
 

زائران با عدم تشرف به حرم رضوی، به مقابله با کرونا کمک کنند
رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی:   
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 ازامروز سه شنبه انجام می شود 

تعطیلیموقتحرمهایمطهرسهگانهبامصوبهستادمقابلهباکرونا

لطفاً امسال فتیله 
این آتش را پایین بکشید

کرونا سوزی 
به جای 

چهارشنبه سوری

 آســتان   به دنبال ابالغ ســتاد ملی مبارزه با کرونا و وزیر محترم بهداشت 
و درمان، آستان های مقدس کشــور »توقف موقت« حضور زائران در حرم های 
مطهر را از روز سه شــنبه 1398/12/27 اعالم کردند.متن این خبر به شــرح 
زیر اســت: در پی ابالغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و اعالم وزیر محترم بهداشت 
و درمان و الزم االجرا بودن آن، آســتان قدس رضوی، آســتانه مقدسه کریمه 
اهل بیت)س( در قم و آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم حســنی)ع(، توقف 
موقــت حضور زائریــن در حرم های مطهر را از روز سه شــنبه 1398/12/27 

کردند...  ............ صفحه 3اعالم 

 جامعه   آیین چهارشنبه سوری امسال با فراگیر 
شدن ویروس کرونا در کشور همزمان شده است 
و این یعنی خطر پُشت خطر. یعنی اگر سال های 
قبل فقط انفجار مواد محترقه و اشتعال زا جان 
عزیزان ما را در این آیین تهدید می کرد حاال به 
آن ها خطر ابتال به کرونا هم اضافه شده است و 
این مهم ترین تفاوت چهارشنبه سوری امسال با 

سال های گذشته است...

شباهت های فاجعه 
چرنوبیل در شوروی 

با شیوع کرونا در آمریکا

آیا این آغاز 
سقوط است؟

رقیب نتانیاهو 
مأمور تشکیل کابینه 

رژیم صهیونیستی شد

آیا معامله قرن 
لغو می شود؟
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دو صد گفته چون نیم کردار نیست

تلویزیون 
درخانه ماندن را 

جدی نمی گیرد
 ............ صفحه 7
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یـــادداشــت  روز
علیرضا فقیهی راد

عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانــک مرکزی چندی پیش از نامه درخواســت 
تســهیالت 5 میلیارد دالری بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از صندوق 
بین المللی پول )IMF( برای مبارزه با کرونا در سه حوزه پیشگیری، درمان و مقابله 
با آثار اقتصادی آن خبر داد. اما درباره عملکرد صندوق بین المللی پول در جهان، 

تجربه بقیه کشورها در دریافت وام، نفوذ قابل توجه...

از صندوق بین المللی پول 
دوبار گزیده نشویم
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آرایشجنگیسپاهدرمقابلهباکرونا
سردار سالمی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با فرماندهان سپاه اعالم کرد

 ............ صفحه 2



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

روزنامـه صبـح ایـران

تأثیر منفی افتتاح سفارت ارمنستان در تل آویو بر ثبات منطقه   فارس: حسین امیرعبداللهیان اعالم خبر تصمیم دولت ارمنستان جهت افتتاح سفارت این کشور در تل آویو را تعجب برانگیز خواند. وی 
افزود: بی تردید این اقدام در تضاد با منافع مردم فلسطین بوده و بر ثبات و امنیت منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت. دستیار رئیس مجلس شورای اسالمی و مدیرکل بین الملل مجلس با اشاره به مواضع کشورهای 

اسالمی در ضرورت تحقق حقوق ملت فلسطین، هرگونه عادی سازی روابط کشورهای عربی و غیر عربی با رژیم نژادپرست صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

 سیاست   حجت االسالم حسن روحانی، 
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با کرونا که همزمان 
اســتانداران سراسر کشــور نیز از طریق 
ویدئو کنفرانس در آن مشارکت و حضور 
داشتند، با بیان اینکه برای پیروزی بر این 
ویروس خطرناک، بسیج عمومی و تالش 
جمعی و همگانی ارزشمندی شروع شد 
و ادامــه می یابد، گفــت: وزارتخانه های 
بهداشت و کشور از فردا)امروز( در خروجی 
های جــاده هایی که اعالم 
می کنند، مردم را از لحاظ 
تب سنجی کنترل خواهند 
کرد. رئیس جمهور در این 
جلسه گفت: در مجموع آمار 
و ارقامی که در جلسه گفته 
است،  امیدوارکننده  شــد، 
ولــی باز هم بــه تبعیت از 
توصیه خوِد وزارت بهداشت 
و درمان، بــار دیگر خدمت 
مردم بسیار عزیز و بزرگوار 
توصیه می کنم، همان توصیه ای که آن ها 
می کنند »در خانه بمانید«، این به عنوان 
شــعار امسال ما باشد و خداوند در اجرای 
این دستور بهداشــتی برای زندگی ما در 
آغاز سال ان شاءاهلل خیر و برکت و رحمت 
را قرار بدهد. وی افزود: امیدواریم آنچه در 
این جلســه از پیک بیماری و عبور از آن 
گفته شــد که خوِد آقای دکتر نمکی هر 
زمان الزم دیدند این را برای مردم توضیح 
بدهند، این برای ما بســیار امیدوارکننده 
بود کــه می توانیــم با اهتمــام و تالش 

همگانی از این مسئله عبور کنیم.

 کسبه دستورعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی را مراعات کنند

روحانی گفــت: توصیه جلســه به همه 
مردم این اســت که حتی االمکان از خانه 
خارج نشــوند و به ســفر نروند و اگر هم 
ضرورتی هســت، همه دســتورعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی را مراعات کنند. از 
کسبه و شــاغالن محترم چه در دولت و 
چــه در بخش خصوصی که در این روزها 

شــبانه روز حضور دارند و فعال هستند، 
می خواهم دســتورعمل ها و پروتکل های 

بهداشتی را مراعات کنند.

 کنترل خروجی شهرها
آنچه  تأکیــد کــرد:  رئیــس جمهــور 
وزارتخانه های بهداشــت، درمان و کشور 
با همدیگر هماهنگ کرده اند و ان شاءاهلل 
از فردا)امــروز( کــه خودشــان دقیقــاً 
خروجی های جاده ها را در اســتان های 
مختلف اعالم می کننــد،  مردم از لحاظ 
تب و با وســایل تب سنج و تب گیری که 
در اختیار دارند، کنترل می شــوند و اگر 
موردی را تشــخیص دادند که فرد باید از 
جامعه جدا شود و به نوعی قرنطینه شود 
یا به خانه برگردد و حتی  بعضی موارد باید 
به مراکز درمانی مراجعه کنند،علی القاعده 
دیگر نمی گذارند ادامه مسیر بدهد و این 

ماشین را برمی گردانند.

 به فعاالن فضای مجازی 
تذکر داده شود

وی در ادامه گفت: تصمیمات بسیار مهم 
دیگری در این جلســه از لحاظ تبلیغاتی، 
کنتــرل فضای مجــازی، هماهنگی بین 
رسانه ها، دستگاه ها و بخش های تبلیغاتی 
مســئولیت هایی  و  گروهی  رســانه های 
که باید داشته باشــند، اتخاذ کردیم که 
مســئولیت فضای مجازی به عهده مرکز 

ملی فضای مجازی قرار گرفت و با حضور 
ارگان هــای مختلفی کــه در این مصوبه 
مشخص شــده به طور منظم جلسات را 

تشکیل می دهند.
روحانی تأکید کرد: به افرادی که در فضای 
مجازی فعال هستند مواردی که باید تذکر 
داده شود، تذکر داده می شود و مواردی که 
باید با آن ها برخورد شود، برخورد می شود 
و در این زمینه پلیس فتا هم بسیار فعال 
است. در اینجا خواهش می کنم از روزنامه ها 
تا روزهایی که منتشر می شوند و از عزیزان 
در فضای مجازی که همه کمک کنند. به 
هر حال ما در یک شرایطی هستیم که با 
کمک همگانی ســریع تر می توانیم از این 
شرایط عبور کنیم تا با آموزش و نصیحت 
مردم در شــرایطی که بایــد آگاهی مردم 
بیشــتر و همکاری آن ها با بخش درمان 
جامعه ما بیشتر شــود. روحانی بیان کرد: 
مورد دیگری که مــورد تأکید بود، اینکه 
هماهنگی بیشتری در فضای تبلیغات انجام 
بگیرد و کمیته تبلیغات که وزیر ارشاد به 
عهده دارد با همه اعضایی که آنجا هستند، 
یک همکاری و هماهنگی بسیار تنگاتنگ و 
نزدیکی به خصوص با صدا و سیما داشته 
باشند تا بتوانیم با هدایت بهتر تبلیغات این 

روزها را سپری کنیم.

 عقب افتادگی آموزشی باید جبران شود
روحانی افزود: نســبت به بخش آموزش 

اوالً مــی  خواهــم از معلمــان عزیــز، 
دانشــگاهیان، صــدا و ســیما، فضای 
مجازی  و از همه تشکر کنم که در این 
ایام نگذاشــتند که فرزندان عزیز ما به 
طور کلی از سیســتم آمــوزش و درس 
جدا شــوند و از این امکانات و رسانه ها 
استفاده و بهره برداری شد، اما در عین 
حال دانش آموزان و دانشجویان به طور 
طبیعی از تحصیــالت عقب افتادند که 
حتمــاً باید یــک زمانی بــرای جبران 
بگذاریم. آموزش و پرورش پیشنهاد هایی 
در این جلسه آورد که مورد تصویب قرار 
گرفت و خوِد آمــوزش و پرورش ابالغ 
و اعالم می کند که چگونه این بخشــی 
که در یک ماه اسفند فضای آموزشی از 

دست رفته، باید جبران شود.
وی ادامــه داد: از آن طــرف هم اگر در 
16 فروردیــن و یا بــا تأخیر کالس ها 
شروع شــود، در جلســات بعدی ستاد 
اعــالم خواهیم کرد و به همان نســبت 
زمان جبرانی مشخص می شود؛ بنابراین 
پایان تحصیالت برای آموزش و پرورش، 
زمان امتحانــات و به طور طبیعی زمان 
کنکور اعالم می شود. آغاز سال تحصیلی 
آینده هم در اینجا مصوب شــد که مثل 
سال های پیش در اول مهر خواهد بود و 

بر این مبنا باید برنامه ریزی شود.
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: مسئله بعدی در بخش اقتصادی 
بود که یکشــنبه در جلســه اقتصادی 
برای مواردی که کســب و کارشان از 
لحاظ مالیات، از لحاظ اقساط، از لحاظ 
چک، از لحاظ ســایر امور دچار مشکل 
شده است، تصویب کرده بودیم که ریز 
ایــن امور را مســئوالن اقتصادی برای 
مردم توضیــح می دهند. چراکه ممکن 
اســت در این ها هم اشــتباه شود و ما 
برای گروه  هایی که دچار صدمه شدند 
نیز تسهیالتی قائل شدیم. مردم گاهی 
بــه آن قید و بندهــای تبلیغات خیلی 
توجــه نمی فرماینــد و این اســت که 
خود مســئوالن اقتصادی باید این ها را 

توضیح دهند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

»درخانه بمانیم« شعار امسال ما باشد

  این چه قرارداد نکبتی بود با ویلموتس و هدر دادن 8 میلیون یورو پول بیت المال، 
پولی که حق این مردم مظلوم و مستضعف ایران عزیز است. 09150008363

 وزارت ارتباطات برای نگه داشتن ملت در خانه اینترنت مخابرات مجانی داده اما 
بعضی از پیامرسان های داخلی را با تعرفه تلگرام حساب می کند!؟ و از سوی دیگر 
اجازه گران شدن قیمت بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه را داده، به طوری 
که بسته های اینترنتی )ایرانسل و همراه اول ( پیشنهادی دو برابر قبل قیمت گذاری 

می شوند!؟ 09360006158
 10هزار خانواده مبتال به کرونا باید به کمک دولت جلو نمایندگی سازمان ملل 
در تهران جمع شوند و از آمریکا شکایت و درخواست غرامت کنند و با تبلیغات زیاد 
علیه آمریکا و رژیم صهیونیســتی از این فرصت استفاده شود و دنیا را علیه آن ها 

بسیج کرد. 09370007439
 چه زیبا گفتند: اگر خواستی شخصی را قضاوت ُکنی، براساس مدرکش قضاوت 
نکن!؟ زیرا: بعضی ها، با داشــتن مدرک )خالی از فهم َو شعورند؟( بعضی ها، بدون 

داشتن مدرک )پر از فهم و شعورند!( 09370008044
 سالم یکی نیست به این پزشکانی که اآلن چند هفته است مطب هایشان را بستن 
چیزی بگوید؟ از نظام پزشــکی که منتخب خودشان هست هم انتظاری نیست. 

09110004552
  پزشــکان  داخلی  و پرســتاران  در مبارزه  با کرونا فداکاری  می کنند و یا شهید 
می شوند اما ماسک  خوب  ندارند و ویزیت  مختصری  می گیرند، ولی  سیما دولتی ها 
را نشان  می دهد که  ماسکN95 دارند و ضمناً حقوق  نجومی  هم  دریافت  می کنند 
و اصوالً ریشــه  تمام  مشــکالت  کشــور، بها ندادن  به  علم  و صاحبان  دانش  است. 

09150002986
  به نام خدا با ســالم مســئوالن محترم دست اندر کار، جان ۲۳ هزار نفر از 
معلمان نهضت ســواد آموزی و خانواده هایشان در خطر است! در این شرایط 
بحرانی که استرس سمی مهلک بر پیکره جامعه مضطرب ایران است. با توجه 
به تبعیض اعمال شده توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس )در تبدیل 
وضعیــت آموزش دهندگان نهضت به صورت پیمانی( و با توجه به اینکه تمام 
آزمون های مختلف در سراســر کشور لغو شده اند، خانواده بزرگ نهضت سواد 
آموزی نیز خواهان لغو این آزمون و برقراری اصل مســاوات با سه گروه همکار 
)حق التدریسان، پیش دبستانی ها و خرید خدمات( هستند، باشد که با حذف 
این آزمون بار ســنگین اســترس و تنش روحی مضاعف را از روی این قشــر 
زحمتکش و بی ادعا بردارید و مانع از یک فاجعه انســانی دیگر شوید. با تشکر 

آموزش دهنده نهضت سواد آموزی. 09380003781
  لطفاً آقایان مســئول مملکتی بفرمایند علــت اینکه هر وقت می خواهند حق 
فرهنگیان را بدهند یا اصالً نمی دهند یا ناقص می دهند آن هم با صد منت و ساز و 

دهل، نکند ادب فرهنگیان باعث این سوء استفاده ها شده است. 09370003972
  آقای روحانی، الریجانی و رئیسی از فرصت به وجود آمده در کشور غافل نشوید، 
ورود کرونا به ایران شــبیه وضعیتی است که  کشور ژاپن در جنگ جهانی گرفتار 
آن شد و آن را به فرصت پیشرفت تبدیل کرد هم اکنون که سه دستگاه و جامعه 
در حرکت و مبارزه هماهنگ هســتند، باید دست و بازوان مخالف و ناهماهنگ با 
تصمیمات و حرکات دستگاه ها و جامعه را که جلوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی را 

گرفته اند، شناسایی و قطع کرد. 09370005856

چین خواستار لغو فوری تحریم های ایران شد
فارس: »گنگ شــوانگ« سخنگوی وزارت 
خارجه چین از کشــورهای جهان خواست 
به دلیل شیوع ویروس »کووید19«، هرچه 
ســریع تر تحریم هــای غیرانســانی علیه 
جمهوری اســالمی ایــران را لغو کنند. به 
نوشــته وبگاه »چاینا دیلی«، شوانگ پس از 
اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور ایران 
درباره تحریم های آمریکا، گفت: »تحریم های یکجانبه بر ایران در چنین برهه حساسی، 
تأثیر شدیدی بر ]توانایی[ این کشور در مبارزه با ویروس کرونا جدید می گذارد«. وی 
با »غیرانسانی« خواندن تحریم های آمریکا و دیگر کشورها بر ایران، تأکید کرد: »چنین 
تحریم های غیرانســانی فقط اوضاع را برای کســانی که در دشواری قرار دارند، بدتر 
می کند. چین از کشــورهای مرتبط می خواهد به سرعت این تحریم های ایران را لغو 
کنند«. پیش از این نیز »شــی جینپینگ« رئیس جمهور چین در نامه ای به همتای 
ایرانــی خود از عزم چین برای ادامه کمک به ایــران در مقابله با ویروس کرونا خبر 

داده بود.

