیون ریال(مبلغ برآورد )میلیون ریال(شرح کارشماره مناقصه در سامانهمحل کار

ستاداستان و28 
تجدیدمناقصه واگذاری 2098000040000136شهرستان

12 ماه39.3701.970فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

شناسه آگهی : 802457   م الف : 4286



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

وضعیت بازگشایی دانشگاه ها در سال ۹۹  ایسنا: علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم درباره وضعیت بازگشایی دانشگاه ها در سال آینده گفت: پیرو ستاد ملی مدیریت کرونا هستیم و اگر آن ها 
اجازه بازگشایی بدهند و آموزش حضوری برقرار باشد احتماالً نیازی به تعویق، تمدید و یا طوالنی کردن ترم نیست، اما اگر تعطیلی ها ادامه پیدا کند، باید دید آموزش الکترونیکی تا چه مقدار می تواند پوشش دهد. 

در غیر این صورت تمدید ترم جزو گزینه هاست. وی افزود: اگر نتوانیم ۱۵ فروردین دانشگاه ها را بازگشایی کنیم، باید ببینیم تعطیالت چه مقدار طول می کشد و آن موقع باید تصمیم  بگیریم.

نخستین فرد کرونایی در چین شناسایی شد
فارس: چین باالخره موفق به شناسایی 
نخســتین فرد مبتال بــه کرونا در این 
کشور شد و بررســی ها نشان می دهد 
وی در 17 نوامبر ســال گذشته به این 

ویروس مبتال شده است.
به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، 
نخســتین فردی که در چین به کرونا 

مبتال شده یک مرد ۵۵ ساله ساکن استان هوبه است. اما هنوز بیمار صفر یعنی 
عامل اصلی انتقال این بیماری در چین شناســایی نشده و همین مسئله سبب 

شده محققان چینی در مورد نحوه شیوع بیماری مذکور به جمع بندی نرسند.
مقام های چینی تا به امروز موفق به شناسایی دست کم ۲۶۶ نفر شده اند که در 
سال گذشته به ویروس کرونا مبتال شده بودند و تمامی آن ها به همین دلیل تحت 
مراقبت های درمانی قرار گرفتند. درک این مســئله که افراد یادشده به ویروس 

جدیدی مبتال شده اند تا اواخر دسامبر به طول انجامید.
پس از ابتالی نخستین نفر به کرونا در 17 نوامبر هر روز یک تا پنج مورد ابتالی 
جدید به این بیماری رخ داد و تا 1۵ دسامبر تعداد کل مبتالیان به ۲7 نفر رسید 

و سرانجام تا ۲۰ دسامبر این رقم به ۶۰ نفر افزایش یافت. 

پروفسور دانشگاه جانز هاپکینز:
نزدیک به نیم میلیون آمریکایی کرونا دارند

باشگاه خبرنگاران جوان: به گزارش 
پایگاه یاهو فاینانس، یک استاد دانشگاه 
جانز هاپکینز با رد آمار های داده شده از 
سوی دولت آمریکا در خصوص مبتالیان 
به کرونا اعالم کرد نزدیک به نیم میلیون 

آمریکایی به کرونا مبتال هستند.
دکتر مارتی مکری، پروفســور دانشگاه 

جانز هاپکینز در گفت و گویی در برنامه )On the Move( متعلق به یاهوفایناس 
گفت: آماری را که می بینید باور نکنید؛ حتی اگر پایگاه دانشــگاه جانز هاپکینز 
منتشر کرده باشد که هزار و ۶۰۰ آمریکایی مبتال به ویروس هستند. خیر. این بدان 
معناست که هزار و ۶۰۰ نفر آزمایش داده اند و تست آن ها مثبت اعالم شده است. 
در برابر هر فردی که تست ابتالی او تأیید می شود، حدود ۲۵ تا ۵۰ نفر دارای این 
ویروس هستند. او در ادامه افزود: من فکر می کنم بین ۵۰ تا نیم میلیون مورد ابتال 

اکنون در سراسر آمریکا وجود دارد.
وی همچنین گفت: بیمارســتان های آمریکا فضای اندکی برای افزایش ظرفیت 
دارند. ظرفیت بســیاری از آی ســی یو ها یا کامالً پر شــده و یا در حال تکمیل 
اســت. ما تنها 1۰۰ هزار تخت آی ســی یو در آمریکا داریم. ما شاید شاهد ۲۰۰ 
هزار بیمار جدید باشیم که نیازمند مراقبت های ویژه باشند. به نوشته پایگاه یاهو 
فاینانس، بخشی از علت این مسئله که موارد ابتال ممکن است بدون آنکه مردم 
متوجه شوند، بیشتر باشد، به خاطر کمبود کیت های آزمایش از سوی مرکز کنترل 

و پیشگیری آمریکاست.

هجوم مردم آمریکا به فروشگاه ها همزمان با اعالم 
حالت فوق العاده

تسنیم: به گزارش رویترز، در حالی که 
دونالد ترامپ عصر جمعه با هدف کاهش 
شــیوع ویروس کرونا در آمریکا حالت 
اضطراری ملی اعالم کرده است، مردم 
در شهرهای مختلف آمریکا برای خرید 
کاالهای مختلف از مواد ضدعفونی کننده 
تا برنج به فروشگاه ها هجوم برده اند و این 

وضعیت موجب شده خرده فروشان برای پرکردن مجدد قفسه فروشگاه ها به تقال 
بیفتند.

شــرکت های خرده فروشــی در واکنش به افزایش شــدید تقاضای برخی اقالم، 
محدودیت هایــی را در زمینه خرید این محصوالت اعــالم کرده اند. مدیر اجرایی 
شرکت والمارت در کنفرانسی خبری با ترامپ گفت، این شرکت خرده فروشی برای 
تأمین تقاضای رو به افزایش محصوالتی مانند مواد ضدعفونی کننده، شوینده ها و 
انواع دســتمال کاغذی با مشکل مواجه شده اســت. وی افزود:  برای مدتی تأمین 
1۰۰درصدی ژل های ضدعفونی کننده در انبارها با مشــکل مواجه خواهد بود. ما 
همچنان در حال پر کردن مجدد انبارها هســتیم اما به محض رسیدن محصوالت 
به فروشگاه ها به سرعت به فروش می رسند. در مورد سایر محصوالت نیز وضعیت به 
همین شکل است. شرکت داروخانه های زنجیره ای والگرینز بوتس و سوپرمارکت های 
زنجیــره ای کروگر برای جلوگیری از خالی شــدن انبارهــا محدودیت هایی را در 
زمینــه فروش محصوالت پرتقاضا اعمال کرده اند. شــرکت کروگر تعداد داروهای 
سرماخوردگی، آنفلوانزا و ضدعفونی کننده قابل عرضه به هر یک از مشتریان را محدود 
کرده است و شرکت والگرینز گفته عرضه دستمال مرطوب، ضدعفونی کننده، ماسک 

صورت، تب سنج و دستکش را به چهار عدد برای هر مشتری محدود کرده است.

کرونا و مقابله با »دیِو آز«
در فرهنگ ایران باستان، جهان به دو قطب تقسیم می شود؛ اهریمنی و اهورایی. 
خیر و خوبی و روشنایی در سویه اهورایی و تاریکی و شر در سویه اهریمنی جای 
دارد. نیروهای اهریمنی و اهورایی همواره با یکدیگر در نبرد هســتند تا یکی بر 
دیگری پیروز شود. بر اساس این تقسیم بندی، »ایزدان« که مظهر نیروی اهورایی 
هستند، انسان را به کردار پسندیده و »دیوها« که دارنده صفات اهریمنی هستند، 
او را به امور نکوهیده هدایت می کنند؛ همچون »دیِو آز«. دیو آز )حرص و طمع( 
انسان را به فزون خواهی فرامی خواند و با قوت بخشیدن به ویژگی دنیاطلبی اش 
از او موجودی ســیری ناپذیر می سازد که سرانجامش غرق شدن در دنیای سیاه 

اهریمنی است. 
انســان امروز در توفان طمع گرفتار شــده است. آز بر چشمان او چنگ انداخته 
است؛ چنان که حقیقت را نمی  بیند. دیو آز چنان بر او غالب شده که نیروی خرد، 
یعنی عامل متمایزکننده او از دیگر موجودات را از یاد برده است و آنگاه که انسان 
از خردورزی باز ایستد، خود را نمی شناسد، درکی از موهبِت معرفت و محبت به 

خود و دیگران ندارد و در پایان، این جهان را بی بهره سپری می کند.
در این روزهای اندوه و درد که انسان ها چشم به یاری همنوع خود دارند، دیو آز 
تازش آغاز کرده است و آزمندان، دست در دستان او کمان کشیده و پیکر آزرده 
دردمندان را به تیِر ستم نشانه رفته اند و »همه تا درِ آز رفته فراز/ به کس بَرنشد این 
درِ راز، باز«. آن ها از یاد برده اند که سرانجاِم همگان، مغاِک خاک است و »بمانیم 
روزِ پسین زیر خاک/ سراپای کرباس و جاِی مغاک« و چشِم تنِگ دنیادوستشان 
را ســرانجام، خاک گور پُر خواهد کرد. اهرمن خویان به تجارِت آلوده به ویروس 
کرونا دل خوش کرده اند تا به واسطه ثروت اندوزی، قدرت یابند و بر دیگران چیره 
شوند؛ غافل از آنکه جهان چون آنان بسیار دیده است. جمشیدها و کیکاووس های 
بســیاری به طمع داشــتن ثروت و قدرت، بر آفریدگان و آفریدگار شوریده اند و 
روزگار، طعم تلخ نابودی را به آن ها چشانده است؛ چنان که از اوج شکوه پادشاهی 
به حضیِض خواری افتاده اند: »پریدند بسیار و ماندند باز/ چنین باشد آن کس که 
گیردش آز«. آزمندان همچون اژدهایی دهان گشاده و نیازمندی های انسان ها را 
بلعیده اند و نمی دانند روزی فراخواهد رســید که کائنات، کنِش نابودگرانه آن ها 
را با واکنشــی سخت پاسخ خواهد داد که: »این جهان کوه است و فعل ما صدا/ 
ســوی ما آید صداها را ندا«. آزپرســتان، مفهوم وطن را نیز نمی شناسند؛ جان 
خویش از کینه انباشته اند و وطن را جز نقشی در نقشه جغرافیای جهان نمی دانند 
و با ساکنان ســرزمین خود غریبه اند. نان خوراِن وطن، اکنون مرهم دردمندان 
را بــه غارت می برند. آن ها کــه باید اکنون با یاری خود، داِد مــردم را از دردی 
مهلک بســتانند، خود بر درد افزوده اند و در اوج چنین بحران دردناکی که خرِد 
جمعی حکم می کند جان های انسان ها به هم متصل باشد، دور از هرگونه رنجی 
ایستاده اند و لبخند بی مهری بر لب دارند؛ گویا هرگز از این جمع نبوده اند و البته 
فقط »متحد جان های شیران خداست« و نمی توان از آن ها که شیرینی شیران 
خدا بودن را نچشیده اند، انتظار بیشتری داشت. مسئولیت پذیری را نمی شود به 
کسی تزریق کرد؛ به ویژه آنکه انسانیت فراموش شده باشد و »َحَیوان خبر ندارد 

ز جهان آدمیت«.

مسئله  دیگر  روی  طیرانی   اعظم  جامعه/   
از  است؛  آن  به  اجتماعی  رفتار  و  نگاه  »کرونا« 
تا نحوه  ابتال به آن،  از  رفتارهای فردی و ترس 
انتشار اخبار در این خصوص از سوی مسئوالن، 
کاربران شبکه های اجتماعی و صاحبان رسانه های 
رسمی. در این میان و در شرایطی که به هر دلیل 
سامان  برای  منطقی  رهیافتی  به  نتوانسته ایم 
دادن به اوضاع آشفته فضای مجازی دست یابیم، 
می توانیم از رسانه های جمعی به واسطه برخورداری 
رفتاری  انتظار  حقوقی،  جامع  نسبتاً  نظام  از 

منطقی تر به پدیده های اینچنینی داشته باشیم. 
رســانه می تواند در اتاق فکر خویش به چگونگی 
جلوگیری از شکل گیری رفتار منفی توسط مردم 
بیندیشــد. البته این موضــوع به معنای محدود 
ساختن اطالع رسانی به بهانه های مختلف نیست، 
بلکه منظور آن است که رسانه باید به گونه ای عمل 
کند که نتیجه آن به تحلیل ها و نتیجه گیری ها و 
در پی آن ایجاد رفتارهای منفی در کشور منجر 
نشــود. به  هرحــال توانمندســازی مخاطبان و 
افزایش اطالعات آن ها توســط رسانه ها موجب 
می شود جامعه در مواجهه با پدیده های اینچنینی 

منطقی تر رفتار کند.