راززدایی از شایعات کرونایی 
ایســنا: یک منبع آگاه با تکذیب چند خبر که در روزهای گذشته در برخی رسانه 
های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی مطرح شده بود، منشأ تولید این اخبار را 
تیم خبری منافقین مستقر در شهر تیرانا در کشور آلبانی اعالم کرد. این منبع آگاه با 
اشاره به انتشار خبری با عنوان »قرنطینه تهران و اجرای حکومت نظامی توسط سپاه« 
خاطرنشان کرد: با بررسی های »مرکز مقابله با شایعات سایبری« مشخص شد که این 
خبر کذب بوده اســت. وی افزود: همچنین برخی حساب های کاربری در توییتر در 
روزهای گذشته مدعی شدند که »یکی از سرداران مشهور سپاه ضمن ارتباط با عناصر 
موســوم به برانداز اعالم کرده که در صورت قیام مردمی، سپاه در حمایت از مردم به 
مقابله با نظام خواهد پرداخت«؛ این در حالی است که پس از بررسی های انجام شده، 
مشخص شد حساب های کاربری مزدور وابسته به جریان سلطنت طلب که از دی ماه و 
با هدف تولید و نشر شایعات و تشویش اذهان مردم راه اندازی شده اند، برای نخستین 

بار این خبر کذب را منتشر کرده است.

نماینده تهران در مجلس خبرگان دار فانی را وداع گفت
سیاست: آیت اهلل سّید هاشم بطحایی، 
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان 
رهبری دار فانی را وداع گفت. وی که به 
بیماری کرونا مبتال شــده بود، سحرگاه 
دوشنبه دار فانی را وداع گفت. براساس 
ایــن گــزارش، دفتر آیــت اهلل بطحایی 
گلپایگانی اعالم کرد که وی بر اثر ایست 
قلبی دار فانی را وداع گفته اســت. آیت اهلل ســّید هاشــم بطحایی متولد سال 

1۳۲0 در گوگد گلپایگان بود.

53 تبعه هندی جامانده دیگر در ایران به هند بازگشتند
مهر: »سوبرامانیام جایشــنکار« وزیر خارجه هند از بازگشت چهارمین گروه از اتباع 
هندی جامانده در ایران در پی شــیوع کرونا و لغو یکطرفه پروازها از سوی هند خبر 
داد و گفت: 5۳ نفر از شهروندان هند شامل 5۲ دانشجو و یک معلم از تهران و شیراز 
به هند بازگشــتند. وی افزود: با این تعداد، تاکنون ۳89 تبعه هندی از ایران به هند 
بازگشته اند. وزیر خارجه هند از تالش های تیم حاضر در ایران و مقامات ایرانی قدردانی 

کرده است.

 هشدار پلیس به برهم زنندگان امنیت 
در چهارشنبه سوری

سیاســت: ســردار حســین رحیمی، 
فرمانــده انتظامی پایتخت در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه در مقر پلیس 
تهران به تشــریح عملکرد این پلیس در 
سال 98 و اقدام های پیش رو پرداخت و 
اظهار داشت: بر اساس گزارش ها به دلیل 
بی توجهی برخی از شهروندان وضعیت 
در تهران با توجه به ویروس کرونا خوب نیست؛ همه در معرض خطر هستند و 
باید با همکاری یکدیگر اجازه ندهیم دچار بحران شویم. رئیس پلیس پایتخت 
با بیان اینکه ما به دنبال پلمب یا ایجاد محدودیت نیســتیم، گفت: خطر جدی 
است و باید همه با یکدیگر با این ویروس مقابله کنیم. رئیس پلیس پایتخت در 
پاسخ به پرسشی درباره چگونگی برخورد پلیس با افرادی که در شب چهارشنبه 
ســوری اقدام به انجام حرکات نامتعارف کننــد، گفت: خودروی افرادی که در 
چهارشنبه سوری رفتارهای نامتعارف انجام دهند تا پایان فروردین 99 توقیف 

خواهد شد، اما امسال بازداشت نخواهیم داشت.

از صندوق بین المللی پول دوبار 
گزیده نشویم

عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی 
چندی پیش از نامه درخواســت تسهیالت 5 
میلیارد دالری بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از صنــدوق بین المللی پول )IMF( برای 
مبارزه با کرونا در سه حوزه پیشگیری، درمان 
و مقابله با آثار اقتصادی آن خبر داد. اما درباره 
عملکرد صندوق بین المللی پول در جهان، تجربه 
بقیه کشــورها در دریافت وام، نفوذ قابل توجه 
کشورهایی چون آمریکا در تصمیم گیری های 
صندوق بین المللی پول و همچنین طی شدن 
روندهای قانونی جهت دریافت وام از نهادهای 
بین المللی ســؤال های جدی وجــود دارد که 
به نظر می رسد دســتگاه های ذی ربط باید به 
آن ها دقت کنند و کشــور را درگیر یک چالش 
جدید خسارت بار چون برجام نکنند. نخستین 
مسئله و جدای از بررسی محتوایی دریافت وام 
از صندوق بین المللی پول، آن اســت که برپایه 
اصل 80 قانون اساســی »گرفتن و دادن وام یا 
کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف 
دولت باید با تصویب مجلس شــورای اسالمی 
باشــد.«؛ بنابراین این اقدام بانک مرکزی که با 
پیگیری محمدجواد ظریــف، وزیرامور خارجه 
نیز همراه است، خالف قانون اساسی است؛ چرا 
که باید در مجلس شورای اسالمی تصویب و در 

شورای نگهبان نیز مورد تأیید قرار گیرد.
از طرفی سابقه نهادهای بین المللی چون صندوق 
بین المللی پول )IMF( و سازمان تجارت جهانی 
)WTO( نشــان می دهد که آن ها بیشتر ابزار 
قدرت های جهانی برای تحمیل خواســته های 
خود بوده اند، تا پشــتیبانی برای کشــورهای 
در حال توســعه. آنچنان که تجربه بسیاری از 
کشورها نشان می دهد، صندوق بین المللی پول 
در مواقــع بحران با وعده اعطــای وام در مقام 
یک منجی ظاهر می شــود، اما با اعمال شروط 
نئولیبرالی خود کشــورهای مقــروض را دچار 
بحران عظیم تری می کند. صندوق بین المللی 
پول با تحمیل برنامه جامع اصالحات اقتصادی یا 
در شرایط حداقلی یک برنامه تعدیل ساختاری 

کشورها را مجبور به پذیرش آن ها می کند.
برای نمونه کشور پاکســتان برای دریافت وام 
6 میلیارد دالری با شــروط عجیبی از ســوی 
صندوق بین المللی پول مواجه شد. این شروط 
عبارت بودند از: افزایش ۲0 درصدی قیمت برق، 
افزایش 6 درصدی مالیات، رعایت الزامات گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF(، واگذاری شرکت های 
بــزرگ دولتی به بخش خصوصــی و حتی در 
بعضی از اخبار کاهش 4 درصدی بودجه نظامی 
نیز ذکر شده است. اما این نسخه های تحمیلی 
صنــدوق بین المللی پول به کشــورها تمامی 
ماجرا نیســت و ما شاهد اعمال نفوذ آمریکا در 
تصمیم گیری ها و اعطای وام ها به کشــورهای 
مختلف هســتیم. در همین نمونه پاکســتان، 
آمریکا که بزرگ ترین سهامدار و بیشترین وزن 
در رأی گیری ها را دارد، شروط جدیدی را برای 
پاکستان اعالم کرد. تا جایی که مایک پمپئو، 
وزیر امــور خارجه آمریــکا در اظهاراتی علنی 
گفت: »از پاکســتان می خواهیم حمایت خود 
از گروه های افــراط گرا را کنار بگذارد. صندوق 
بین المللی پول تا زمانی که پاکســتان شرایط 
خواسته شده را محقق نکند، به اسالم آباد وام 
پرداخت نخواهد کرد«. که همین نشانگر میزان 
نفوذ و تأثیر آمریکا در این نهاد بین المللی و اثبات 
کننده عدم استقالل و غلبه نگاه سیاسی صندوق 

بین المللی پول است.
مضاف بر بررســی تجربه کشــورهای دنیا در 
گرفتن وام از صندوق بین المللی پول که منجر 
به پذیرش نسخه های تحمیلی نئولیبرالی توسط 
کشورها و ایجاد بحران اقتصادی شده است، مرور 
تجربه دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی 
رفسنجانی در تعامل با صندوق بین المللی پول 
نیز درس آموز است. آنجا که صندوق بین المللی 
پول برای اعطای وام جهت توسعه فاضالب ایران 
خواستار اطالعات خانواده شهدای جنگ شده 
بــود و حتی از توصیه های این صندوق انحالل 

جهاد سازندگی نیز بوده است.
بنابراین وام صندوق بین المللی پول که مقدار 
قابل توجهی هم نیست، می تواند تبدیل به یک 
اهرم فشار جهت امتیازگیری از ایران در حوزه 
هایی چون پذیرش الزامات FATF و نسخه های 
تعدیل ساختاری این نهاد بین المللی باشد. آنچه 
از بررســی تجربه تاریخی کشورها و عملکرد 
صندوق بین المللی پول برمی آید، این است که 
نتایج پذیرش نسخه های نئولیبرالی به مراتب 
قربانیان بیشتری از ویروس منحوس کرونا برای 
کشور به بارخواهد آورد. در نهایت مقام معظم 
رهبری نیز به صراحت مخالفت خود را با گرفتن 
وام از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی ابراز 
کرده اند. ایشان درباره این موضوع فرمودند: »در 
طول سال های گذشته، در دولت های مختلف، 
چندبار می خواستند از بانک جهانی یا صندوق 
بین المللــی پول، وام بگیرند، بنده نگذاشــتم؛ 
جلویش را گرفتم؛ مقّدمات را فراهم کرده بودند 
که این کار را انجــام بدهند. اینکه ما از بیگانه 
طلب بکنیم و متعّهِد در مقابل بیگانه بشویم، این 
خطای بزرگی است«. بنابراین دیگر هیچ جای 
تردیدی باقی نمی گذارد که این درخواســت 
بانک مرکزی نه تنها خالف قانون، بلکه خالف 
منویات رهبرمعظم انقالب و انداختن کشور در 
چاه جدیــدی در تعهد به نهادهای بین المللی 

خواهد بود.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

حتی االمکان 
مردم از خانه 
خارج نشوند و 
اگر هم ضرورتی 
هست، همه 
دستورعمل های 
بهداشتی را 
مراعات کنند
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 سیاست  فرمانده کل سپاه با بیان اینکه همه سپاه های استانی 
در کنار دانشــگاه علوم پزشکی برای مقابله با کرونا آرایش جنگی 
گرفته اند، گفت: ســپاه پاســداران کار ها را بر اســاس گسترش 
جغرافیایی تطبیق داد و به شرایطی رسیدیم که امروز کشور برای 
مهار این پدیده خود را بازیابی کرده است. به گزارش فارس سرلشکر 
حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی 
ســخنانی در قرارگاه زیستی سپاه که به صورت ویدئوکنفرانس با 
فرماندهان ســپاه در شهر های مختلف موضوع کرونا مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت، اظهار داشت: همه سپاه های استانی در کنار 

دانشگاه علوم پزشکی آرایش واقعاً جنگی گرفته اند.
سرلشــکر ســالمی ادامه داد: از همان ابتدا که این موضوع شروع 
شد، با سپاه استانی قم و با پشتیبانی های الزم بیمارستان حضرت 
علی بن ابیطالب در قم را مجهز کردیم و وارد این مســئله شدیم. 
سپاه پاسداران کار ها را بر اساس گسترش جغرافیایی تطبیق داد 
و به شــرایطی رسیدیم که امروز کشور برای مهار این پدیده خود 
را بازیابی کرده است و پروتکل ها را برای مواجهه با این موضوع به 

دست آورده ایم. 

  اختصاص بیمارستان بقیه اهلل اعظم سپاه به کرونا
وی افزود: بیمارستان بقیه اهلل با بیشترین تخت کرونایی به بستری 
کــردن و مداوای بیماران پرداخته اســت و یکــی از بزرگ ترین 

آزمایشگاه های تشخیصی ویروسی را دارد؛ به طوری که تخت های 
آی سی یو این بیمارستان از ۳0 تخت به ۷0 تخت افزایش یافت 
و در آینده ای نزدیک به 100 تخت رســانده می شود و حدود هزار 
تخت اســتراحتگاهی برای بیماران کرونایی که ترخیص شده اند 
در نظر گرفته شــده است. سرلشکر ســالمی با اشاره به اینکه در 
بیمارستان بقیه اهلل تاکنون 6 هزار بیمار پذیرفته شده است، افزود: 
روزانه نزدیک به 500 بیمار در این بیمارســتان بستری می شوند 
که چرخه عظیمی اســت، به طوری که این چرخه در بیمارستان  
های دیگر کشور مثل بیمارستان های والیت ساری، بیمارستان امام 

حسین)ع( مشهد هم گسترده شده است. 
فرمانده کل ســپاه گفت: ۲0 بیمارستان ثابت نیروی زمینی سپاه 

و 9 بیمارستان ســیار در سراسر کشور گســترش یافته و آماده 
خدمت هستند و نیروی دریایی سپاه چهار بیمارستان ثابت و چهار 
بیمارســتان سیار را گسترش داده و عالوه بر آن ها همه سپاه های 
اســتانی در کنار دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور آرایش واقعاً 
جنگی به خود گرفته اند. وی گفت: حدود 650 هزار بسیجی برای 
توزیع اقالم بهداشتی و ضد عفونی کردن معابر و سطح شهر بسیج 
شده اند و حدود 100 هزار بسته معیشتی به عنوان هدیه رهبری 
برای آسیب دیدگان معیشتی کرونایی درنظر گرفته شده است و 
همچنین هزاران تیم بسیجی برای طرح غربالگری در کنار نیرو های 

علوم پزشکی به شناسایی و هدایت بیماران می پردازند. 

  فعالیت شبانه روزی بهداشت و درمان سپاه
سرلشکر سالمی گفت: پس از فرمان رهبر انقالب یک انگیزه بسیار 
قوی و بیشتری پیدا کردیم و به همه دوستان در قرارگاه های امام 
رضا )ع( که قرارگاه بهداشتی و درمانی سپاه است، ابالغ کردیم که 

فعالیت ها در ایام تعطیل به صورت شبانه روزی باشد. 
وی گفت: ۳80 درمانگاه ســپاه پاسداران در شهر های مختلف 
برای خدمت رسانی مهیاســت و در مبادی ورودی و خروجی 
شهر ها تیم های بسیج جامعه پزشکی کشور در کنار نیرو های 
علوم پزشــکی در حال تب سنجی هستند تا بتوانند بیمار را از 

غیر بیمار تشخیص دهند. 