 آماده سازی مردم برای مواجهه
 با بحران و پس از آن 

پدر علم مددکاری ایران معتقد است ارائه اطالعات 
صحیــح از واقعیت ها و آگاهی از چرایی وقوع آن، 
عالوه بر آنکه می تواند نگرانی افراد را کاهش دهد 
به آن ها کمک می کند آگاهانه تر برای پیشگیری 

برنامه ریزی کنند. 
مصطفی اقلیما در گفت وگو 
با ما می افزاید: همه افراد با 
دانســتن حقایق و آگاهی 
از اتفاقاتی کــه در دنیای 
رخ می دهد  پیرامونشــان 

امیدوارتر زندگی می کنند، چــرا که می دانند با 
دانستن حقایق می توانند با آرامش خاطر از برخی 
وقایع پیشــگیری و برخی دیگر را کنترل کنند. 
بنابراین اگر در شــرایطی که ویــروس کرونا در 
چین مشاهده شد به جای اطالعات و اخبار ضد و 
نقیضی که منتشر می شد درباره اهمیت پیشگیری 
از آن و اینکه احتمال گسترش جهانی آن وجود 

دارد اطالع رسانی می شــد، مردم از قبل آمادگی 
مواجهه با آن را داشتند و هنگامی که وارد کشور 
می شد آگاهانه تر برای پیشگیری از گسترش آن 
رفتار می کردند نه اینکه آن را از شــهری به شهر 
دیگر منتقل کنند. نتیجه نبود این رفتار آن شد 
که امروز همه کشــور با این مشکل مواجهه اند و 
برخی از مردم تصور می کنند هنوز هم مسئوالن 

واقعیت ها را عنوان نمی کنند. 
وی بــا اشــاره به شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــورهای متعدد جهــان می گوید: در حال 
حاضر تنها منبع رســمی انتشار خبر در همه 
کشــورها مطبوعات محســوب می شوند که 
می توانند با انتشار اخبار دقیق، اطالع رسانی، 
آگاه ســازی و آموزش در زمینه پیشگیری از 
گســترش و شیوع بیشــتر ویروس در جامعه 
عالوه بر اعتمادســازی امید را در میان مردم 
افزایــش دهنــد. یعنی به مــردم بگویند در 
شــهرها و مناطقی که افراد خود را قرنطینه 
خانگــی کرده و بهداشــت فــردی را رعایت 
کرده اند آمار ابتال به ویروس کرونا چه تفاوتی 

با سایر شهرها و مناطق دارد.

 رسانه ها و جای خالی آموزش
 مهارت های زندگی

 این محقق و مددکار اجتماعــی ادامه می دهد: 
رسانه ها باید در کنار تالش شبانه روزی مسئوالن 
و به ویژه کادر درمان از محدودیت ها و کمبودهایی 
که وجــود دارد هــم بگویند تا انتظــار مردم از 
مسئوالن و کادر درمان واقع بینانه باشد و بدانند 
پزشــکان و پرســتاران ما در چه شــرایطی کار 
می کنند و به اهمیت پیشگیری از ابتال و گسترش 
ویروس پی ببرند و اطمینان داشته باشند اگر این 
نکات را به درســتی رعایت کنند به این ویروس 

مبتال نخواهند شد. 
دکتر اقلیما با تأکید بر ضرورت در خانه ماندن و 
خودداری از خروج غیرضروری از منزل می گوید: 
از سوی دیگر رسانه ها  می توانند با بیان اهمیت 
آموزش های مجازی بــه دانش آموزان و آموزش 
نکات بهداشــتی و حتی آمــوزش مهارت های 
زندگــی -که جای این آموزش ها در کشــور ما 
بسیار خالی اســت – در این مدت به خانواده ها 
انگیزه بدهند تا خود را برای دوران پس از بحران 
آمــاده کنند و همین انگیزه می تواند حس امید 

به آینده را در جامعه افزایش 
دهد.

وی با تأکید براینکه شایسته 
است خانواده ها تا حد امکان 
از فضای مجــازی و اخبار 
کذب آن اســتفاده نکنند، 
می افزایــد: به طــور حتم 
اخبار مطبوعات با آنچه در 
کشور اتفاق می افتد تطابق 
بیشــتری دارد و مطبوعات 
با کارشناسان و متخصصانی 
مصاحبــه  و  گفت وگــو 
اتفاقات  از  می کننــد کــه 
روز و جاری کشــور مطلع 
هســتند، بنابرایــن اعتماد 
بیشــتری می توان به آن ها 

داشت و مخاطبان کمتر دچار 
سردرگمی می شوند.

 انتشار اخبار امیدبخش 
به گفتــه رئیس انجمــن علمی مــددکاری 

بــه خبرهای  پرداختــن  ایــران  اجتماعــی 
امیدبخــش در خصــوص بهبود و ســالمت 
مبتالیان، تالش شبانه روزی تیم های پزشکی و 
پرستاری و خبرهایی که از تالش متخصصان 
بــرای مهار و مقابله با ایــن ویروس و مواردی 
از این قبیل منتشــر می شود می تواند موجب 
افزایش روحیه به مردم شــود. به عنوان نمونه 
درست است که یکی از اصولی که باید رعایت 
کرد شســتن دســت ها و رعایت ســایر امور 
بهداشتی فردی است اما باید در این زمینه هم 
اطالع رسانی شــود که اگر به هر دلیلی فردی 
مبتال شــد هزینه های بسیاری را متوجه خود، 
خانواده و جامعه خواهد کرد. یعنی رسانه باید 
به بخــش دوم و زمان ابتال به این بیماری هم 
بپردازد، از مهارت های تیم درمان برای مقابله 
با این بیمــاری بگوید و مهارت های الزم را به 
خانواده ها برای به سالمت طی کردن این دوره 
و همچنین امیدبخشی به بهبود بیماران مبتال 
آمــوزش دهد یعنی به ابعــاد مختلف بیماری 
و مراحــل متفــاوت آن بــا محوریت کاهش 
احساســات منفی و کاهش تــرس از عفونی 
شــدن ویروس کرونا به صورت 

واقع بینانه بپردازد. 
اقلیما توصیــه می کند،  دکتــر 
به ویــژه  جمعــی  رســانه های 
تلویزیــون بــرای مهــار بحران 
کرونــا، عالوه بر اطالع رســانی، 
وظیفه آگاهی بخشــی و آموزش 
مردم  انسجام بخشی  و همچنین 
را بــرای ایجاد رفتــار متعادل و 
یکنواخت در دســتور  کار خود 
قرار دهند و اگر بنا به هر دلیلی 
در انتشــار اخبار بــا محدودیت 
مواجــه هســتند هرگــز اخبار 
غیرواقعــی را جایگزیــن اخبار 
واقعی نکنند و در برابر خبرهایی 
که منتشــر می کنند احســاس 
اگر  و  باشند  داشــته  مسئولیت 
این گونه باشــد و همان گونه کــه مقام معظم 
رهبری می فرمایند همه ما در برابر آنچه انجام 
می دهیم مسئول و پاسخگو باشیم این بحران 

را به سالمت پشت سر خواهیم گذاشت.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفت و گو با قدس:

رسانه ها به آموزش مهارت های زندگی در پسا بحران بیندیشند

رسانه های جمعی 
برای مهار بحران 

کرونا، عالوه بر 
اطالع رسانی، وظیفه 

آگاهی بخشی و 
آموزش و همچنین 

انسجام بخشی 
مردم را برای ایجاد 

رفتار متعادل 
و یکنواخت در 

دستور  کار خود 
قرار دهند

بــــــرش
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کابوس بزرگ سوختگی با وجود کرونا 
ایســنا: دکتر مصطفی ده مرده ای، رئیس بیمارســتان سوانح 
ســوختگی شهید مطهری می گوید: ســوختگی با وجود کرونا 
برایمان یک کابوس بزرگ اســت. دولت می تواند در چهارشنبه 
ســوری اعالم قرنطینه کند تا شاهد ســوختگی مردم نباشیم. 
پیشنهاد استفاده از قوه قهریه برای چهارشنبه سوری و برخورد 

جدی با کسانی که خارج از منزل هستند را نیز داده ایم. 

اگر الزم باشد تقویم آموزشی تغییر می کند
تسنیم: حجت االسالم علیرضــا ســلیمی، عضو هیئت رئیسه 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به شرایط به 
وجود آمده و تعطیلی های مکرر مدارس و دانشگاه ها گفت: اگر 
در بررسی ها به این نتیجه برسیم که برای جبران عقب ماندگی 
تحصیلی دانش آموزان نیاز است تقویم آموزشی تغییر کند این 

اقدام انجام می شود.

رتبه بندی را خودسرانه حذف کردند
تسنیم: اسداهلل عباســی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: اجازه نمی دهیم ســازمان اداری و اســتخدامی، 
برنامــه و بودجــه و وزارت آموزش و پرورش خودســرانه اقدام 
کنند. نمی توان یک روز رتبه بندی را مصوب کرد و روز دیگر به 
بهانه امتیازات قانون مدیریت، آن را حذف کرد، امتیازات قانون 

مدیریت خدمات کشوری باید دقیق اعمال شود.

نمایشگاه گل برگزار نکردیم
باشگاه خبرنگاران جوان: در واکنش به خبر برگزاری نمایشگاه 
گل در پایتخت، غالمحســین محمدی؛ رئیس مرکز ارتباطات 
شهرداری تهران در توییتر نوشت: »اینکه می گویند به شایعه ها 
اعتنا نکنید برای عموم مردم است؛ اعم از متخصصان و شهروندان 
عادی. در  شهرداری تهران همه نمایشگاه ها تعطیل شده و چنین 

خبری از اساس کذب است«.

تا پایان سال به هیچ عنوان وارد بحث کنکور نمی شویم
ایلنا:ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش درباره تغییر زمان 
کنکور ســال ۹۹ گفت: ما جلســه ای در این باره نداشته ایم و 
درزمینه کنکور هم بحثی نشــده است. در سال جاری به هیچ 
عنوان وارد بحث کنکور نمی شویم. در خصوص کنکور نیز پس از 
آنکه آموزش و پرورش تقویم آموزشی اش را نهایی کرد، شورای 

سنجش و پذیرش تصمیم گیری می کند.

هدایای مردم برای انستیتو پاستور
ایرنا:علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران می گوید: در 
روزهای گذشته افراد خیر زیادی به انستیتو کمک کردند. یک 
نفر ۴۰ دســتگاه کامپیوتر، دیگری یک وانت مزدا یخچال دار و 
یکی چهار موتورسیکلت هدیه داد تا بسته ها را جا به جا کنیم و 
فردی دسته گلی که رویش نوشته بود: فداکاری شما در تاریخ 

ماندگار می ماند.

کرونا تا کی در ایران می ماند؟
میزان: مینو محرز، قائم مقــام انجمن حمایت از بیماری های 
عفونی گفت: مــا هم اکنون در اوج درگیــری با ویروس کرونا 
هســتیم و این حجم تا 1۵ فروردیــن فروکش می کند و تعداد 
بسیار بسیار کمتر می شــود. از 1۵ فروردین به بعد میزان ابتال 
ســیر نزولی پیدا می کند و تا اردیبهشت و خرداد پیک ویروس 

در کشور کم می شود. 

پرستاران بیکار شده  می توانند برگردند
ایلنا: مریم حضرتی، معــاون مراقبت های پرســتاری وزارت 
بهداشت گفت: پرســتارانی که ۸ یا ۹ سال پیش از این موعد، 
به هر دلیل از کار کناره گیری کرده  یا برکنار شده اند، می توانند 
به مرکز درمانی سابق خود مراجعه کنند تا به صورت شرکتی و 
خرید خدمت به کار گرفته شوند مشروط بر اینکه، مشکل قانونی 

مثل مشکالت اخالقی نداشته باشند. 

با ادامه تولید خودروهای یورو ۴ موافقت نمی کنیم
مهر:عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست در خصوص 
تقاضای دو خودروساز و ادامه تولید خودروهای با استاندارد یورو 
۴ در ســال آینده گفت: هفته پیش به مدیرعامل دو خودروساز 
بزرگ گفتــم ما موافقت نمی کنیم، چون جــان مردم برایمان 
اهمیــت دارد و از نظر ما پالک گذاری متوقف خواهد شــد و ما 

مصمم هستیم اجازه ندهیم.

بهداشت و درمان

معاون وزارت بهداشت خبر داد
جذب چهار پنجم هیئت علمی ها 

در دانشگاه های محروم
 ایســنا  دکتر علی اکبر حق دوست، معاون 
آموزشــی وزارت بهداشــت گفت: چهارپنجم 
جذب نیــروی هیئــت علمی ســال ۹۹ در 
دانشگاه های علوم پزشــکی کمتر برخوردار و 
مناطــق محروم صورت خواهــد گرفت. وی با 
اشاره به امتیازات وزارت بهداشت برای اعضای 
هیئت علمــی در این مناطق نیز گفت: یکی از 
مشوق ها این است که جذب این اعضای هیئت 
علمی در دانشگاه ها راحت تر صورت می گیرد؛ 
ضمن اینکه پایه حقوق این افراد به دلیل خدمت 
در این مناطق بیشــتر از اعضای هیئت علمی 
ســایر دانشگاه هاست. یکی دیگر از مشوق های 
وزارت بهداشت این است که امکان کار آزاد در 
بیمارستان های خصوصی و کار در مطب برای 
این افراد وجود دارد. دکتر حق دوســت تأکید 
کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کمتر برخوردار 
بیشــتر از نظر تعداد اعضــای هیئت علمی در 

دوره های بالینی با کمبود مواجه هستند.