میزان: آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه در ســال 98 با تأکید بر ضرورت بررســی 
عملکرد دستگاه قضایی و ارائه گزارش آن به مردم با قدردانی 
از دســت اندرکاران عرصه مقابله بــا کرونا به ویژه در بخش 
بهداشــت و درمان، اظهار داشت: تدبیر حکیمانه مقام معظم 
رهبری برای تشکیل قرارگاهی به منظور کمک به مجاهدان 
این عرصه، به منســجم تر شــدن فعالیت های میدانی کمک 

خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکیــد بر اینکه امروز تقویت بخش دفاع 
بیولوژیک کشور و آمادگی برای پدافند غیرعامل در این حوزه 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود: یقین داریم حضور نیرو های 
مســلح در کنار دولت و مردم مانند همه عرصه ها منشأ برکات 
زیــادی خواهد بود، جلوه های مانــدگاری را به نمایش خواهد 
گذاشت و گشــایش جدی در امور ایجاد خواهد کرد. در ادامه 
این جلسه، رئیس سازمان پزشکی قانونی به استقبال مردم از 
طرح خودارزیابی بیماری کرونا اشــاره کرده و با ارائه آماری در 
این زمینه، طرح مذکور را برای مدیریت هرچه بهتر اقدام های 

پیشگیرانه جهت کاهش میزان ابتال به کرونا مؤثر دانست. 
آیت اهلل رئیسی نیز در واکنش به گزارش رئیس سازمان پزشکی 
قانونی، ضمن تشــکر از رســانه ها و به خصوص رسانه ملّی در 
جهت آگاه سازی افکارعمومی نسبت به شیوه های پیشگیری 

و مقابلــه با ویروس کرونا، گفت: اینکه می بایســت مردم را به 
همکاری برای مقابله با این ویروس تشویق کنیم، امری ضروری 
اســت، اما هم جامعه پزشــکی و هم رسانه ها باید به این نکته 
توجه داشته باشــند که این هشدار ها نباید به مرحله ای برسد 
که در جامعه ایجاد وحشــت کند. رئیس سازمان زندان ها نیز 
در گزارش خود از وضعیت زندان ها اعالم کرد: پیرو بخش نامه 
رئیس قوه قضائیه و تالش شبانه روزی مجموعه قضایی کشور 
تاکنون امکان مرخصی 8۳ هزار زندانی فراهم شده و این افراد 

به مرخصی رفته اند.
رئیس قوه قضائیه هم با اشاره به اقدام صورت گرفته در اعطای 
مرخصی به 8۳ هزار زندانی، خطاب به رئیس سازمان زندان ها 

گفــت: در اجرای بخش نامه صادره در این خصوص واقعاً کاری 
جهادی صورت گرفت؛ چرا که دریافت ســند و وثیقه و اجرای 
فرایند های قضایی برای این تعداد در مدتی کوتاه، نیازمند یک 
همت بزرگ و تالش شــبانه روزی اســت و من به نوبه خود از 

همکاران عزیز تشکر می کنم.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
زیبایی ها و زشــتی هایی که پس از شیوع کرونا در جامعه بروز 
و ظهور پیدا کردند، یکی از جلوه های ارزشمندی را که در این 
عرصه خلق شد، خدمات ارزنده بخش بهداشت و درمان به مردم 
عنوان کرد که همچون صحنه های دوران دفاع مقدس ماندگار 

خواهد شد.

  ضرورت تسریع در توزیع مجدد کاالهای احتکار شده
آیت اهلل رئیســی با قدردانــی از تالش نیرو هــای مردمی و 
نیرو های انتظامی، ســپاه و بسیج برای کشف انبار های اقالم 
احتکار شــده، از سازمان تعزیرات خواســت روند توزیع این 
کاال ها بین مردم را ســرعت بخشــد و بر ضرورت تسریع در 
برگزاری دادگاه محتکران نیز تأکید و خاطرنشان کرد: مردم 
باید از نتیجه دادگاه ها مطلع شوند و بدانند که دستگاه قضایی 
نسبت به محتکران گذشت نمی کند و با آن ها برخورد عبرت 

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

مسابقه ملی »با قرآن در خانه بمانیم« برگزار می شود     آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: طرح ملی »با قرآن در خانه بمانیم« با حمایت کارشناسان کشوری فعالیت های قرآنی 
برگزار می شود.حجت االسالم سیدمسعود میریان افزود: در این طرح از ابتدای فروردین ماه تا انتهای خرداد روزانه فایل های چندرسانه ای با حضور کارشناسان حوزه تفسیر و مفاهیم قرآنی در شبکه قرآن، رادیو قرآن 

و پیام رسان گپ منتشر خواهد شد و پرسش هایی از مباحث مطرح  شده ارائه می شود. وی خاطرنشان کرد: به 8 هزار نفر از منتخبان مسابقه ملی »با قرآن در خانه بمانیم« جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در آستانه عید نوروز انجام می شود 

گل آرایی حرم رضوی با 100 هزار بوته گل طبیعی
آســتان: رئیس اداره خدمات عمومی 
آســتان قدس رضوی، از گل آرایی حرم 
مطهر رضوی برای عید نــوروز با بیش 
از 100 هــزار بوته گل طبیعی خبر داد.

محمدرضا ســبزعلی با بیان اینکه اداره 
خدمات عمومی آســتان قدس رضوی 
برای گل آرایی حرم مطهر رضوی از پنج 

ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده اســت، اظهار کرد: با تأکید تولیت معزز آستان 
قدس رضوی مبنی بر گل آرایی متفاوت و زیبا برای ایام نوروز 99، این اداره جلسات 
متعددی با کارشناسان و متخصصان به منظور تأمین نیاز های اولیه برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 500 هزار بوته گل طبیعی برای گل آرایی حرم مطهر 
رضوی پیش بینی شده ولی با توجه به شرایط بحرانی، 100 هزار بوته گل طبیعی 
مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: اکنون ایوان ولی عصر و حوض های صحن جامع 
رضوی مزین به گل های طبیعی شده است.رئیس اداره خدمات عمومی آستان قدس 
رضوی ادامه داد: همچنین محیط و طاق نماهای صحن انقاب اســامی و صحن 
آزادی به گل های طبیعی مزین شــده و عاوه بر این، برای نخستین بار سازه های 
گل آرایی را ســفارش داده و برای نصب به حرم مطهر رضوی منتقل کردیم که در 
حال حاضر یک نمونه در ورودی پارکینگ خدام نصب شده است.سبزعلی اضافه کرد: 
متأسفانه با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت دستورعمل های بهداشتی، 
طرح گل آرایی حرم مطهر رضوی محدود شــده از همین رو ان شاءاهلل پس از رفع 

ویروس کرونا، در اعیاد پیش رو طرح گل آرایی به صورت کامل اجرا خواهد شد.

تولید یک هزار و 425 محصول توسط شرکت 
کمباین سازی ایران در سال 1398

شــرکت  مدیرعامــل  آســتان: 
کمباین ســازی ایران از تولید یک هزار 
و 425 محصول توســط این شــرکت 
در ســال 1398 خبــر داد.علی اصغر 
حمیدی فرد در گفت وگو با آستان نیوز 
بیان کرد: در ســال 1398 تعداد 415 
عدد کمباین، 310 عدد بیلر، 415 عدد 

کابین و 285 عدد کلش کش تولید و عرضه شده است.وی با اشاره به رشد 31/97 
درصدی محصوالت تولیدی این شرکت در مقایسه با سال1397 خاطرنشان کرد: 
اجرای برنامه فروش شرکت، تمهیدات انجام شده، برنامه ریزی دقیق برای تأمین 
به موقع قطعات و تاش کارکنان خط تولید سبب افزایش تولید در سال جاری 
شده است.مدیرعامل شرکت کمباین ســازی ایران ادامه داد: این محصوالت در 
تمامی استان ها و مناطق کشور به فروش رسیده است.وی درباره اقدام های صورت 
گرفته به منظور افزایش بازار فروش داخلی محصوالت تولیدی در سال 98 تصریح 
کرد: بدین منظور اقدام هایی همچون گسترش شبکه نمایندگی ها در سطح کشور، 
تنوع در منابع تســهیاتی و بانکی و توسعه ســبد محصوالت انجام شده است.

حمیدی فرد، مهندسی معکوس کمباین برنج و رونمایی از خط تولید این کمباین 
و نیز دریافت گواهی ISO9001:2015 را از جمله موفقیت های شــرکت در 
سال جاری برشــمرد.وی ادامه داد: عاوه بر این می توان دریافت تقدیرنامه سه 
ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت کشور و کسب عنوان تحقیق و توسعه نمونه 
استانی را نام برد.حمیدی فرد، کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت را مطلوب 
عنوان کرد و گفت: مبین این مطلب نتایج نظرسنجی مشتریان و کاهش چشمگیر 
شکایت های مشتریان است.مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران اضافه کرد: این 
کیفیت با انجام اقدام های بهبود در تمامی فرایندهای تولید، تأمین قطعات، ارتباط 
مؤثر با تأمین کنندگان و ارائه مشــاوره فنی به آن ها و همچنین نظارت کامل بر 

اجرای استانداردها و دستورعمل های کاری حاصل شده است.

 قدس   رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با 
استاندار خراسان رضوی گفت: زائران و مجاوران 
بارگاه حضرت رضا)ع( با مشرف نشدن به حرم 
مطهر رضوی و زیارت از راه دور حضرت رضا)ع( 

به مقابله با شیوع بیماری کرونا کمک کنند. 
دکتــر روحانی افزود: از مردم اســتان خراســان 
رضوی و مجاوران آستان مقدس حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( در مشهد مقدس می خواهیم به 
دستورعمل های اعام شده از سوی وزارت بهداشت 
و درمان توجــه کرده و با ماندن در منازل خود و 
زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( از منزل در آستانه 
سال نو گام مؤثری در کاهش شیوع بیماری بردارند.
وی تأکید کرد: زیارت حضرت رضا)ع( از راه دور، 
یقیناً همان اجر و تأثیر زیارت از نزدیک را خواهد 
داشت و بدون تردید مورد عنایت حضرت نیز واقع 
خواهد شــد. رئیس جمهور در ادامه این تماس 
تلفنی، ضمن دریافت گزارش دقیق از فعالیت های 
انجام شده در زمینه اجرای دستورعمل های ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونــا، بر ضرورت تاش 
مسئوالن اســتان در همه بخش ها و استفاده از 
ظرفیت های اســتان از جمله نیروهای مسلح و 
سازمان های مردم نهاد در راستای ارائه خدمات به 
مردم و جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری 
تأکید کرد.حجت االسام والمسلمین دکتر حسن 
روحانی عصر روزگذشته در گفت وگوی تلفنی با 
علیرضا رزم حسینی؛ استاندار خراسان رضوی، با 
ابراز خرســندی از همدلی و همکاری مؤثر میان 
مردم و مسئوالن برای کنترل و مقابله با بیماری 
کرونا در این استان و مشارکت روحانیت، علما و 
تولیت آستان قدس رضوی، سازمان های مردم نهاد 
و اصناف، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در این 
راستا، اظهار امیدواری کرد با کمک مردم و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در بخش های گوناگون 
بتوانیم هرچه زودتر روند صعودی شــیوع کرونا 
را کنترل کنیم.رئیس جمهور بار دیگر با تجلیل 
از فداکاری و خدمات ارزنده پزشــکان، پرستاران 
و کادر درمانی بیمارســتان های استان خراسان 
رضوی و سراســر کشــور، افزود: از مردم خوب 
استان خراسان رضوی و مجاوران آستان مقدس 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد مقدس 
می خواهیم به دستورعمل های اعام شده از سوی 
وزارت بهداشــت و درمان توجه کرده و با ماندن 
در منازل خود و زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( از 

منزل که یقیناً همان اجر و تأثیر زیارت از نزدیک 
را خواهد داشت و قطعاً مورد عنایت حضرت نیز 
واقع خواهد شد، در آستانه سال نو گام مؤثری در 
کاهش شیوع بیماری بردارند و از رفت و آمدهای 
غیرضروری اجتناب کنند.دکتر روحانی همچنین 
اعمــال محدودیت های ورود و خروج مســافران 
در مناطق مشخص اســتان خراسان رضوی در 
چارچوب سیاســت ها، برنامه ها و مصوبات ستاد 
ملــی مقابله با کرونا با انجــام اقدام هایی در این 
راستا را در کنترل شیوع این بیماری حائز اهمیت 
عنوان کرد.علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان 
رضوی نیز در این گفت وگوی تلفنی گزارشی از 

آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا و مبتایان 
به این بیماری و اقدام های انجام شــده در زمینه 
اجرای سیاست ها و برنامه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا از جمله افزایش آزمایشگاه ها و نقاهتگاه ها 
در مشهد و سایر شهرستان های استان، استفاده 
از مشارکت و همکاری همه طبقات اجتماعی به 
ویژه روحانیت و علما، ســازمان های مردم نهاد و 
اصناف و ظرفیت های نیروهای مسلح اعم از سپاه، 
ارتش و بســیج و امکانات آستان قدس رضوی، 
شــهرداری ها و هال احمر برای گسترش میزان 
ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به مردم را به 

رئیس جمهور ارائه کرد.

  درخواست معاون کل وزارت بهداشت: 
به مشهد سفر نکنید

معاون کل وزارت بهداشت هم روز گذشته در یک 
ویدئوکنفرانس با بیان اینکه منشأ ابتای تعداد 
زیادی از مبتایان مشهد به کرونا، خارج استانی 
بوده است، از مردم درخواست کرد که از سفر به 

مشهد مقدس خودداری کنند.
دکتر ایــرج حریرچی ضمن اشــاره به افزایش 
مبتایان به بیماری کووید19 در مشهد مقدس 
گفت: تعداد قابل توجهی از مبتایان به ویروس 
کرونا منشأ ابتای آن ها خارج استانی بوده است، 
لذا از مردم و دوستداران امام رضا)ع( می خواهیم 

از آمدن به مشهد خودداری کنند.
وی افزود: شمار زیادی از هموطنان هر ساله زائر 
و میهمان حرم رضوی بودند، اما امسال ان شاءاهلل 
امام رضا)ع( میهمان خانه ها و قلوب مردم خواهد 
بود. بی تردید قوام مملکت ما به حضور امام رضا)ع( 
است اما برای سالم ماندن زائران و مجاوران حرم از 

آمدن به مشهد مقدس خودداری کنید.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه در داخل شــهر 
نیــز ابتا در حال گردش اســت، به مردم اعام 
می کنیم امکانات شهر مشهد برای مردم خود این 
شهر کافی است همانند شهرهای دیگر در سایر 
استان ها. لذا از هر گونه سفر نوروزی سیاحتی و 

زیارتی به مشهد مقدس باید خودداری شود.

  تولیت آستان قدس: هیچ تصمیم فردی 
درباره حرم مطهر گرفته نمی شود

تولیت آستان قدس رضوی هم تأکید کرد: هیچ 
تصمیم فــردی درباره حرم مطهر گرفته نخواهد 
شد.حجت االســام والمسلمین احمد مروی روز 
یکشــنبه در بیاناتی در جمع خدام بارگاه منور 
رضــوی کــه در محوطه صحن مســجد جامع 
گوهرشاد بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا)ع( 
ایراد شــد، با بیان اینکه حفظ سامت زائران را 
اولویت این شــرایط می دانیم، بیان کرد: ما هیچ 

تصمیم شخصی و فردی نخواهیم گرفت. 
وی ابــراز کرد: هر وقت به حرم مطهر مشــرف 
می شــوم، خدا می داند ابتدا عذرخواهی می کنم 
که حرم خلوت شده اســت، اما چاره ای نداریم، 
ما حرم مطهر را این گونه دوست نداریم و برای 
ما خوشایند نیســت؛ ولی مسئولیت داریم؛ امام 
رضا)ع( روز قیامت از ما در خصوص اقدام هایمان 
برای حفظ سامت زائرانشان سؤال خواهند کرد.

حجت االسام والمسلمین مروی تصریح کرد: ما 
فقط مسئول نگهداری از این کاشی کاری ها و این 
ضریح مطهر نیستیم؛ ما مسئول دل های مردم هم 
هستیم، ما مسئول نشر معارف امام رضا)ع( هم 
هستیم، ما مسئول روایاتی که در آن امام رضا)ع( 
خلق را به عقانیت دعوت کرده اند نیز هســتیم. 
خدا می داند دل ما از این شرایط خون است، اما 
یک بایی آمده و وظایفی بر دوش ما گذاشــته 
شده است، باید همه کمک کنیم و برای رفع آن 
بــه درگاه خداوند متعال و امام علی بن موســی 

الرضا)ع( دعا کنیم.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی:   

زائران با عدم تشرف به حرم رضوی، به مقابله با کرونا کمک کنند

خـــبر

رونق تولید
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آگهی ابالغ رأی
�

بدینوس��یله�به�آقایان�افش��ین�امینی�
فرزند�علی�به�ش��ماره�شناسنامه��396
اش��کان� �-0937814040 کدمل��ی� و�

زارع�قل��ه�زو�فرزند�علی�اکبر�به�ش��ماره�شناس��نامه�و�
کدمل��ی��0922359725و�خانم�ها�س��یده�زه��را�نوبخت�
فرزن��د�س��یدمصطفی�ب��ه�ش��ماره�شناس��نامه�و�کدملی�
0922798192-�زین��ب�نیش��ابوری�لطف�آب��ادی�فرزن��د�
پرویز�به�ش��ماره�شناس��نامه�و�کدملی�0920373471-�
لیلی�س��رعلی�فرزن��د�علی�اکبر�به�ش��ماره�شناس��نامه�
س��رمدی� اعظ��م� �-1062851854 کدمل��ی� و� �1684
نصیرآبادی�فرزند�محمد�به�ش��ماره�شناس��نامه��133و�
کدمل��ی�0452458293-�س��یده�ماهرخ�عرب��ان�فرزند�
سیدمحس��ن�ب��ه�ش��ماره�شناس��نامه��5604و�کدمل��ی�
0944854737-�نجم��ه�صف��ری�فرزن��د�محمدعل��ی�به�
ش��ماره�شناس��نامه�و�کدملی��5720018395کارمندان�
دانش��گاه�علوم�پزش��کی�مش��هد�اعالم�میگردد�پرونده�
ش��ما�بدلیل�تخلف�منجر�به�صدور�رأی�ش��ده�است،�لذا�
برابر�مفاد�ماده��73قانون�آیین�دادرسی�مدنی�به�شما�
اب��الغ�میگردد�تا�از�تاریخ�نش��ر�این�آگهی�حداکثر�ظرف�
یکم��اه�جهت�رؤیت�و�ابالغ�رأی�به�دفتر�این�هیئت�واقع�
در�مشهد،�بلوار�شهید�فکوری،�حد�فاصل�میدان�شهید�
جوان�و�ش��هید�آل�ش��هیدی،�ش��هرک�دانش�و�س��المت�
س��ازمان�مرکزی�دانش��گاه�علوم�پزشکی�مشهد�مراجعه�
نمایی��د�در�غی��ر�اینص��ورت�براب��ر�مق��ررات�رأی�فوق�

الزم�االجرا�خواهد�بود.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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اداره�کل��راه�و�شهرس��ازی�اس��تان�خراس��ان�جنوبی�در�نظر�دارد�مناقصه�عمومی�ذیل�را�از�طریق�س��امانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�برگزار�نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�از�دریافت�اس��ناد�مناقصه�
تا�ارائه�پیش��نهاد�مناقصه�گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)س��تاد(�به�آدرس��www.setadiran.irانجام�خواهد�شد�و�الزم�است�مناقصه�گران�در�صورت�عدم�
عضویت�قبلی�مراحل�ثبت�نام�در�س��امانه�مذکور�و�دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�مناقصه�محقق�س��ازند.�ضمنا�اس��ناد�مناقصه�به�شرح�خواسته�ش��ده�به�صورت�فیزیکی�می�بایست�در�مهلت�مقرر�

تحویل�گردد.