 آموزش

توسط شبکه آموزش
کالس تربیت بدنی هم به خانه 

دانش آموزان می رود
 تسنیم  با شــروع تدریس مباحث مختلف 
درسی از شبکه آموزش سیما، درس تربیت بدنی 
نیز بــرای حفظ ســالمت و روحیه شــادابی 
دانش آموزان در دســتور کار قرار گرفت. با این 
تصمیم، دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، ضبط آموزش این 
درس در خانه را مطابق با استانداردهای درسی 
و همراستا با امکانات موجود در منازل، با فعالیت  
ورزشی در قالب حرکات متنوع، بازی های خانگی 
هدفمند و... آغاز کرده که با هماهنگی انجام شده 
با صدا و سیما در البه الی دروس طبق برنامه ای 
مدون از شــبکه آموزش ســیما پخش خواهد 
شــد. در همین زمینه مهرزاد حمیدی، معاون 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
در پیامی به استان ها اعالم کرد: ما می توانیم و 
وظیفه داریم مالل این قرنطینگی خانگی را به 
فرصت، لذت و خاطرات به یاد ماندنی در کنار 

هم بودن در منزل تبدیل کنیم.

 رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد
اجرای طرح پیشگیرانه ابتال به 
کرونا ویژه کودکان کار و خیابان

 ایلنا  رئیس ســازمان بهزیســتی از اجرای 
طرح آموزش و اهدای اقالم بهداشــتی و مواد 
ضد عفونی کننده بــرای کودکان کار و خیابان 
در سراسر کشور با همکاری بنیاد مستضعفان 
توسط سازمان بهزیستی در هفته پایانی سال 
۹۸ خبــر داد. وحیــد قبادی دانا، با اشــاره به 
اینکــه برای اجرای این طــرح مبلغ ۵ میلیارد 
تومان از ســوی بنیاد مســتضعفان اختصاص 
داده شده اســت، گفت: در این طرح همکاران 
ســازمان در اورژانس اجتماعی سراســر کشور 
در ســطح خیابان ها به کــودکان کار و خیابان 
آموزش های الزم را برای پیشــگیری از ابتال و 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا خواهند داد. 
در این طرح، بســته های اقالم بهداشتی و مواد 
ضدعفونی کننده برای استفاده شخصی این قشر 
در اختیارشــان قرار داده خواهد شد. وی افزود: 
این طرح با رویکرد کاهش آسیب و جلوگیری از 
افزایش شیوع و بروز بیماری کرونا اجرا می شود.

حقوقی و قضایی

مرکز وکالی قوه قضائیه اعالم کرد
تمدید نام نویسی آزمون 

کارشناسی رسمی ٩٨ 
 مهر  مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه در اطالعیه ای از تمدید چهار 
روزه ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی سال ۹۸ 
خبر داد. مطابق این اطالعیه متقاضیان آزمون 
کارشناسی رسمی دادگستری مرکز می توانند 
تا ســاعت ۲۴ روز ۲7 اسفند 1۳۹۸ با مراجعه 
به سایت سازمان سنجش کشور در این آزمون 
ثبت نام کنند. مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 
مشــاوران خانواده قوه قضائیه همچنین در این 
اطالعیه تأکید کرده اســت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و مشکالت ایجاد شده برای تهیه 
مــدارک مربوطه و آپلــود آن در فرم ثبت نام، 
حسب هماهنگی انجام شده با سازمان سنجش، 
آپلود مدارک تحصیلی و سابقه کار الزامی نبوده 
و داوطلبان می توانند ضمن اسکن یک فرم تعهد 
دســتنویس مبنی بر ارائه مدارک یاد شده در 
مراحل بعدی، مدارک و مســتندات را در زمان 

اعالم شده ارائه کنند. 

علم و فناوری

عضو حقیقی شورای عالی فضایی:
 ماهواره پیام 2 سال 1400

 آماده می شود
 فارس  عضو حقیقی شــورای عالی فضایی 
گفت: ساخت ماهواره پیام ۲ از جمله پروژه های 
دو ساله دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که تا 

سال 1۴۰۰ آماده خواهد شد.
سیدمصطفی صفوی افزود: ساخت این ماهواره 
که توسط ۹1 دانشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
با کادر تخصصی 11 نفر از اعضای هیئت علمی و 
۸۰ دانشجو مقاطع ارشد و دکترا انجام می شود 
در مدت زمان دو ســال آماده خواهد شد.  وی 
افزود: فاز اول پروژه ساخت ماهواره پیام ۲ شامل 
اجرای طراحی مفهومی و چهار حوزه توســعه 
فناوری است که این موارد انجام شده و اکنون 
با ابالغ شروع به کار ســاخت ماهواره از سوی 
سازمان فضایی ایران، این پروژه تا سال 1۴۰۰ 
آماده خواهد شد.مهم ترین مأموریت ماهواره پیام 
۲ تصویربرداری با درجه قدرت تفکیک یک متر 
خواهد بود که ایــن کار را در مدار بین ۵۰۰ تا 

۶۰۰ کیلومتری انجام می دهد. 

فراسو

دیدگاه

  دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
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 فاطمه محمدزاده
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 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 ذالجالل واالکرام

ادامه محکومیت حمله  به مواضع حشدالشعبی در عراق

»التاجی« دسیسه تازه آمریکا
  جهان   اواســط دی ماه و تنها ســه روز پس 
از جنایت آمریکایی در شــهادت ســپهبد قاسم 
ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمی 
ایران که به دعوت مقام های بغداد به این کشور سفر 
کرده بود، ابومهدی المهندس از فرماندهان مقاومت 
عــراق و تعدادی از همرزمانشــان بود که مجلس 
عراق در تصمیمــی انقالبی ضمن محکوم کردن 
نقض حاکمیت این کشــور از سوی جنگنده های 
متجاوزان، اخراج اشغالگران آمریکایی را به تصویب 
رساند. چهارم بهمن هم جمعیت میلیونی از مردم 
عراق که به دعوت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
این کشور به خیابان ها آمده بودند بار دیگر با انتقاد 
از نقض مکرر حاکمیت این کشــور توسط ایاالت 
متحده، یکصدا اخراج اشغالگران را فریاد زدند. اما 
در این میان مقام های کاخ سفید که عراق را لقمه 
چرب و نرمی دیده و به این راحتی حاضر نیستند 
از نفت این کشــور چشمپوشــی کنند در دو ماه 
گذشته انواع و اقسام دسیسه ها را به کار بسته اند تا 
بتوانند جای پای خود را در این کشور حفظ کنند؛ 
از ایجاد ناامنی گرفته تا ســنگ اندازی در مســیر 
انتخاب نخست وزیر و ایجاد اختالف میان احزاب 

و گروه های مختلف.

حمله دوباره به پایگاه »التاجی«
این در حالی اســت که منابع عراقی روز گذشته از 
حمله دوباره به پایگاه نظامی التاجی در شمال بغداد 

خبر دادند. این دومین حمله در یک هفته گذشته 
به این پایگاه اســت که میزبان شماری از نظامیان 
آمریکایی است. شبکه المیادین گزارش کرد، پایگاه 
التاجی با ۲۴ موشک هدف حمله قرار گرفته است.
پایگاه التاجی چهارشنبه گذشته نیز هدف اصابت 
حداقل 10 موشک )کاتیوشا( قرار گرفت. پنتاگون 
گفته بــود در حمله چهارشنبه شــب دو نظامی 
آمریکایی و یک نظامی انگلیســی کشــته و 1۲ 
نفر زخمی شدند. هر چند دو عضو حشدالشعبی 
عراق هر گونه ارتباط حشد با این حمله را رد کرده 
بودند،  جنگنده های آمریکایی بامداد روز جمعه به 
این بهانه، به چندین پایگاه نیروهای حشدالشعبی 

عراق حمله و این پایگاه ها را بمباران کردند که بر 
اثر آن شماری شهید و زخمی شده اند.  العربیه ادعا 
کرد آمریکایی ها با حمله به مواضع حشدالشعبی 
درصدد ارسال یک پیام بودند و آن هم اینکه هرگز 
از عراق خارج نخواهند شــد. آمریکایی ها چنین 
عقیده دارند که نباید پس از آن همه خســارت و 
هزینه کردن میلیاردها دالر، عراق را ترک کرد و 
آن را به دشمن درجه یک خود یعنی ایران تحویل 
دهند تــا مجالی پیدا کند که تحریم های خود را 
بشــکند. برخی نیز با اشاره به اینکه هیچکدام از 
گروه های مقاومت عراق هنوز مسئولیت حمله به 
التاجی را بر عهده نگرفته اند حمله به این پایگاه 

را دسیســه واشنگتن برای تداوم حضور در عراق 
ارزیابی کرده اند. عــده ای دیگر از تحلیل گران 
اما با توجه به نقش مهم حشد الشعبی در نابودی 
تروریست های داعش و همچنین جایگاه آن در 
آینده عراق و مقابله با توطئه اشغالگران حمالت 
آمریکا به مقرهای بســیج مردمی را  در راستای 

تضعیف مقاومت عراق عنوان کردند.

 سهل انگاری در جهاد موجب تسلط 
دشمن شده است

اما جدا از تمام تقال و دسیسه های واشنگتن برای 
حفظ حضورش در عراق، مخالفت ها در این کشور 
با ادامه اشــغالگری آمریکا هر روز افزایش می یابد. 
»شیخ اکرم الکعبی« دبیرکل مقاومت اسالمی نُجباء 
با انتشار بیانیه ای با استناد به خطبه ۲۷ نهج البالغه 
و کالمــی از امیرالمؤمنین علی)ع(، به حمله های 
آمریکا واکنش نشان داده و تأکید کرد، سهل انگاری 
در جهاد موجب تسلط دشمن شده است. گفتنی 
است، مقاومت اسالمی عراق بارها ضمن تأکید بر 
بی نتیجه بودن مذاکرات سیاسی با اشغالگران، جهاد 
علیــه باطل را تنها راه برون رفــت از این بحران و 
پاک سازی عراق از وجود تروریسم دولتی بیان کرده 
بودند. در نهایت اینکه اقدام تجاوزکارانه اخیر ایاالت 
متحده آمریکا نقض صریح حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی عراق محســوب می شود؛ اقدامی که به یک 

قصه تکراری در عراق تبدیل شده است .

سیدحسن نصراهلل:
ترامپ بزرگ ترین دروغگوی 

کرونایی است
حســن  سید : ن جها
جمعه  شامگاه  نصراهلل 
در ســخنانی نســبت 
اخیر  اتفاق هــای  بــه 
به ویژه  خاورمیانــه  در 

وضعیت ویروس کرونا در لبنان و درگیری های 
عراق موضع گرفت.

وی گفت: باید خود را در وسط میدان نبرد با 
کرونا بدانیم؛ چرا که این نبرد، نبرد یک شهر 
یا روستا نیست؛ نبرد جهانی است و کشورها 
و ملت هــای جهان با آن درگیرنــد و در آن 
مشارکت دارند. اولویت ها در این شرایط برعهده 
دولت ها و ملت هاست. دبیر کل حزب اهلل لبنان 
افــزود: آنچه در مورد کرونا همچنان مجهول 
باقی مانده، این است که هنوز بیشتر جوانب 
این ویروس مشخص نیست و نیاز به آزمایش 
و بررسی دارد. او با بیان اینکه نباید در برابر این 
دشــمن و ویروس تسلیم شد، اظهار کرد: در 
مقطع کنونی آنچه بدان نیاز داریم همکاری 
در این نبرد اســت و ما باید با روحیه اخالقی 
به مقابله با کووید 1۹ بپردازیم. نصراهلل بیان 
کرد: عمل به تدابیر و دستورعمل های مربوط 
به ویروس کرونا نه مســتحب بلکه که واجب 
شــرعی است و نمی توان به آن ها عمل نکرد. 
دبیــر کل حزب اهلل لبنان ادامــه داد: در نبرد 
کرونا، بزرگ ترین دروغگو بر کره خاکی ترامپ 

و تیم او است. 
سید حســن به اظهارات مقام های آمریکایی 
در خصوص پیشنهاد کمک به ایران نیز اشاره 
کرد و گفت: ایران نیازی به کمک آمریکا برای 
مقابله با کرونا ندارد بلکه آنچه آمریکا باید انجام 
دهد، لغو تحریم هاســت. سید حسن نصراهلل 
در ادامه سخنان خود به حمالت تروریستی 
آمریکا علیه نیروهای مقاومت در عراق اشاره 
و آن را محکــوم کــرد. او گفت: جنایتی که 
نظامیان آمریکایی در عراق مرتکب شــدند، 
پاسخ عراقی ها را خواهد داشت؛ عراقی هایی که 
زیستن در سایه خفت و خواری اشغالگران را 

بر نمی تابند.

11/4012/13

22/5823/31 4/174/50

17/3918/12

5/416/13

17/5718/30

 روز پرتجمع فرانسه
با وجود کرونا، مکرون بر 

انتخابات اصرار دارد
دولت  هشــدارهای جدی  باوجود  رویتر: 
فرانسه، جنبش جلیقه زردها اعالم کرده است 
اعضای این جنبــش امروز هم به خیابان ها 
می آیند. این در حالی اســت کــه امروز قرار 
است رأی دهندگان این کشور برای شرکت 
در انتخابات محلی به پای صندوق های رأی 
بروند. فرانسوی ها در این انتخابات، شهرداران 
حدود 35هزار شــهر و همچنین تقریباً نیم 
میلیون نفر از اعضای شــوراهای شهرها را 
در حالی که بحران شــیوع ویروس کرونا بر 
فرانسه سایه افکنده، انتخاب می کنند. مکرون 
تصمیم گرفته باوجود نگرانی از گســترش 

ویروس کرونا این انتخابات را برگزار کند.