آدرس�کارفرما:�بیرجند�-�انتهای�خیابان�شهید�آوینی-میدان�راه�و�شهرسازی-�روبروی�صدا�و�سیما�-�تلفن:05632238000داخلی243
آدرس�و�اطالعات�تماس�دفتر�خدمات�استان�جهت�راهنمایی�و�ثبت�نام�مناقصه�گران�محترم�:خیابان�شهید�مطهری-�سازمان�صنعت�و�معدن�و�تجارت�طبقه�همکف�اتاق��111تلفن:05632221220

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي )نوبت اول(

�اداره�ارتباطات�و�اطالع�رسانی-�اداره�کل�راه�و�شهرسازی�خراسان�جنوبی�

ف
دی

شماره ر
مناقصه

مبلغ برآورد)ریال(شرح مناقصه
مدت زمان 

اجرا
مبلغ تضمین)ریال(فهرست بها

مهلت زمانی دریافت اسناد 
از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه کمیسیون مناقصه

198/44

عملیات خاکي،آسفالت و ابنیه فني باند 
دوم محور طبس-اصفهان)محدوده 

کیلومتر007+33الي583+50(وعملیات تکمیل 
محدوده000+0الي33+007

با ارزیابي کیفي

36ماه499/000/000/000
راه و باند فرودگاه    

1398
)تجمیعی(

12/000/000/000

 ساعت12 روز  سه شنبه 
مورخ 99/01/05الی 

ساعت 14 روز
            شنبه 

مورخ 99/01/09

ساعت 14 روز
 شنبه

مورخ 99/01/23

ساعت9 صبح روز
 یک شنبه            

مورخ 99/01/24

298/45
تکمیل کارهاي باقیمانده ساختمان اداره آموزش 

و پرورش بیرجند
با ارزیابي کیفي

24ماه149/687/000/000
 ابنیه و تاسیسات 
مکانیکی و برقی 

سال98
5/000/000/000

ساعت12 روز  سه شنبه 
مورخ 99/01/05الی 

ساعت 14 روز شنبه  مورخ 
99/01/09

ساعت 14 روز
 شنبه

مورخ 99/01/23

ساعت9:30 صبح روز
 یک شنبه            

مورخ 99/01/24

/ع
98
15
89
6

اداره کل راه آهن خراس�ان  در�نظر�دارد�بنابر�آیین�نامه�اجرایی�بند�ج�ماده��12قانون�برگزاری�مناقصات�نس��بت�به�ارزیابی�کیفی�پیمانکاران�واجد�
شرایط�جهت�شرکت�در�مزایده�می�بایست��در��سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)�ستاد(�به�نشانی���www.setadiran.irثبت�نام��و�پس�از�اخذ��گواهی�
امضاء�الکترونیکی�نس��بت�به���دریافت�اس��ناد��از�طریق�سامانه�مذکور�اقدام���نمایند.الزم�به�ذکراست�کلیه�مراحل�برگزاری�مزایده�ازفراخوان�تا�انتخاب�

برنده�ازطریق�سایت�مزبورانجام�می�گردد.
تذکر :�شایان�ذکراست�دریافت�اسناد�)�خرید(��و�ارائه�پاسخ�استعالم�ارزیابی�صرفا"میبایست�ازطریق�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت)�ستاد(صورت�پذیرد�و�شرکت�

کنندگانی�در�صورت�تمایل�،�مجاز�به�خرید�حضوری�اسناد�می�باشند�که�قبال�در�سامانه�مذکور�ثبت�نام�و�اسناد�را�آپلود�نموده�اند��.
1-�نام�سازمان�مزایده�گذار�:�اداره�کل�راه�آهن�خراسان�.�

2-�شرح�مختصر�موضوع�مناقصه�:�حمل�فرآورده�های�نفتی�ایستگاههای�مشهد�-�مطهری�-�سرخس-�نقاب�.
3-�مهلت�خرید��اسناد�ارزیابی�:�تا���ساعت���15:30روز�دوشنبه��مورخ���99/01/18.������

4-�محل�خرید�حضوری�اسناد�ارزیابی�:�مشهد�-�میدان�راه�آهن-�اداره�کل�راه�آهن�خراسان-�حوزه�معاونت�توسعه�مدیریت�و�منابع����واحد�امور�قراردادها�و�خریدها.
�5-�فراخوان�ارزیابی�کیفی�فوق�از�طریق�پایگاه�ملی�اطالع�رسانی�مناقصات��http:/iets.mporg.irاطالع�رسانی�می�گردد.

6-��مهلت�و�محل�ارائه��اس��ناد�ارزیابی�:�تا���س��اعت���15:30روز�دوش��نبه��مورخ���99/02/01-��چهارراه�راه�آهن���حوزه�معاونت�توس��عه�مدیریت�و�منابع����دبیرخانه�اداره�
کل�راه�آهن�خراسان�.�

7-�مبلغ�کل�برآورد�:��4.469.150.000ریال�.���
8-�مدت�و�محل��اجرا�:�مدت�اجرا��یکسال��بوده�و�محل��اجراء��طبق�اسناد�مناقصه�میباشد.

9-�مبلغ�تضمین�ش��رکت�در�فرآیند�ارجاع�کار:�مبلغ����223.457.500)دویس��ت�و�بیس��ت�و�س��ه�میلیون�و�چهارصد�و�پنجاه�و�هفت���هزار�و�پانصد�(�ریال��مطابق�با�تضامین�
معتبر�مندرج�در�آیین�نامه�تضمین�معامالت�دولتی�موضوع�مصوبه�شماره�123402/ت��50659ه��مورخ��94/09/22هیئت�محترم�وزیران��،��در�صورت�واریز��نقد��شماره��

حساب����IR�290100004001064006372624با�شناسه�واریز�" ��984280500111111111111111111111"نزد�بانک�مرکزی��اعالم�می�گردد�.����
��تذکر:�به�درخواست�مناقصه�گذار�ضمانتنامه�شرکت�در�فرآیند�ارجاع�کار�الزم�است�به�مدت�سه�ماه�دیگر�قابلیت�تمدید�داشته�باشد.

10-�رش��ته�و�رتبه�پیمانکار:�پیمانکار�بایس��تی�طرف�قرارداد�با�ش��رکت�نفت�بوده�و�دارای�ش��ماره�پیمان�مشخص�حمل�سوخت�باش��د�و��نیز�دارای�تاییدیه�ازانجمن�صنفی�
کارفرمایان�شرکتهای�حمل�ونقل�فرآورده�های�نفتی�و�گازی�باشند�.

�تذکر 1 :�ارائه�تصویر�برابر�با�اصل�شده�گواهی�صالحیت�الزامی�می�باشد�.�
تذک�ر 2 :�ارائه�گواهینامه�تایید�صالحیت�ایمن��ی�از�وزارت�تعاون�،کار�و�رفاه�اجتماعی�به�موجب�آیین�نامه�ایمنی�امور�پیمانکاری"مصوب���89/03/05وزیر�تعاون�،کار�و�

رفاه�اجتماعی�علی�الخصوص�ماده��2آن�الزامی�است.
11-�هزینه�دو�نوبت�آگهی�مناقصه�بر�عهده�برنده�مناقصه�می�باشد�.�

پس�از�ارزیابی�کیفی�،�از�مناقصه�گران�واجد�شرایط�که�حداقل�امتیاز�الزم�را�کسب�نموده�باشند�جهت�دریافت�اسناد�مناقصه�دعوت�بعمل�خواهدآمد�.
.�

آگهی دعوت به  تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  22-37-98 )نوبت اول(

اداره�کل�راه�آهن�خراسان��

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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اداره کل راه آهن خراسان�در�نظر��دارد�شرح��بند�دو�/���2را�از�طریق�برگزاری�مزایده�به�متقاضی�واجد�شرایط�واگذار�نماید�.�
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وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

خبر
ازامروز سه شنبه انجام می شود

تعطیلی موقت حرم های مطهر سه گانه با مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
آستان: به دنبال اباغ ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و وزیر محترم بهداشــت و درمان، آستان های 
مقدس کشــور »توقف موقت« حضور زائران در 
حرم های مطهر را از روز سه شنبه 1398/12/27 

اعام کردند. متن این خبر به شــرح زیر است: 
در پی اباغ ســتاد ملی مبارزه با کرونا و اعام 
وزیر محترم بهداشت و درمان و الزم االجرا بودن 
آن، آستان قدس رضوی، آستانه مقدسه کریمه 

اهل بیت)س( در قم و آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حســنی)ع(، توقف موقت حضور 
زائرین در حرم های مطهر را از روز سه شــنبه 

1398/12/27 اعام کردند.
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روزنامـه صبـح ایـران

چرا کرونا هم نتوانسته مردم خانه نشین را کتابخوان کند؟ اندیشه: محمدباقر علیزاده  اقدم، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز در گفت وگو با ایبنا گفت: اینکه چرا خانه نشینی هم 
نتوانسته است مردم را به سمت کتاب بکشاند، بحثی زودگذر نیست و به عالقه و ذائقه واقعی مردم باز می گردد. در این موارد پیام های انگیزشی و احساسی نیز جوابگو نیست و مسائل فرهنگی نیاز به نهادینه سازی 

دارند. درزمینه اصالح مسائل اجتماعی و فرهنگی، نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت است، این طور نیست که امروز مسئولی حرفی بزند، از مردم خواهش کند در خانه بمانند و مردم هم بگویند، چشم!

افکار افالطون و ارسطو به گرد مضامین فلسفی 
احادیث اهل بیتb نمی رسد

اندیشه: متن زیــر گفتاری از آیت اهلل 
سیدحسن مصطفوی است که در ادامه 

می خوانید. 
بعضی از حکمای یونان، نظریات خوبی 
داشــتند و واقعاً هم باید تقدیر کرد از 
افرادی مانند افالطون و ارســطو. ولی 
آن ها هر چه داشــته اند از فکر و عقل 
خودشــان داشته و مطالبی را نیز از پیامبران گذشته مثل حضرت ادریس که 
جزو فالســفه بوده به ارث برده بودند. وقتی این فلســفه به اسالم منتقل شد 
مثل خمیری بود که در اسالم توســط دانشمندان اسالم با استفاده از وحی، 
 قرآن و متون احادیث باالخص فالســفه شیعه پخته شد؛ چون ما در احادیث 
اهل بیت)ع( افکار عالی فلســفه داریم که افکار افالطون و ارســطو به َگرَدش 
نرسیده اســت و این احادیث راهگشای فالسفه شیعه شده برای یک سلسله 
مطالب. لذا بعداً بحث هایی در فلســفه به وجود آمد که این ها در سابق به این 
پختگی اصاًل نبوده است. بنابراین االن فلسفه ما، فلسفه اصیلی است که گرچه 

خمیرمایه از یونان آمده اما بعد ما این را پختیم.
هــر عملی یک اصول ثابتی دارد که مورد تســلّم هم هســت و یک مطالب 
فرعی دارد که معموالً در آن ها اظهارنظر می شــود. مثاًل در فلسفه اصل علیت 
را هر فیلســوفی قبول دارد ولی طرز شــکافتن این بحث فرق می کند. فرض 
کنید حکمای سابق یک برداشتی از علیت و معلولیت داشتند. فالسفه متأخر 
آن را بازتر کردند و دقیق تر شــده و مطلب را بهتــر می توانند بفهمانند. اگر 
می گویند نظر شــیخ الرئیس در باب علیت ناقص است نه اینکه آن علیتی را 
که او قبول کرده اســت من قبول ندارم. می گوید اگر بخواهیم وجود علیت و 
معلول را بررســی کنیم باید ببینیم وجود معلول ظل وجود علت است. ربط 
وجود علت است. مثل علم فقه که یک سلسله قواعد کلی دارد که مورد تسلم 
همه فقهاســت. همه فقها قبول دارند که اصل برائت حجت است، استصحاب 
حجت اســت، خبر واحد حجت اســت، اما وقتی یک عالم اصولی و فقیه این 
قواعد را تطبیق می دهد نظریات فرق می کند. اختالف نظر و فتوا پیدا می شود 
اما اصل علم ســر جایش باقی اســت. بنابراین قواعد کلی که شما در فلسفه 
می خوانید الیتغیر است. قواعد عقلی اســت، ولی در مسائل جزئی که عقول 
جزئی با  بررســی های خاص ممکن است در آن تغییراتی بدهند اختالف نظر 
پیدا می شــود. فرض کنید اصل حرکت را قبول داریم اما از قدیم بحث بوده 
است که آیا حرکت در جوهر هست یا خیر، فیلسوف که در فلسفه و در حکمت 
الهی بحث می کند مقید به دین نیســت، یعنی خودش را مقید نمی داند که 
مسائلش را در چارچوب دین طرح کند. مثاًل فیلسوف می خواهد بحث کند که 
آیا اعاده معدوم ممکن اســت یا نه؟ این عقاًل امکان دارد یا خیر؟ او کار ندارد 
بــه معاد برخورد دارد یا خیر؟ یا وقتی بحث می کند که آیا عالم قدیم اســت 
یا حادث، کار ندارد که حدیثی مطابقش باشــد یا خیر؛ فیلســوف، آزاد بحث 
می کند، بنابراین شما در فلسفه نباید بگویید فالن روایت مخالف فالن نظریه 
است. فیلسوف بماهو فیلسوف بحث را به طور کلی عنوان می کند. باید به طور 
کلی و با عقل از نظریه نتیجه گرفت. بلی اگر نظریه ای مخدوش باشد که عقل 
در آن به جایی نرسد، بیاییم از وحی استفاده کنیم. درنتیجه فیلسوف گرچه از 
مبدأ و معاد بحث می کند اما بحثش مقید به چارچوب اسالم نیست. او بحث 
را درباره مبدأ و معاد به طور کلی مطرح می کند؛ می گوید جهان آفریننده ای 
دارد یا خیر؟ آفریننده جهان باید چگونه باشد؟ از لحاظ عقلی ثابت می کنیم. 
حــال اگر نظریه اش با خبر و روایتی مطابق نبــود، کاری ندارد؛ خبر و روایت 
اصاًل حــق ورود در مباحث عقلی را ندارند بــرای اینکه خبر و روایت فوقش 
ظن و گمان می آورد. ما مطمئن نیســتیم که پیامبر آن روایت را گفته باشند 
و دوم اگر هم گفته باشند معلوم نیست منظور حضرت برداشت ما بوده باشد. 
نمی شود چیزی را که ما به عقل خودمان ثابت کردیم با آن روایت نقض شود. 
اما علم کالم از مبدأ و معاد در نهج قانون اسالم بحث می کند ، لذا در تهذیب 
منطق می گوید: الکالم هو البحث عن المبدأ و المعاد علی نهج قانون االسالم.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  سه شنبه 27 اسفند 1398 22 رجب 1441 17 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9210

گفتار

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نــژاد   بیش از 
چند هفته ای نیســت کــه از انتخابات مجلس 
شورای اسالمی گذشته است و تجربه چهارساله 
مجلس دهم نیز اکنون پیش روی ماست. با دکتر 
ســینا کلهر، مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز 
پژوهش های مجلس در مورد آنچه باید در مجلس 
جدید اولویت قوه مقننه قرار گیرد صحبت کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

  جناب کلهر! امروزه کارهای پژوهشــی 
بسیار دقیقی انجام می گیرد اما چنین دقتی 
را در برخی سیاســت گذاری ها نمی بینیم. 