اشرف غنی؛ سیاستمداری فراتر از توقع آمریکا 
به نظر می رسد با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در افغانستان باید پرونده 
طوالنی تریــن و جنجالی ترین انتخابات جهــان را خاتمه یافته تلقی کنیم. هر چند 
برگزاری دو مراسم تحلیف همزمان و تداوم اختالف های اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
نشــان می دهد بسیاری از مشکالت همچنان پا برجاســت، اما از سوی دیگر حضور 
نمایندگان سیاسی و نظامی ایاالت متحده و ناتو و همچنین مشارکت دیپلمات های 
خارجی در مراسم تحلیف اشرف غنی به نوعی مهر تأیید بر پایان رسمی فرایند انتخابات 
و پذیرش ریاست جمهوری وی محسوب می شود. خلیلزاد، نماینده آمریکا در توجیه 
این حضور اعالم کرد آن ها از هیچ یک از طرف های درگیر در انتخابات حمایت نکرده اند 
اما با شــکل گیری یک دولت موازی در کابل هم موافق نیستند. در پیام وزیر خارجه 
آمریکا هم  به کارگیری واژه »رئیس جمهور اشرف غنی« از سوی پمپئو روشن ساخت 
که با وجود اینکه  آن ها حاضر به گفتن تبریک به اشــرف غنی نشده اند، اما به ناچار 
رئیس جمهوری او را مورد پذیرش قرار داده اند. پیام های تبریک مقام های سایر کشورها 
و به ویژه نخست وزیر پاکستان به اشرف غنی پس از مراسم تحلیف هم حکایت از آن 
دارد که آن ها نیز با تداوم ریاست جمهوری وی در افغانستان کنار آمده اند. بدین ترتیب 
به نظر می رسد اشرف غنی در به کرسی نشاندن موقعیت و مواضع خود پیروز شده و 
آمریکایی ها ناچار به عقب نشینی در برابر وی شده اند. اما نکته مهم و در خور توجه این 
است که این نخستین باری نبوده که اشرف غنی واشنگتن را به حرکت در مسیری 
غیر از خواسته ها و برنامه هایش وادار کرده است. بر همین اساس در جدال برای تعیین 
اولویت میان  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات صلح، در نهایت این رئیس 
جمهور افغانستان بود که نظر خود را با برگزاری انتخابات تحمیل کرد. در اعالم نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری هم اتفاق مشابهی رخ داد و باوجود پافشاری کاخ سفید، 
نتایج انتخابات پیش از امضای توافق آمریکا و طالبان اعالم شد. در فرایند مذاکرات صلح 
و طرح مباحثی چون ایجاد حکومت موقت هم اشرف غنی به هیچ وجه تسلیم خواسته 
آمریکایی ها برای کنار گذاشتن نظام سیاسی کنونی نشده است. این ها تنها بخشی از 
درگیری ها و اختالف نظرهای ریز و درشتی است که میان رئیس جمهور افغانستان 
و واشــنگتن در پنج ســال اخیر رخ داده است. به طور قطع زمانی که اشرف غنی در 
انتخابات دور قبل با وعده امضای پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان توانست نظر مساعد 
واشــنگتن را به سوی خود جلب کند، هرگز تصور نمی شد که او روزی این گونه برای 
آمریکایی ها دردسرساز شود. با توجه به سوابق غنی و همکاری های او با ایاالت متحده و 
سازمان ملل در نشست بن و در شکل گیری نظام سیاسی جدید افغانستان، کاخ سفید 
توقع داشت با رئیس جمهوری مطیع تر و کم حاشیه تر از حامد کرزی سر و کار داشته 
باشد. برخی خصوصیات اخالقی اشرف غنی و عدم برخورداری او از کاریزمای سیاسی 
در بین افغان ها نیز این گمانه را تقویت می کرد؛ اما عملکرد پنج ساله رئیس جمهور 
افغانستان نشان داد تصورات اولیه در مورد او کامالً اشتباه بوده است.عدم اجرای کامل 
توافق نامه دولت وحدت ملی در ایجاد پست نخست وزیری و تن ندادن به محدودیت 
اختیارات ریاست جمهوری از یکسو و نزدیک شدن به نیروهای نظامی و مسلح و جلب 
حمایت آن ها از ســوی دیگر، در همین چارچوب جــای می گیرد. عالوه بر این او در 
برخورد با آمریکایی ها نیز مانند معامله گر زیرکی رفتار کرده که در قبال دادن امتیازات 
کوچک )مانند پذیرش آتش بس محدود و یا آزادی اسرای طالبان(، دستاوردهای بزرگی 
کسب کرده است. در کنار این ها شاید بتوان این نکته را نیز افزود که عملکرد اشرف غنی 

در برقراری روابط شخصی با ترامپ نیز ظاهراً در این موفقیت ها نقش داشته است.
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 دبیرکل سازمان ملل: ترس از ویروس ترامپی ترامپ مذهبی می شود
رئیس جمهور آمریکا امروز را 

روز ملی دعا اعالم کرد
رئیس جمهور برزیل دوباره 

تست کرونا می دهد
 زمان تالش است

 نه وحشت
فارس: درحالی که حرف وحدیث ها درباره 
دست ساز بودن ویروس کرونا جدی تر شده 
و احتمال می رود شایع شدن ویروس کار 
آمریکا باشد، دونالد ترامپ امروز را روز ملی 
دعا و نیایش اعالم کرد. ترامپ پیشتر هم در 
زمان های بروز وضعیت اضطراری، روزهای 
دیگری را به عنوان روز ملی دعا اعالم کرده 
است. ترامپ در توییتش نوشت: »این برای 
من افتخاری بزرگ است که روز یکشنبه 
15 مارس را به عنوان روز ملی دعا اعالم 
کنم. ما کشوری هستیم که در تمام طول 
تاریخمان در زمان هایی مثل اکنون چشم 

به حمایت و قدرت خدا داشته ایم«.

ایسنا: یک روزنامــه برزیلی گزارش داد، 
رئیس جمهور برزیل که کمتر از یک هفته 
پیش با دونالد ترامپ مالقات کرد، بار دیگر 
تســت کرونا می دهد. جواب تست اول او 
منفی شده بود. بولسونارو و تعداد زیادی 
از همراهــان او به تازگی بــا ترامپ دیدار 
کرده اند. تاکنون تســت دبیر مطبوعاتی 
بولسونارو مثبت شده است. همچنین تست 
کاردار سفارت برزیل در واشنگتن هم که 
در ضیافت شــام با ترامپ حضور داشت، 
جمعه مثبت اعالم شد. نتایج دیگر اعضای 
هیئت برزیلی، از جمله همسر بولسونارو و 
وزیر خارجه برزیل هنوز اعالم نشده است.

فارس: دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه 
»کرونا تهدیدی برای زندگی ماســت« از 
همه دولت های جهان خواست تالش های 
خود را برای مقابله با ویروس کرونا افزایش 
دهند. آنتونیو گوترش توییت کرد: »همه ما 
با یک تهدید مشترک از جانب ویروس کرونا 
مواجه هســتیم. ما با هم می توانیم مسیر 
کرونا را تغییر دهیم. برخالف سایر موارد، 
کووید1۹ یک تهدید برای زندگی ماست. 
شیوع ویروس به اوج خود خواهد رسید و اما 
اقتصادهای ما دوباره احیا خواهد شد. اکنون 
زمان احتیاط اســت نه وحشت. زمان علم 

است. زمان واقعیت هاست نه ترس«.

یادداشت

 تحلیلگر مسائل افغانستان

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 یکشنبه 25 اسفند 1398 20 رجب 1441 15 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9208

 میر احمدرضا مشرف
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سازمان موقوفات ملک

1-مناقصه گذار: سازمان موقوفات ملک 
2-موضوع و محل اجرای مناقصه:

 مطالعات و طراحی پروژه تصفیه خانه فاضالب گاوداری فریمان مطابق با مشخصات و مندرجات اسناد مناقصه
3- تاریخ ، مهلت و نش�انی  دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ انتش�ار این آگهی جهت دریافت فرم 
ش�رکت در مناقصه به آدرس مش�هد خیابان احمد آباد بلوار بعثت بین رضا و طالقانی پالک 50 تلف�ن)38403545-38421523( 
مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را به انضمام سپرده مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/10/7 در پاکت سربسته 

به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند.
 سپرده مناقصه: سپرده جهت شرکت در مناقصه مبلغ70.000.000 ریال می باشد که می بایست طی چک رمزدار بانکی در وجه 
به حس�اب س�ازمان موقوفات ملک که در اس�ناد مناقصه ذکر شده است و یا فیش واریز نقدی به حس�اب اعالمی در اسناد مناقصه 
ضمانت نامه بانکی معتبر به حس�اب س�ازمان موقوفات ملک به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد. در صورتی که برنده مناقصه از امضا 
قرارداد اس�تنکاف ورزد س�پرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. به پیشنهادات مبهم- مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی مناقصه مطالعات و طراحی پروژه تصفیه خانه فاضالب گاوداری فریمان
 سازمان موقوفات ملک 

 

س
/ 9
81
58
10

در نظ�ر دارد انج�ام پ�روژه 1-اجرایی عملی�ات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی ش�امل اح�داث بندهای   
گابیونی و ترمیم تورکینس�ت در حوضه آقچه مزار شهرس�تان بویین زهرا و 2 – ارزیابی کیفی مشاوران جهت تنظیم لیست کوتاه را 

به مناقصه بگذارد.
فهرست مقادیرکلی :

تاریخ شروع و پایان پروژهواحدمقدار ) حجم (شرح خدمات

28/ 01 /99 لغایت 99/03/28مترمکعب1617.5اجرای عملیات احداث بند گابیونی

28/ 01 /99 لغایت 99/03/28مترمکعب1046اجرای عملیات احداث بند خشکه چین

تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
 تذکر2 : صالحیت پیمانکاران باید در رشته آب   با پایه 1 الي 5 باشد.

 2 – ارزیابی کیفی مشاوران جهت تنظیم لیست کوتاه
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و  نقشه ها و ... و برگه هاي شرایط شرکت در مناقصه از روز یک شنبه  مورخ 98/12/25  الی روز 
دوش�نبه مورخه 1399/1/11 را از طریق س�امانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.ir  و وب سایت اینترنتي 
Qazvin.frw.org.ir  و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز ش�نبه مورخ 1399/1/23 مدارك الزم ش�رکت در مناقصه را در سامانه 

ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این اداره کل واقع در قزوین : خیابان  نواب 
ش�مالی- مجتمع ادارات کدپس�تی15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگشایي پیشنهادات از س�امانه www.setadiran.ir  در روز یک شنبه مورخ 

1399/1/24  انجام خواهد شد(.           تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 
الزم اس�ت مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اس�ناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( 

دریافت و  ارسال نمایند . 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
آگهی شماره   98/23537/92 –   98/12/21

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

ت اول
نوب

1ـ  نام  و نشانی  مناقصه گذار: موسسه صنعتی گوشت مشهد ، کیلومتر 14 جاده مشهد- 
فریمان ، انتهای روستای تپه سالم

۲ ـ موضوع مناقصه :  جمع آوری آالیش گاوی )شامل جگر ، روده ، کله ، پاچه ، پیه ، 
سیراب ، شیردان وهزار ال(

 ۳ـ  تضمیـــن شـــرکت  در مناقصـــه :  به شـــرح جدول ذیـــل به صورت ســـپرده نقدی یا     
ضمانت نامه معتبر بانکی بابت شرکت هر نوع از کاال های فوق

مبلغ سپردهنوع آالیشردیف
300/000/000 ریالجگر1
300/000/000 ریالروده2
350/000/000 ریالکله3
400/000/000 ریالپاچه4
300/000/000 ریالپیه5
350/000/000 ریالسیراب شیردان و هزارال6

4ـ  محل دریافت اسناد مناقصه :  ) دبیرخانه موسسه به آدرس مندرج در بند 1 (
5- زمان  و مهلت  دریافت  اسناد:  از تاریخ 98/1۲/۲5  لغایت 98/1۲/۲7 در ساعات اداری 
میباشد ، تحویل مدارک و اسناد مناقصه از مورخ 98/1۲/۲8 لغایت 99/01/10 میباشد .
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  فراخوان مناقصه جمع آوری آالیش گاوی شامل:
 جگر ، روده ، کله ، پاچه ، پیه ، سیراب و شیردان

موسسه صنعتی گوشت مشهد
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78
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان تایباد را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000306، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر  است:
*تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 1/030/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری شبکه مذکور، به نش��انی: شهرستان تایباد 

تحویل گردد.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/12/24

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/12/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/1/21
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/1/23

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد نگهداری فضای س��بز و نظافت اماکن 
فرودگاه های بیرجند و طبس  را  به ش��رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش��رکت های واجد الش��رایط 
میتوانن��د جهت دریافت اس��ناد مربوط��ه از تاری��خ98/12/25  لغای��ت 98/12/28به س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت                    
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل اسناد و 

تاریخ بازگشاییپیشنهادات

نظافت اماکن وترمینا لها 
2098004800000003389/000/000و نگهداری فضای سبز

تا ساعت 15:00
99/01/2399/01/24

تضمی��ن ش��رکت در مناقصه: ضمانت نامه ه��ای معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت س��ه م��اه از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد والزم است پاکت 
)الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بین المللی 

شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.
محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

شناسه آگهی 803252               

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

 اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 
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