دلیل آن چیست؟
چاره کار همین اســت که مجلس جدید قانونی 
تصویب کند که در سطح عمومی جامعه، پیوست 
کارشناسی تصمیماتی که گرفته می شود، منتشر 
شود تا فرهیختگان جامعه بدانند چرا دولت فالن 
تصمیم را گرفته یا مجلس آن ماده واحده و قانون 
را تصویب می کند. اجرای واقعی گام دوم انقالب 
یعنی اینکه چگونه حکمرانی کنیم و یک شرط 
بنیادی آن این اســت که تصمیمات در گام دوم 
کارشناســانه و علمی باشد. الزام اجرایی این کار 
این اســت که تصمیم گیــری در تمام نهادهای 
حاکمیتی جمهوری اســالمی منوط به انتشار 
عمومی پیوست کارشناســی آن تصمیم باشد. 
اگر چنین اتفاقی بیفتد هم ضمانت اجرا محقق 
می شود و هم اقناع مردم راحت تر اتفاق می افتد. 
یعنی مــردم می بینند بحث های کارشناســی 
انجام شــده و دیدگاه ها مطرح و تصمیم گرفته 
شده اســت. حتی اگر تصمیم غلط باشد، چون 
دیدگاه ها بررســی شــده و ما در جریان نظرات 
کارشناسی قرار می گیریم به نظرمان آن تصمیم 
در لحظه عاقالنه بوده است، هر چند نتیجه مورد 
نظر از آن حاصل نشده است. اگر افزایش قیمت 
بنزین چنین پیوستی داشت، در چنین شرایطی 
نمی بودیم که کســی مســئولیت آن تصمیم را 
برعهده نمی گیرد و نمی داند چرا این قیمت برای 
بنزین تعیین شــد و چرا قیمت به جای 3 هزار 
تومان مثاًل 2هزار و 500 تومان نشد یا مثاًل چرا 
به 5 هزار تومان نرســید. البته ایده دیگری هم 

وجود دارد و آن ایده دو مجلسی شدن است که 
منوط به اصالح قانون اساســی است؛ یعنی دو 
مجلس داشته باشیم که یک مجلس نمایندگی 
عمومی می کند و مجلسی که وجه نخبگانی دارد 
و تصمیمات کارشناسی را آنجا اعمال می کند. هر 
چند مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان به 
نحوی تالش می کنند این کار را انجام دهند ولی 
از آنجایی که بیشتر دیدگاه ها ناظر بر این است که 
مغایرت با شرع و قانون اساسی وجود نداشته باشد، 

وجوه کارشناسی در آن کمرنگ تر است.

  یکی از چالش های بحث حکمرانی تقابل 
میان ســنت و مدرنیته است. برخی نیز از 
پیاده سازی الگوهای مدرن صحبت می کنند. 
مواجهه ما باید با این مسائل چگونه باشد تا با 

اصطکاک کمتری بتوان پیش رفت؟
ما حکمرانی ای می خواهیم که توانایی حل مسائل 
ما را داشــته باشد. الزم نیســت روی آن عنوان 

سنتی یا مدرن را بگذاریم. مسائل 
ما، مسائل جامعه ایران هستند 
و ویژگی های فرهنگی و محلی 
دارند امــا با الگوبرداری، تقلید و 
شبیه سازی از ســایر مدل های 
حکمرانی می خواهیم این مسائل 
را حل کنیم. 40 سال اول انقالب 
اسالمی، محل آزمون و خطاهایی 
بود که سبب شد ما به اصل قضیه 
فکر نکنیم. حکمرانی برای حل 
مسئله اســت به مدل آن کاری 
نداریم. مکرر مــا درگیر موضوع 
اندازه دولــت و دولت کوچک و 
بــزرگ بودیم. زمانــی چون جو 
حاکم بر جهان دولتی بوده، همه 
چیــز دولتی بــود و زمانی دیگر 
تمام امکانات دولت را خصوصی 

کردیم؛ چرا که ایده حاکم در موضوع دولت، دولت 
کوچک بود. به تازگی درباره ایده حکمرانی خوب، 
بحث هایی مطرح شده که اندازه دولت مهم نیست، 
این مهم است که دولت در کدام وضعیت می تواند 
مسائل را حل کند. اگر اندازه دولت کوچک باشد 
می تواند مسائل را حل کند یا اگر بزرگ باشد؟ نکته 
این است که موضوعات و حوزه ها با یکدیگر خیلی 
فرق می کنند یعنی شــاید در حوزه ای به لحاظ 
موضوعی دولت مداخله مستقیم کند و در جایی 
نیز شاید دولت حضور نداشته باشد و همه چیز را 

به بازار واگذار کند.

  جمهوری اسالمی در 40 سال گذشته، نمونه 
موفقی از نگاه مسئله محور در حکمرانی داشته 

است؟
مسئله موشکی چطور پیشرفت کرد؟ شما مسئله ای 
داشته اید بنا براینکه نظام دفاعی خود را بر اساس 
سیستمی بنا کنید که مبتنی بر توان داخل باشد. 
چون فرایند ساخت هواپیما و نیروی هوایی فرایند 
دشوارتری نسبت به موشکی داشت، برآورد نظام 
این بوده که موشک مسئله ما را حل می کند. اآلن 
که به این مسئله نگاه می کنیم، شاهد یک دستاورد 
هستیم. شاید به ما بگویند نظام دفاعی جمهوری 

اســالمی، نامتوازن و یک بعدی 
است، این موضوع اهمیت ندارد، 
آنچه مهم اســت این است که 
مســئله بازدارندگی مــا را حل 
کرده اســت. اگــر حکمرانی ما 
مسئله محور باشــد و با همین 
مطالعات علمی و کارشناســی 
و عقالنیــت عرفــی و عامی به 
دنبال راه حلی باشیم، مسائل ما 
حل می شــود. کالً ایده بنیادی 
جمهوری اســالمی حل مسئله 
بوده اســت. از ابتدای انقالب در 
حوزه های گوناگــون ایده ما این 
بــوده که مســائل را حل کنیم. 
به همین دلیل ما می توانستیم 
عدالت طلب باشیم. برای اینکه 
ایده ما این نبوده که باج بدهیم 
وگرنه سیســتمی که از باج دادن و تقسیم غنائم 
استفاده می کند، اصالً نمی تواند از عدالت صحبت 
کنــد. به نظرم ما باید حکمرانی مســئله محور را 
مبنــای کار خودمان قرار دهیــم و همین را نیز 
معیار ارزیابی خودمان بدانیم. یعنی به جای اینکه 
مبنای ارزیابی و قضاوت خود را مسائل سیاسی و 
ایدئولوژیک خود قرار دهیم، این را مبنا قرار دهیم 
که این نظام تصمیم گیری و این گروه و جریان تا 
چه حد موفق شــد مسئله ها را حل کند. مجلس 
مدت های طوالنی وقت خــود را صرف قانونی به 
عنوان ساماندهی بازار خودرو کرده است. حال که 
این قانون در مجلس تصویب و نهایی شده، انتظار 
شما این است که قیمت خودروها یا پایین آمده و یا 
ثابت بماند؛ چرا که شاخص خیلی خاصی ندارید که 
کارآمدی را نشان بدهد. اصالً کارآمدی که چیزی 
عجیب و غریب نیست. یک لحظه مشاهده می کنید 
از طرفی این قانون تصویب شــده و از سوی دیگر 
آشفتگی در بازار خودرو سر به فلک کشیده است. 
معنای این حرف این است که این قانون شکست 
خورده و نیازی به ارزیابی ندارد و ما باید این شکل 
قانون گذاری را کنار بگذاریم؛ چرا که مسئله حل 
نشده است. اگر ما مسائل را مبنا و محور قرار دهیم 

حتی می توانیم اجماع بهتری نیز به وجود بیاوریم.

حاشیه

مطالبه مردم از حکمرانی، حل مسئله است
برای حکومــت داری و حکمرانی لزوماً نیازمند 
تولید نظریه علمی نیستیم. مردم در حکمرانی 
مطالبه ای بیشــتر از حل مسئله ندارند. ممکن 
است مسئله مسکن با مســکن مهر حل شود، 
ممکن است مشکل دفاعی با موشک فیصله یابد. 
آنچه مهم است این است که در نظام کشورداری 
بدون ترســیدن از مسخره کردن گروه هایی که 
کاری جز حرف زدن ندارند، برای حل مســئله 
تالش کنیم. در مــورد آلودگی هوای تهران در 
دولت دهم یک بار گفته شد با هواپیمای آب پاش، 
هوا را آب پاشی کنیم، این قدر این ایده به تمسخر 
گرفته شد که همان روز اول نابود شد. شاید ایده 

ناکارآمد نیز باشــد ولی وقتی ایده و راه حل 
جایگزینی وجود ندارد باید اجازه داده می شد 
همــان ایده پیاده شــود. از آن تاریخ تا اآلن 
اگر گروهی روی این ایده کار می کرد شــاید 
به نتیجه می رســید. من نه غربی نه شــرقی 
جمهوری اسالمی را این گونه می فهمم که ما 
راه حل خودمان را داریم که بنیاد و اســاس 
آن از تعالیم دینی اســت و شــکل و صورت 
آن از تجربیاتی است که در 40 سال گذشته 
داشــته ایم. ایده و آرمان انقالب اسالمی نیز 
همین بوده اســت که مــا در گام دوم نیز به 

دنبال حل مسائل برویم.

 به نظرم ما 
باید حکمرانی 
مسئله محور را 
مبنای کار خودمان 
قرار دهیم و همین 
را نیز معیار ارزیابی 
خودمان بدانیم 

بــــــــرش

دکتر سینا کلهر از شرط حکمرانی در گام دوم انقالب می گوید

حل مسئله را معطل حکمرانی آرمانی نکنیم 

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

امالک واقع دربخش16 یزد –  سانیج  و توابع
ی��ک مکرر1648فرع��ی از 24اصل��ی – آقای حبیب دش��تی رحمت آبادی شش��دانگ خانه باغچه بطور مفرور قس��متی از پالک ثبتی برابر به مس��احت 
731مترمرب��ع براب��ر رای ش��ماره 139860321006003027مورخ 1398/11/26واقع در باغ کهله س��انیج تفت خریداری عادی مع الواس��طه از احمد 

میرشکاری مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815465  م الف: 525

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/12/12
تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/12/27

امیر حسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  

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

امالک واقع دربخش14 یزد –  اسالمیه و توابع
887 مکرردوم فرعی از یک - اصلی – آقای عزیزاهلل موذن فراشاه ششدانگ خانه باغچه بطور مفرور قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت 415/50متر 
مرب��ع بموجب رای ش��ماره 139860321006002767مورخ 1398/10/17واقع در اس��المیه تفت خریداری عادی مع الواس��طه از هدایت اهلل مظفری 

مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815485   م الف: 523

تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1398/12/12
تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1398/12/27

امیر حسین جعفری ندوشن          
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  -  از طرف علی محمد شبانیان تفتی   

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده  اي استان خراسان رضوي در نظر دارد مناقصات به شرح ذيل  را از طريق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل فراخوان مناقصات از دريافت و تحويل اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )س�تاد( انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه  گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت 
مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه 98/12/27 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

65/352/591/7203/267/629/586ايمن سازی و نگهداری راههای منطقه يک استان98/31/218

65/523/249/8783/276/162/494ايمن سازی و نگهداری راههای منطقه دو استان98/31/219

65/269/264/6323/263/463/232ايمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه استان98/31/220

64/914/269/2163/245/713/461ايمن سازی و نگهداری راههای منطقه چهار استان98/31/221
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" پيام ايمنی : بياييد ايمن فکر کنيم، ايمن عمل کنيم تا ايمن بمانيم."

 فراخوان مناقصه عمومی با ارزيابی ساده 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

نوع تضمین شرکت در مناقصه می بايست به صورت ضمانت نامه 
بانکي و يا فیش واريز مبلغ در وجه اداره  کل باشد.

مهلت دريافت اس�ناد مناقصه : تا ساعت 00: 14 روز  دوشنبه 
تاريخ 99/01/11

مهلت ارس�ال پاسخ پیش�نهادات از طريق س�امانه : تا ساعت                  
00: 14 روز شنبه تاريخ 99/01/23

تاريخ و س�اعت بازگشايي پاکات مناقصه :  ساعت 8 صبح روز  
يکشنبه تاريخ 99/01/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد– انتهاي خیابان 

فدائیان اس�الم – کد پس�تي 9173695636- تلفن تماس   
8-33412024-051 و نمابر : 051-33435888 

اطالعات تکمیلي در اسناد مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبري و پشتیباني( : 41934 -021

جهت کس�ب اطالعات مي توانید به آدرس سايت زير رجوع 
نمايید :

آدرس س�امانه ت�دارکات الکترونیکي دولت )س�تاد( : 
                     www.setadiran.ir

شناسه آگهی 806832/ م الف 9951

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل 
را مطابق برنامه تعیین شده از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید

شماره فرآخوان نوع ضمانتنامه
حداقل شرايط 
برای دريافت 

اسناد 

قیمت 
پايه

مبلغ تضمین به 
ازای هر دستگاه 

خودرو
) به واحد ريال(

موضوع مزايده شماره 
مزايده 

1098004526000003 بانکی يا واريز 
نقدی

 مجوز فعالیت
 مرتبط با موضوع

مزايده
_ 100.000.000

مزايده عمومی 
فروش هشت 

دستگاه خودرو 
قابل شماره گذاری

1/99  -11

كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مزایده گران و بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الکترونیکی )س��تاد( به آدرس Setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی   كلیه مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور را جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند و سپس در مزایده اعالم شده شركت كنند  
 محل دریافت اسناد مزایده: مزایده گران جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس Setadiran.ir    مراجعه نمایید و در صورت نیاز به 

كسب اطالعات بیشتر با شماره 333729۴0-0۵۴ ) اداره امور قراردادها و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند .
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد: 

از روز سه شنبه مورخ 98/12/27 لغايت روز چهارشنبه
 مورخ 1399/01/20

مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 1399/02/06 آخرين مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در 
سامانه ستاد 

تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1399/02/06 آخرين مهلت تحويل نسخه فیزيکی پاکت الف به دبیرخانه حراست 
دانشگاه  

ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 1399/02/07 تاريخ گشايش پاکات مناقصه 

20 روز کاری و برای يک دوره قابل تمديد می باشد  مدت اعتبار پیشنهاد 

ضمنا مزایده گران جهت كسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده به اداره قراردادها و مناقصات به نشانی زاهدان- بزرگراه 
خلیج فارس،  میدان دكتر حسابی مجتمع اداری پردیس مراجعه یا به شماره تلفن 333721۴0-0۵۴ تماس حاصل نمایند 

و همچنین جهت ارائه پاكت الف ) تضمین ش��ركت در مزایده( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراس��ت دانشگاه علوم پزشکی و 
نشانی فوق مراجعه نمایند     هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد                                   م الف:108۵ . شناسه آگهی 80622۵

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان  
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آگهی فراخوان مزايده عمومی

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807038(

 آگهی تغييرات شرکت ماژان سازه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19419 و شناسه ملی 10380349527

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای حسین شکفته کد ملی 0943346592 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای میالد قربانزاده کد ملی094525947 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای رضا منتظمی 
وظیفه دوست کد ملی 0934041377به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 4- آقای امیر ذبحی کد ملی0946099510به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء آقای حسین شکفته )رئیس هیئت 

مدیره (و آقای میالد قربانزاده )نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد

,ع
98
15
88
5

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  
نوبت دوم  تاريخ انتشار: 1398/12/27

 جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده  ش��ركت تعاونی 
ش��ماره -  اعتباركاركنان علوم پزش��کی ایالم  رأس 
س��اعت 13روز  یکش��نبه   م��ورخ 1399/01/17 در 
محل نمازخانه دانشگاه علوم پزشکی ایالم واقع در  

ایالم- بلوار آزادی  تشکیل میگردد.
از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید كه در روز مقرر 
و در محل  مذكور حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت 
حض��ور كلیه اعضاء در جلس��ه ض��روری و در صورت 
عدم حضور برابر اساس��نامه هیچگون��ه اعتراضی در 

رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود.
 ضمناً  هر عضو می توانند اس��تفاده از حق رأی خود 
را ب��ه یک نماین��ده تام االختیار از می��ان اعضاء و یا 
خارج از اعضاء واگذار كند.  محل بررسی وكالت نامه ها 

دفتر تعاونی واقع در بلوار آزادی می باشد. 
ارائه وكالتنامه های كتبی یا محضری جهت بررس��ی 
حداكث��ر ی��ک روز قب��ل از برگزاری مجمع بایس��تی 

تحویل هیئت مدیره شركت تعاونی گردد.
دس��تور جلسه: 1- گزارشی از عملکرد شركت توسط 

رئیس هیئت مدیره  2- تصویب اساسنامه جدید
3- ماموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

   محمد میرزایی – رئیس هیئت مدیره  شركت 
تعاونی اعتبار كاركنان علوم پزشکی ایالم 

ع 9
81
58
69



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

روزنامـه صبـح ایـران

انتشار کتاب »احیاگر شرقی« درباره اندیشه و عمل سیاسی سیدجمال الدین اسدآبادی  اجتهاد: کتاب »احیاگر شرقی« با موضوع نگاهی به اندیشه و عمل سیاسی سیدجمال الدین اسدآبادی توسط 
انتشارات دیدمان منتشر شد. این کتاب از مجموعه کتاب های پژوهۀ تاریخی و حاصل تالش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است که در ایام بزرگداشت این عالم احیاگر، به زیور طبع آراسته شده است. »در 

مصاف استبداد«، »قلم سید جمال«، »دغدغه امت اسالمی«، »مواجهه با غرب«، »تأثیرات فرامکانی« و »به روایت دوست و دشمن« عناوین فصل های شش گانه این کتاب هستند. 

گزیده ای از نظرات شهید مطهری درباره  ضرورت حفظ سالمت 
برگرفته از کتاب »پانزده گفتار«

بهداشت اجباری، کاری منطقی است
KHAMENEI.IR: وقتی من فهمیدم بیماری و سالمتی مسئله ای واقعی است 
نه  ســلیقه ای، ناچار از آن جهت که مسئول سالمت خود هستم باید حدودی را برای 
سالمت و بهداشت خود در نظر داشته باشم و از محدودیت هایی پیروی نمایم؛ مثاًل 
اگر معاشرت با فالن مسلول برای من احساس خطری در سالمتی ام داشته باشد، ناچار 
من باید در روابطم با آن شخص مسلول نوعی تجدیدنظر بنمایم؛ یعنی رابطه من از 
نظر بهداشتی با یک نفر سالم و رابطه من از نظر بهداشتی با یک فرد مریض و مسلول 
نمی تواند یک جور و یکسان باشد. همچنین رابطه من با یک محیط سالم و بی میکروب 

و رابطه من با یک محیط میکروب زا نمی تواند یک جور باشد.
این از نظر فردی. از نظر خانواده و خاندان خودم هم همین طور و از نظر جامعه هم- که 
من مسئول جامعه نیز هستم- باید روابطم از مسائل حقیقی پیروی نماید. اینجا از یک 
طرف من مسئول سالمت خود هستم و از طرف دیگر باید در راه مبارزه با این بیماری 
در اجتماع کوشش کنم و سالمتی در جامعه ایجاد نمایم و احیاناً اگر الزم شود، خودم 
را و سالمتم را فدای جامعه کنم و گاهی مریضی در مقابل فعالیت های بهداشتی من 
مقاومت می کند، ولی من نباید او را در انتخاب بیماری آزاد بگذارم، بلکه باید سالمتی 
را به او بدهم. او بعد از کسب سالمتی از من تشکر خواهد کرد و ممنون خواهد شد. 

در اینجا ذکر این داستان الزم است:
عاقلی بر اسب می آمد سوار                     در دهان خفته ای می رفت مار

داستان این است که مرد عاقلی سوار اسبی بود و از راهی می رفت. در بین راه به نهر 
آبی رســید که درختی در آنجا سایه ای انداخته بود و مردی خسته از راه رسیده زیر 
سایه آن درخت در کنار نهر به خواب عمیقی فرو رفته بود. آن چنان خوابش عمیق 
بود که کرمی زهرآلود به دهان او نزدیک و داخل دهانش شد. در عالم خواب کرم را 
قورت داد و کرم وارد شکمش شد. این مرد حکیم که این صحنه را دید می دانست اگر 
این کرم مسموم در معده او زخمی ایجاد کند آن شخص می میرد و می دانست اگر او 
را بیدار کند و واقعه را برایش توضیح دهد دو خطر ممکن است پیش آید: یکی این 
که بترسد و از ترس بمیرد یا اینکه مقاومت کند و بگوید مهم نیست، اهمیت ندارد.
بنابراین با َدبّوس خود- که چوبدستی او بود- محکم به او زد. از خواب پرید، گفت: چرا 
می زنی؟ مرد حکیم دبّوس دیگری به او زد و گفت: جلو اســب من با سرعت حرکت 
کن. مقاومت فایده نداشت؛ شروع به دویدن کرد و مرتب ناسزا می گفت و فریاد می زد: 
این چه سرنوشتی است که من دارم؟ این جالد کیست که چنین به روز من می آورد؟! 
پس از اینکه خوب خسته شد، مقداری سیب گندیده و متعفن در آنجا بود، مرد حکیم 
او را مجبور کرد آن ســیب های گندیده را تماماً بخورد. بعد آن قدر او را زد که حالت 
تهوع پیدا کرد و همه آنچه خورده بود همراه با آن کرم زهرآلود استفراغ نمود. وقتی 
نگاه آن مرد به آن کرم افتاد که چه حیوان وحشتناکی است به مرد حکیم گفت: تو چه 
فرشته ای هستی! و مرتب از او تعریف و تمجید می کرد. در آنجا مسئله سالمت مطرح 

بود. در اینجا مسئله خیر و مصلحت برای فرد و جامعه مطرح است.
ممکن اســت خود فرد درک مصلحت خویش را نداشــته باشد؛ در اینجا اگر مصلح 
تشــخیصی به نفع فرد و اجتماع بدهد، چنانچه بتواند، باید به افراد، محاســن آن 
تشــخیص را بفهماند و بعد، از آن ها بخواهد به آن عمل کنند؛ ولی اگر آن ها درک 
نمی کنند، باید با توسل به زور سالمت را ایجاد کند. به نظر شما تحصیالت اجباری 
آیا کاری منطقی است؟ البته که کاری منطقی است؛ زیرا فالن کس به خاطر جهالتی 
که دارد، می گوید من سواد ندارم و نمی خواهم سواد داشته باشم؛ پسرم بی سواد است 
و نمی خواهم تحصیلکرده شود. می گوییم او نمی فهمد؛ اینجا که مسئله سلیقه مطرح 

نیست؛ او جاهل است و جهل بدبختی زاست.
امام صادق )ع( می فرمودند: »اگر می توانستم، شالق بر سر مردم می زدم تا همه عالِم 
شــوند.« بهداشت اجباری چگونه است؟ وقتی دولت احساس خطر می کند که یک 
بیماری شیوع پیدا کند، باالجبار به مردم واکسن می زند؛ نمی گوید آیا اجازه می دهید 
به شما واکسن بزنم؟ بلکه می گوید اجازه بدهید یا ندهید ما واکسن را به شما می زنیم؛ 
چون عملی منطقی انجام می دهیم و سلیقه مطرح نیست. یا فالن شخص چشمش 
تراخمی است و جاهل است، در برابر معالجه چشمش مقاومت می کند؛ آیا باید تابع 
نظر او بود؟ تاریخ را بخوانید، می گوید اولین بار که واکسن آبله کشف شد بلوایی به پا 
شد. تمام مردم انگلستان در مقابل واکسن آبله زدن مقاومت می کردند و حاضر نبودند 

تسلیم شوند. ولی آیا فهمیده ها باید تابع این جهالت عمومی باشند؟

معــارف / مریم احمدی شــیروان: 
»رجب« ماه فروریزی رحمت الهی است؛ 
ماهی سرشار از قدر و منزلت که برای آن 
اعمال مختلفی از زبان معصومان)ع( ذکر 
شده تا بهره مندی از فضائل آن به باالترین 
حد برســد. یکــی از این اعمــال، زیارت 
اســت و »زیارت رجبیه« متنی منسوب 
به امام زمان)عج( است که محتوایی غنی 
دارد. اگر چه بنا به توصیه های بهداشــتی 
مراجع ذی صالح برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، مردم از حضور در مشــاهد 
مشرفه منع شــده اند، اما بزرگان و علمای 
دین، زیارت از راه دور و توســل بیشتر به 
حضرات معصومین)ع( را توصیه کرده اند. 
در گفت وگو با حجت االســالم علی ربانی، 
مدیر گروه ادعیه و زیارات مرکز تخصصی 
مهدویت، به جایگاه واالی زیارت و توسل 
به اهل بیت)ع( و معانی بلند زیارت رجبیه 

پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

 رجب آغاز سال 
بندگی و عبودیت است

حجت االسالم ربانی با بیان اینکه هر چند 
ســال قمری با ماه محرم آغاز می شود، اما 
آغاز سال بندگی و عبودیت از رجب است، 
می گوید: در بسیاری از کتاب های دعا مانند 
مفاتیح الجنان، اعمال ســال از ماه رجب 
شــروع می شود که نشان دهنده جایگاه و 
خصوصیــت ویژه این ماه به عنوان مقدمه 
ورود بــه ماه رمضان اســت. او در ادامه با 
اشــاره به اینکه زیارت رجبیــه، چکیده 
زیارت جامعه کبیره است، اضافه می کند: 
ایــن زیارت را نایب ســوم امام زمان)عج( 
حســین بن روح نوبختی نقل کرده است؛ 
البته ایشان به صراحت نمي گوید که دعا 
را از جانب امام)عج( دریافت کرده است، اما 
چون در مقام نیابت چیزی را از جانب خود 
به مردم توصیه نمی کردند، در می یابیم که 
این زیارت از طرف حضرت توصیه شــده 
است. عالوه بر این، با توجه به مبنای برخی 
علما مانند مرحوم کفعمی که ادعیه صادره 

از نواب خاص را صادره از ناحیه مقدســه 
می دانند نیز می توان گفت که این زیارت 
منسوب به امام عصر)عج( و زیارتی مهدوی 

است.
مدیر گروه ادعیه و زیارات مرکز تخصصی 
مهدویت با بیان اینکــه زیارت رجبیه در 
زمره زیارات جامعه اســت که از طریق آن 
با تمام اهل بیت)ع( پیوند برقرار می کنیم، 
می افزاید: این زیارت گام به گام ما را رشد 
داده و ارتبــاط ما با اهل بیت)ع( را تقویت 
می کند. گام اول زیارت رجبیه این است که 
ما سپاسگزار نعمت والیت و اهل بیت)ع( و 
زیارت مشــاهد مشرفه باشیم؛ طبق آنچه 
در آیه 7 ســوره ابراهیم آمده است؛ »لَِئن 
َشــَکرتُم َلَزیَدنَُّکم« یعنی اگر شکرگزاری 
کنید، نعمت خود را بر شما خواهم افزود. 
در زیــارت می خوانیم: »الَْحْمــُدهللِ الَِّذی 
أَْشَهَدنا َمْشَهَد أَْولِیائِِه فِی َرَجٍب«؛ سپاس 
خــدا که مــا را در ماه رجــب در محضر 

اولیایش حاضر کرد.

 توسل به اهل بیت)ع(
 شفای دردهای فردی و اجتماعی

ربانی تصریــح می کند: هــر چه پیوند 
بــا اهل بیت)ع( دائمی تر باشــد، ارتباط 
انســان با خداوند نیز عمیق تر شــده و 
زندگــی رنــگ خدایی می گیــرد؛ زیرا 
پیامبر و اهل بیت)ع( صراط مستقیم إلی 

اهلل هستند و ما را به خداوند می رسانند. 
یکــی از حقوق اهل بیــت)ع( بر ما این 
است که تالش کنیم پیوند خود با آنان 
را دائمــی کنیم. او با بیــان اینکه، این 
زیارت در گام دوم می خواهد دســت ما 
را در دامــان اهل بیت)ع( قرار داده و ما 
را به مقام معیت آن ها برساند، می گوید: 
از آثار و بــرکات این همراهی، خیر دنیا 
و آخرت، مخلد شــدن در بهشت برین 
و رهایــی از آتش جهنم اســت. در این 
زیارت می خوانیــم: »َفأنِْجْز لَنا َمْوِعَدُهْم، 
َوأَْوِرْدنا َمْوِرَدُهــْم، َغْیَر ُمَحلَِّئیَن َعْن ِوْرٍد 
فِــی داِر الُْمقاَمِه َوالُْخلِْد«؛ به وعده آن ها 
در حق ما وفا کن و ما را به جایگاه ورود 
آنان و فیض وجودشان وارد فرما؛ هر چه 
همراهی ما با اهل بیت)ع( در دنیا بیشتر 
شود، در آخرت معیت ما با آن ها بیشتر 
شده، به مقامات عالی تری نائل می شویم 
و یکــی از مصادیق این همراهی، زیارت 

مشاهد مشرفه است. 
این استاد حوزه و دانشگاه بیان می کند: 
از جمله مقاماتی کــه از جانب خداوند 
به ائمه)ع( تفویض شــده و مورد ابتالی 
امروز جامعه ما نیز هســت، شفای آالم 
و دردهــای ظاهری و باطنی اســت که 
هم جنبه فردی و هــم اجتماعی دارد. 
می توان گفــت در زمانه حاضر که خطر 
ابتال به ویروس کرونا ســالمت فردی و 

اجتماعــی جامعه را تهدیــد کرده و به 
خطر می اندازد، برای شفا پیدا کردن از 
این آالم، توســل به اهل بیت)ع( جایگاه 
ویــژه ای دارد. او تشــریح می کنــد: در 
زیارت رجبیه می خوانیم: »أَنَا ســائُِلُکْم 
َوآِمُلُکــْم فِیَما إِلَْیُکــُم التَّْفِویُض َوَعلَْیُکُم 
التَّْعِویُض َفِبُکْم یُْجَبُر الَْمِهیُض َویُْشــَفی 
الَْمِریُض«؛ من آرزومند شمایم در آنچه 
اختیار و تغییرش به دســت شماســت؛ 
تنها به وســیله شــما شکستگی جبران 
شــود و بیمار درمــان پذیــرد. در اثر 
توســل به اهل بیت)ع( دردهای جسمی 
و گرفتاری های روحی و روانی شفا پیدا 

می کند.

 باالترین آرزوی مؤمنین
درک حکومت امام عصر)عج( است

حجت االســالم ربانــی با 
اشاره به فراز پایانی زیارت 
رجبیه می گویــد: در گام 
سوم این زیارت می خوانیم: 
»َحتَّی الَْعْوِد إِلَی َحْضَرتُِکْم 
تُِکْم َو الَْحْشِر  َو الَْفْوزِ فِي َکرَّ
بازگشــتم  ُزْمَرتُِکْم«؛  فِي 
به محضر شــما باشــد و 
رســتگاری در حکومتتان 
و محشور شــدن در زمره 
شــما را طلــب می کنم. 
او ادامــه می دهد: شــرط 
رجعــت بــا اهل بیت)ع( 
داشتن ایمان محض است؛ 

مؤمنین با رسیدن به این ایمان شرایطی 
پیــدا می کنند که می تواننــد با رجعت 
در رکاب امــام عصر)عج( قــرار بگیرند. 
باالتریــن و واالتریــن آرزوی مؤمن این 
است که بتواند حاکمیت امام عصر)عج( 
و معصومین)ع( را که آمال و آرزوی تمام 
انبیا بوده را درک کند. اگر ظهور در زمان 
عمر ما محقق نشد، از طریق مؤمن محض 
شدن، انسان می تواند به درک حاکمیت 

معصومین)ع( دسترسی پیدا کند.

گفت وگو با حجت االسالم ربانی درباره توسل به اهل بیت)ع( در ماه رجب

پیوند با اهل بیتb ارتباط انسان با خداوند را عمیق تر می کند

از جمله مقاماتی 
که از جانب خداوند 
به ائمه)ع( تفویض 

شده و مورد ابتالی 
امروز جامعه ما 

نیز هست، شفای 
دردهای ظاهری و 

باطنی است که هم 
جنبه فردی و هم 

اجتماعی دارد

بــــــرش

 همه چیز 
در دایره امتحان الهی است

مهر: خدای متعال نظــام عالم را چنین 
قرار نداده اســت که بدون ابتال و امتحان 
و بیرون از میل و خواســِت خود انســان 
کمالی برای آدمی فراهم شــود؛ و از این 
رو پیامبران را به گونه ای ارســال نفرموده 
اســت تا مردمان ناچار از پیروی ایشــان 
شــوند و از بیِم جان و یا امیِد نان به آنان 
ایمان آورند. ناموس الهی بر ابتال و امتحانی 
فراگیر قــرار دارد و همه چیز در دایره آن 
اســت، به گونه ای که آدمیان با اراده خود 
به سوی کمال مطلق گام بردارند و در ابتال 
و امتحان خالص شوند و به آنچه الیق آنند 
دست یابند. همه چیز بستری است برای 
کمال یابی آدمی و زمینه ای برای شکوفایی 
اســتعدادها در جهت کمــال مطلق؛ اگر 
مردمــان از ایــن ابتالهــا و امتحان ها به 
نیکویی بهره ببرنــد. احکام الهی همه در 

این جهت است.
امیرمؤمنــان علی)ع( دربــاره خانه کعبه 
و حج گزاردن و ابتــال و امتحان مردمان 
بــدان، فرموده انــد: نمی بینیــد خــدای 
سبحان، پیشینیان از آدم)ع( تا پسینیان 
از این عالــم را آزمود بــه حرمت نهادِن 
ســنگ هایی بی زیان و ســود، که نبیند 
و نتواند شــنود. پس خــدا آن را خانه با 
حرمِت خود ســاخت و برای فراهم آمدن 
و عبــادت مردمانش پرداخــت… و اگر 
بنیادی که پایه آن بناســت و سنگ هایی 
که خانه بدان ها برپاســت، از زمّرِد ســبز 
بــود و یاقوت ســرخ فام، و با روشــنی و 
درخشــش تمام، از راه یافتن دو دلی در 
سینه ها می کاســت و کوشش شیطان را 
از دل هــا دور می کرد و شــّک و تردید از 
مردمان بر می خاست. لیکن خدا بندگانش 
را بــه گونه گون ســختی ها می آزماید و با 
مجاهدت ها به بندگی شان وادار می نماید 
و به ناخوشــایندها آزمایششــان می کند 
تا خودپســندی را از دل هایشــان بزداید 
و خــواری و فروتنــی را در جانهایشــان 
جایگزیــن فرماید و آن را درهایی ســازد 
گشاده به بخشش او و وسیلت هایی آماده 
برای آمرزش او.  )نهج البالغه، خطبه ۱۹۲(
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بازخوانی

دیدگاه
 مصطفی دلشاد تهرانی

متن آگهی مزایده
آگهــی مزایــده اموال غیرمنقــول و منقــول کالســه های 612/31 )7600003( و 9100361 و 9100362 و 

9500672
بانک ملت به استناد اسناد رهنی 146743- 73/8/3 و 160937- 76/10/7 و 160939-76/10/8 و 196428-
85/7/4 دفترخانه 20 مشــهد اجرائیه تحــت کالســه های 612/31 )7600003( و 9100361 و 9100362 و 
9500672 در قبــال به ترتیب بمبلغ 1/183/153/000 ریال تا 76/1/24 و 1/135/347/966 ریال تا 96/4/7 و 
740/290/994 ریال تا 91/4/17 و 3/906/961/51 یورو تا 95/2/20 علیه شــرکت الیاف صنعتی پویا و شرکت 
شهرک های صنعتی صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 76/3/5 و 76/3/7 و 76/3/24 و 91/5/22 و 95/3/4 و 
در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده 

مورد وثیقه که عبارتست از:
1- ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب کارخانه بســاحت 9984 مترمربع پالک ثبتی 3132 فرعی مجزا شــده از 
تجمیعی 457 الی 462 و 499 الی 504 و 541 الی 546 و 582 الی 587 و باقیمانده 59 و 60 و 65 و 66 فرعی 
مجزا شده از 168 اصلی بخش 10 مشهد ملکی شرکت فوق واقع در: شهرک صنعتی توس- فاز یک- بلوار تالش 
شمالی- تالش شمالی 5/6 شرکت الیاف صنعتی پویا که به مبلغ 139/500/000/000 ریال )یکصد و سی و نه 

میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
و توصیف و مشخصات ملک برابر گزارش کارشناس بدین شرح میباشد: ملک تعرفه شده به نشانی فوق:

- مطابق مورد تعرفه برابر تصویر مدارک ابرازی، دارای پالک ثبتی فوق و مســاحت عرصه 9984 مترمربع که با 
حدود اجمالی مطابقت دارد. اعیان و ساختمان های کارخانه بدین شرح میباشد:

- ساختمان اداری با زیربنای کل حدود 620 مترمربع مشتمل بر دو طبقه همکف و اول شامل: اتاق های اداری- 
آشپزخانه- اتاق رختکن- اتاق تأسیسات و سرویس های بهداشتی.

- ســالن تولید با مساحت حدود 2160 مترمربع بصورت ســوله فلزی بارتفاع حداکثر )رأس( حدود 6/90 متر و 
ارتفاق حداقل )گوشه( 5/30 متر با کف بتنی و قسمتی موزائیک و پوشش سقف پروفیل و پشم شیشه و توری 

مرغی و دیوارهای آجری سفالی میباشد.
- سالن انبار مرتبط با سالن تولید به مساحت حدود 480 مترمربع بصورت سوله فلزی با کف بتنی.

- سالن تولید کیسه به مساحت حدود 2100 مترمربع بصورت سوله فلزی با کف موزائیک، دیوار آجر سفالی سقف 
پروفیل و پشم شیشه و توری مرغی با ارتفاع حداقل 4/80 متر و حداکثر 8 متر است.

- اتاق نگهبانی به مساحت حدود 30 مترمربع به همراه سرویس بهداشتی
- اتاقک انبار قطعات به مساحت حدود 89 مترمربع

- اتاقک تأسیسات چیلر و کمپرسور به مساحت حدود 68 مترمربع با کف سیمانی
- اتاقک منبع زمینی به مساحت حدود 25 مترمربع با بدنه با پوشش آستر سیمانی

- اتاقک پست برق بمساحت حدود 40 مترمربع.
- بیشتر مابقی عرصه بصورت محوطه سازی شده، جدول کشی و رویه آسفالتی و بتن می باشد و عرصه کارخانه 

دیوار آجری و نرده محصور گردیده است.
- ملک در حال حاضر در تصرف مالک و در زمان بازدید کارخانه فعال و در حال تولید میباشد. ارزیابی بدون در 
نظر گفتن بدهی های احتمالی ملک ارزش ششدانگ ملک مذکور و امتیازات، به نرخ عادالنه روز و با توجه به نوسان 
قیمت ها موقعیت متراژ تحقیقات محلی انجام شده و مقایسه امالک مشابه و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی به مبلغ 

139/500/000/000 ریال )یکصد و سی و نه میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است.
حدود اجمالی برابر اعالم واحد ثبتی بدین شرح میباشد:

شــماالً: بطول 78/79 مار دیوار بدیوار پالک 3131 فرعی شــرقاً: بطول 21/125 متر دیواریست به پالک 3130 
فرعی جنوباً: بطول 80 متر دیواریســت اشــتراکی پالک 3133 فرعی غرباً: بطول 75/124 درب و دیواریست به 

خیابان احداثی.
2- اموال منقول و ماشــین آالت برابر گزارش کارشــناس: واقع در شــهرک صنعتی توس- فاز یک- بلوار تالش 
شمالی- تالش شمالی 5/6 پالک 243 و 244 میباشد که مبلغ 75/320/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته 

که مشخصات و توصیف اجمالی اموال بدین شرح میباشد:
در معیت آقای فرامرز اسکندری مدیرعامل شرکت الیاف صنعتی پویا و آقای حسن علی نیا مدیر تولید شرکت، 

ضمن بازدید، تصویربرداری، کنترل مشخصات فنی دستگاه ها و بررسی های بعمل آمده و توجه به نکات ذیل:
* با توجه به هدف ارزیابی، ملحوظ نمودن هزینه های نصب و راه اندازی، آماده ســازی فنداســیون محل ماشین 

آالت در محاسبات
* توجه به هزینه های مشــاوره، طراحی خطوط، هزینه های حقوق دستمزد و مأموریت پرسنل فنی و اجرایی در 

دوره اجرا، و سایر هزینه های باالسری
*تأثیر مثبت آماده به تولید بودن تجهیزات خطوط، نداشتن نقص محرز و مشهود در عدد ارزیابی حاصله نظریه 

کارشناسی به شرح ذیل حضورتان تقدیم می گردد.
* مشخصات دستگاه ها:

* مطابق لیست ضمیمه نامه که عبارتست از:
1- اکسترودر تولید نخ پالستیک- تیپ sTAREX 1400 s/120 و شماره سریال 2003-127-400. 380 ولت 
و توان 410 کیلووات امپر، سال ساخت 2003 میالدی، ظرفیت 600 کیلوگرم در ساعت و 240 بویینه همراه با 

تابلوی برق و فرمان یکدستگاه ساخت کشور اتریش بمبلغ 38/500/000/000 ریال
2- گردباف- مدل SL 6 ســال ســاخت 2003 میالدی همراه با تابلوبرق و فرمان مربوطه چهل دستگاه ساخت 

اتریش بمبلغ 28/200/000/000 ریال
3- گردباف- با عرض هشــتاد سانت، معدل kw 80 سال ساخت 1994 میالدی با تابلوی برق و فرمان مربوطه 

چهارده دستگاه ساخت کشور کره جنوبی بمبلغ 2/000/000/000 ریال
4- اکسترودر تولید نخ مدل FY -95 -SP 144 بویینه سال ساخت 1994 میالدی همراه با تابلوی برق و فرمان 

مربوطه یکدستگاه ساخت کره جنوبی بمبلغ 1/500/000/000 ریال
5- گردبــاف- به عرض 2/1 متر مدل kw 120 ســال ســاخت 1994 میالدی با تابلــوی برق و فرمان مربوطه 

یکدستگاه ساخت کره جنوبی بمبلغ 300/000/000 ریال
6- چاپ دورنگ فلســکو، ســال ســاخت 1384 یکدســتگاه شــرکت فــوژان ارغوان ســاخت ایــران بمبلغ                     

250/000/000 ریال
7- برش دوخت کیســه مدل ساوند 2-1، ســال ساخت 1384 سه دستگاه شرکت سازنده برین صنعت ساخت 

ایران، بمبلغ 300/000/000 ریال
8- چیلر به همراه کمپرســور، شــبکه لوله کشــی و 30 دســتگاه یونیت و ســایر ملحقات مربوطه یکدستگاه 

850/000/000 ریال
9- دیگ فوالدی به همراه تجهیزات جانبی و لوله کشی های مربوطه دو دستگاه بمبلغ 450/000/000 ریال

10- امتیاز آب شــبکه- یک اینچ همراه با مخازن هوائی و زمینی الکتروپمپ و لوله کشــی های مربوطه در کلیه 
قسمت های اداری و تولیدی محوطه یک انشعاب 320/000/000 ریال

11- امتیاز برق شبکه- امتیاز 1000 کیلو وات شماره با شناسائی 407000/4/7/86 به همراه ترانس تابلوها، کابل 
کشی ها و روشنائی های محوطه و سالن های تولید یک انشعاب 2/400/000/000 ریال

12- امتیاز گاز به ظرفیت 100 مترمکعب در ســاعت با شماره اشــتراک 4107655511 به همراه لوله کشی و 
شیرآالت مربوطه و ملحقات مربوطه یک انشعاب 250/000/000 ریال

قیمت پایه کارشناسی: با توجه به کارکرد و عمر دستگاه ها و تجهیزات مذکور در شرایط موجود ارزش آن ها جمعاً 
به مبلغ 75/320/000/000 ریال )هفتاد و پنج میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال( برآورد و ارزیابی گردیده 

است، الزم به ذکر است ارزیابی با توجه به نرخ روز ارز در زمان تنظیم گزارش برآورد شده است.
3- پالک ثبتی شماره 2788/2787/6449/6684 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد برابر گزارش کارشناس در 
خصوص ارزیابی به محل امالک مورد تعرفه مراجعه و آقائی بنام امیر اعزازی اقدام به بازنمودن درب ملک نمود و 

ایشان اعالم نمود متصرف ملک آقای رحمانی میباشد. بازدید فنی به عمل آمد که نتیجه به شرح ذیل میباشد.
- ملک تعرفه شــده به نشانی حاشــیه بلوار وکیل آباد، بعد از خیابان صدف بین وکیل آباد 43 و 45 پالک 957 و 
مطابق تصاویر اسناد ابرازی ملک دارای پالک ثبتی شماره 2788/2787/6449/6684 فرعی از 182 اصلی بخش 
10 مشــهد می باشد. حدود اجمالی مندرج در ســند مالکیت با محل مورد بازدید مطابقت دارد. عرصه ملک در 
حاشــیه بلوار وکیل آباد و دارای مساحت 420 مترمربع و مطابق تصویر پایانکار ساختمانی به شماره 11/12827 
مورخ 85/5/12 مجموع زیربنا به مســاحت 278/2 مترمربع مشتمل بر همکف و طبقه اول می باشد و ساختمان 
با نمای آجر سفال سه سانتی در زمان بازدید تخلیه بوده و دارای همکف به مساحت 214/2 مترمربع مشتمل بر 
پارکینگ، ســرویس بهداشتی، هال، پذیرایی دو اتاق پوشش بدنه نقاشی کف سرامیک و موزائیک و آشپزخانه با 
کابینت فلزی است و در طبقه اول با مساحت 64 مترمربع دارای دو اتاق با کف موزائیک و بدنه و سقف با پوشش 

نقاشی می باشد ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد. 
- ارزیابی با فرض عدم بدهی ملک به کلیه مراجع ذیصالح تهیه شده و بررسی انطباق نشانی با پالک ثبتی بر عهده 
کارشناس امور ثبتی است )حدود اجمالی مندرج در سند مالکیت با محل مورد بازدید مطابقت دارد( و مسئولیت 

اصالت اسناد و مدارک ابرازی بر عهده مالک و ارائه دهنده آن است.
- با عنایت به موارد مطروحه و با توجه به موقعیت مکانی، مساحت، حدود اربعه تراکم و کاربری کیفیت و قدمت 
اعیان ممر و معبر دسترسی و سایر عوامل مؤثر در امر ارزیابی و با قابلیت نقل و انتقال در حال حاضر ارزش تمامت 
ششدانگ ملک مورد بازدید جمعاً به مبلغ 75/000/000/000 ریال برآورد و پیشنهاد می گردد. حدود ملک برابر 
اعالم واحد ثبتی: شماالً بطول 14 متر دیوار بدیوار پالک 6647 فرعی شرقاً بطول 30 متر دیواریست مشترک با 
پالک 6685 فرعی جنوباً بطول 14 متر درب و دیواریست به پیاده رو و بلوار وکیل آباد غرباً دیواریست مشترک با 

پالک 6683 فرعی بطول 30 متر.
و حــدود ملک با واقع تطبیق مینماید پالک ثبتــی 2788/2787/6449/6684 فرعی از 182 اصلی بخش 10 
مشهد برابر نامه شماره 139885606272011181- 98/12/25 دفتر امالک بازداشتی دارای دو مورد بازداشت 
میباشــد و پالک ثبتی 3132 فرعی مجزا شــده از تجمیعی 457 الی 462 و 499 الــی 504 و 541 الی 546 
و 582 الــی 587 و باقیمانــده 59 و 60 و 65 و 66 فرعی مجزا شــده از 168 اصلی بخش 10 مشــهد برابرنامه 
139885606008016155- 98/12/25 دارای چهار مورد بازداشــت میباشد. مزایده اموال منقول و همچنین 
مزایده پالکهای ثبتی فوق بصورت ششدانگ از مبالغ مورد ارزیابی شده فوق در روز دوشنبه مورخه 1399/1/18 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر برگزار که مزایده اموال منقول در شهرک صنعتی توس- فاز یک- بلوار تالش شمالی- تالش 
شمالی 5/6 پالک 243 و 244 میباشد و مزایده اموال غیرمنقول )پالکهای ثبتی( در محل شعبه اول اجرای ثبت 
مشهد واقع در خیابان پاسداران- پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً 
چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار 
خواهد شد و نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم 

طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. آ- 9815861
رئیس اداره اجرا اسناد رسمی مشهد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
میاندرود-اسفندماه 1398

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20 
،امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی میاندرود مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می 

گردد :
امالک متقاضیان واقع در پلنگ آزاد پالک اصلی 22 بخش 4

امامزاده ذکریا پلنگ ازاد نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 17699.17 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از اهالی محل و شورایی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در شهریارکنده پالک اصلی 29 بخش 4
15 فرعی غالم آذریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 216.03 متر مربع خریداری 

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

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

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

خریداری بدون واسطه از زهرا گمشاد مالک دستدارمی.
17 فرعی مرضیه شــهرکی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 417.03 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از غالمرضا شهرکی مالک دستدارمی.
23 فرعی سکینه جمشیدی اصل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 279.94 متر 

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

مربع خریداری بدون واسطه از گل بیک طاهری مالک دستدارمی.
58 فرعی دوستعلی شکری ارزفونی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 173.59 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از منصور نوری مالک دستدارمی.
82 فرعی دوستعلی شکری ارزفونی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 358.75 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از اسمعیل محرابی مقدم مالک دستدارمی.

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

امالک متقاضیان واقع در اسرم پالک اصلی 34 بخش 4
665 و 658 فرعی علیرضا رستگارمقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2546.93 

متر مربع خریداری بدون واسطه از سیدرحیم حمزه بریجانی مالک دستدارمی.
1461 فرعی سبزعلی رحمانی اسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 975.38 

متر مربع خریداری بدون واسطه از یارعلی رحمانی اسرمی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در سورک پالک اصلی 54 بخش 4

حســن اســمعیل نژاد اسرمی نسبت به پنج دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعیانی با کســر سهم وقف به مساحت 428.42 متر مربع خریداری بدون واسطه از اسماعیل دیان سورکی مالک 

دستدارمی.
روح اهلل نوربخش زرینی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با 

کسر سهم وقف به مساحت 214.97 متر مربع خریداری بدون واسطه از الهام رستگار مالک دستدارمی.
سجاد حیدرزاده سورکی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با 

کسر سهم وقف به مساحت 241.36 متر مربع خریداری بدون واسطه از علی نقی حیدرزاده مالک دستدارمی.
ســیدصفرعلی علوی بادابسری نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعیانی با کســر سهم وقف به مساحت 157.40 متر مربع خریداری بدون واسطه از مرضیه فتاحی سورکی مالک 

دستدارمی.
مرضیه فتاحی ســورکی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی 
با کســر سهم وقف به مســاحت 284.21 متر مربع خریداری بدون واســطه از صفرعلی علوی بادابسری مالک 

دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در ورندان پالک اصلی 2 بخش 9

4 فرعی فرهاد حاجیان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 973.24 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از باقر باقری مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ولوجا پالک اصلی 12 بخش 9
بنین عرب خزائلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 127.18 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از رقیه عرب خزائلی مالک دستدارمی.
حمیدرضا رستمیان تودرباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1070.98 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از منصور برزگرنیا مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در سیاه چنار پالک اصلی 18 بخش 9

موســی کریمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 37935.50 متر مربع خریداری 
بدون واسطه از محمد ذهبی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در بزمین آباد پالک اصلی 19 بخش 9
بانو لطف آبادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 482.00 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رضا بی تاج وسطی کالئی مالک دستدارمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشــته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 
آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید ./ آ-9815507  م الف: 12486 / 40 / 98
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398,12,13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398,12,27

عباس فالح زاده
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای  فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 19860308001004060ـ  1398/10/30 و 1398/11/30ـ  19860308001004435 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ علی محســن نژاد فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 8 صادره از بیرجند  نسبت به ششــدانگ یک قطعه بند مزروعی که بر اثر عبور رودخانه به2قسمت 
تقسیم شده به مساحت 1036/56 و 2520/10  متر مربع قسمتی از پالکهای 335 فرعی از 358 اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت کنیز و فاطمه و علی اکبر شهرت همگی مزگی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9815434
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای  فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره .........139860308001004326ـ  1398/11/27 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن بوستانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 5 وشماره ملی 0651829755  
نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت166/61 مترمربع قسمتی از پالک 262 فرعی از 345 ـ  اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالکیت علی اسدالهی عیلکی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815435
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001004400 ـ 1398/11/29 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری حیدری فرزند عیسی بشماره شناسنامه وشماره ملی 5630018744  نسبت 
به ششــدانگ یکباب منزل به مساحت351/08 مترمربع قســمتی از پالک 202ـ  اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت زیبنده امیر ابادی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815436
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی            برابــر رای شــماره 139860308001004360ـ  1398/11/28 هیئــت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود  مزازی  فرزند محمد حسن  بشماره شناسنامه 2وشماره 
ملی 0652463711  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت605/60 مترمربع قسمتی از پالک 25 فرعی 161 
ـ اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مبارک یعقوبی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 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-9815441
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12                          

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1- ششــدانگ یکباب منزل مســکونی از پالک 134 فرعــی از 169 اصلی فوق به مســاحت 113/74 متر مربع 
ابتیاعی آقای مســلم اسکندریان از محل مالکیت رســمی محمد علی معصومی برابر رای شماره 2516-98مورخه 

1398/11/29- کالسه 97/0003
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

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

علیخان نادری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد



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 rوظیفه دولت یاوری و حمایت از اصناف است 
تا آنجایی که بنده اطالع دارم و ذهنم یاری می کند اصناف از سال 1342 تاکنون 
همواره حافظ آرمان های انقالبی بوده و پای کار انقالب تا پیروزی آن بوده اند. اصناف 
در بحران های مختلف از آغاز پیروزی انقالب اســالمی تا دوران جنگ تحمیلی و 
دوران سازندگی تاکنون از دولت ها و حاکمیت نظام جمهوری اسالمی حمایت های 
مختلفی به عمل آورده اند، بنابراین در شرایط کنونی تعداد قابل  توجهی از صنوف 
با مشکالت عدیده  اقتصادی و درآمدی دست و پنجه نرم می کنند که از دست 
رفتن بسیاری از کسب وکارها و افزایش خیل بیکاران به جمعیت بیکاران سابق، 
خطر جدی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد، اجتماع و فرهنگ کشــور اســت که 
در همه  ابعاد می تواند بحران آفرین باشــد.امروز حمایت همه جانبه دولت بدون 
تعیین زمان مشخصی تا غلبه بر ویروس کرونا، شرط باقی ماندن و امید اصناف 
و واحدهای تجاری وتولیدی خرد و متوسط به آینده است. اگر دولت در شرایط 
کنونی از اصناف حمایت های جدی به عمل نیاورد قطعاً بسیاری از صنوف مجبور 
به تعطیلی برای همیشه خواهند شــد و بسیاری شرایط سخت اقتصادی را در 
سال آینده تجربه خواهند کرد. دولت به صورت همه جانبه ای اعم از معافیت ها و 
بخشودگی های مالیاتی باید وارد کارزار شود. مالیات ها باید به اندازه میزان درآمد 
از دست رفته اصناف تعیین و اگر بخشیده نمی شود، پس از گذشتن از این دوران 

سخت به صورت اقساط دریافت شود و به صورت یکباره دریافت نشود. 
دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی باید با بانک های متخلفی که توجه چندانی 
به بخشنامه ها و دستورعمل های صادر شده حمایتی ندارند، برخورد کنند. اتاق 
اصناف از بانک مرکزی درخواست حمایت های همه جانبه بانکی کرده است. از رئیس 
بانک مرکزی خواسته ایم با صدور بخشنامه های قطعی و رفتار قاطعانه از بانک های 
عامل، خواستار کاهش فشار روی صنوف و صاحبان بنگاه های تولیدی شوند که 
قادر به پرداخت اقساط خود نیســتند. اعطای وام به صاحبان کسب و کارهای 
کوچک، حمایت از کسبه های خرد و صنوفی که به طور کامل بیکار شده اند، نیاز 
ضروری و مبرم ماست. دولت در زمینه پرداخت حق  بیمه نیز باید وارد عمل شود. 
بسیاری از کارفرمایان در شرایط کنونی قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود 
نیستند، در حالی که با شیوع بیماری در دست داشتن دفترچه درمانی تاحدی 
می تواند کاهش دهنده بخشی از دغدغه کارگران و خانواده های آن ها باشد. اصناف 
و کارفرمایــان در وضعیت کنونی انتظار دارند دولت از هر جهت از آن ها حمایت 
کند، همان طور که اصناف سالیان سال یار و یاور نظام اسالمی بوده اند. متأسفانه 
شرایط به حدی وخیم است که بسیاری از کاسبان و صاحبان تولیدی های کوچک 
و اصناف قادر به پرداخت حقوق وعیدی کارگران وکارکنان خود نیستند. شاید 
بتوان گفت 90درصد اصناف و تولیدکنندگان روزها و شــرایط سختی را تجربه 
می کنند که اگر دولت از آن ها با اعطای وام های کم بهره یا قرض الحسنه حمایت 
نکند، قطعاً تولید کشــور بیش از پیش به زمین می خــورد و افزایش جمعیت 
بیکاران هزینه های بیشتری را در سال 99 به دولت و به اجتماع تحمیل می کند.

تقاضای واقعی برای ارز کاهش یافته است
اقتصاد: ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در روزهای پایانی امســال 
با توجه به اثرات شــیوع ویروس کرونا عمالً تقاضای واقعــی و مؤثری برای ارز 
)اســکناس( در صرافی ها وجود نــدارد و نرخ ارز بــرای واردکنندگان با عرضه 
قابل توجه صادرکنندگان غیرنفتی و بانک مرکزی در سامانه نیما )فقط در اسفند 
مــاه بیش از 1/5میلیــارد دالر( روند نزولی به خود گرفته، اما خالی فروشــان و 
سفته بازان که از مدت ها پیش امید زیادی برای باال رفتن نرخ ارز در بازار معامالتی 
داشته اند تالش می کنند با عملیات روانی و اعالم نرخ های باال در کانال های خود 
در فضای مجازی معامالت فردایی خود را ســودآور نمایند و یک گروه دیگر نیز 
تالش می کنند از فرصت آربیتراژ به خاطر اختالف قیمت واقعی و فردایی بهره مند 
شوند. صرافی های بانکی که تاکنون در کنار و همراه بانک مرکزی بوده و وظیفه 
بازارسازی را بر عهده دارند امروز به درستی تصمیم گرفتند بدون تغییر قابل توجه 
نــرخ خرید ارز برای از بین بردن آربیتراژ نرخ فروشــی خود را افزایش داده و به 

تدریج آن را به نرخ تعادلی برگردانند. 

به دنبال عدم استرداد وجوه بلیت  مسافران توسط شرکت های مسافربری

دریافت جریمه کنسلی تخلف است
 اقتصاد  محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 5 
اسفند امسال با تشدید شیوع ویروس کرونا )کووید 
19( و نگرانی مردم بابت انجام ســفرهای نوروزی 
دســتور داد تا وجه بلیت پروازهای داخلی و قطار 

بدون جریمه کنسلی به مردم پرداخت شود. 
یک روز بعد ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد: با توجه به شــیوع ویروس کرونا شرکت های 
هواپیمایــی و دفاتر خدمات مســافرتی موظف 
هســتند وجه کامل بلیت های خریداری  شــده 
پروازهــای داخلــی و خارجی را کــه پیش از 5 
اسفندماه خریداری شــده به  طور کامل به مردم 
پرداخت کنند.پس از آن بــا پیگیری هایی که از 
وضعیت اســترداد بلیت ها و همچنین مراجعه و 
تماس مشتریان ایرالین ها انجام گرفت مشخص 
شد ایرالین ها و شرکت ها در ازای استرداد بلیت، 

تقاضای کسر هزینه و جریمه را دارند.
حاال پس از گذشت حدود 20 روز از این شکایات، 
معاون بازرســی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان گفته 
اســت اســترداد وجه بلیت پروازهــای داخلی و 
خارجی الزامی است و با متخلفان برخورد می شود. 
معاون بازرســی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
با توجه به شــرایط به وجود آمده پس از انتشــار 
ویروس کرونا، با آژانس های متخلفی که از عودت 
وجه تعیین شده به مســافران خودداری نمایند، 
برخورد خواهد شد.سیدجواد احمدی اظهار کرد: 
در پی ابالغ بخشنامه استرداد وجه بلیت پروازهای 
داخلی و خارجی از سوی سازمان هواپیمایی کشور، 
شرکت های هواپیمایی موظفند نسبت به استرداد 
وجه بلیت مسافران به دفاتر و شرکت های خدمات 
مسافرتی اقدام نمایند. معاون بازرسی و رسیدگی 
به تخلفات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: به دنبال اقدام های نظارتی 
و بازرســی های به عمل آمده از سایت های فروش 
بلیت هواپیما و نیز حسب شکواییه ها و گزارش های 
شــاکیان خصوصی مشخص شد مسافران زیادی 
اقدام به کنســل کردن پروازهــای خود نموده و 
ضمن مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی خواستار 
عودت وجه بلیت خود شده اند. اما به نظر می رسد 
آژانس های مسافرتی برخی شرکت ها  از این کار 
خودداری کرده و برای لغو بلیت ســفرها از مردم 

جریمــه دریافت می کنند که ایــن امر موجبات 
نارضایتی مسافران و ســردرگمی آن ها را فراهم 
کرده است. احمدی در این باره متذکر شد: با توجه 
به شرایط به وجود آمده پس از انتشار ویروس کرونا 
و جلوگیری از التهاب بازار و تبعات بعدی آن، این 
شرکت ها موظف هستند نسبت به استرداد وجه 
بلیت به دفاتر و شــرکت های خدمات مسافرتی 
در اسرع وقت اقدام نمایند. احمدی تصریح کرد: 
رعایت دقیق بخشنامه استرداد وجه بلیت از سوی 

مذکور  آژانس های  تمامی 
الزامی بــوده و تحت هیچ 
شرایطی دفاتر مذکور اجازه 
کسر جریمه از مسافران را 

ندارند. 

 امکان استرداد تلفنی 
بلیت قطار فراهم شد 

به جز ایرالین ها اســترداد 
ماجرای  هم  قطارها  بلیت 
مثــاًل  دارد.  را  خــودش 
مشتری ها باید بدانند برای 

استرداد بلیت قطارهای مسافری شرکت های حمل 
و نقل ریلی رجا و ســفیر از طریق تلفن 1539، 
تلفن همراهی که شماره آن هنگام خرید در سامانه 

فروش ثبت شده، باید حتماً نزد متقاضیان باشد.
شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری رجا و سفیر 
به منظور رفاه مسافران و حفظ سالمت آنان از 2۶ 
اسفند ماه استرداد بلیت قطارها را از طریق تلفن 

1539 نیز انجام می دهند.
از ســاعت 10صبح دیروز دوشنبه 2۶اسفند ماه 
9۸ هر کدام از مسافران شرکت های رجا و سفیر 
که تمایل به اســترداد بلیت های خــود را دارند 
می توانند از طریق ســامانه ارتباط با مشتریان با 
تلفن 1539تماس و به صورت تلفنی نســبت به 
اســترداد اقدام کرده و وجه بلیت خود را حداکثر 

ظرف 4۸ساعت دریافت کنند.
شایان ذکر است، متقاضیان استرداد هنگام تماس 
باید»شــماره ســریال بلیت های صادره«،»شماره 
تلفن همراه )موبایلی(« که هنگام خرید بلیت ثبت 
کرده اند و همچنین »شماره کارت بانکی« یکی از 
افرادی که بلیت به نام وی صادر شــده را جهت 

تطبیق و استرداد وجه اعالم کنند.

 برای اســترداد بلیت های رجا و سفیر 
تلفن همراه ثبت شده را نزد خود داشته باشید

شرکت های مســافربری اعالم کرده اند متقاضیان 
اســترداد بلیت قطار این دو شرکت هنگام تماس 
با تلفن 1539 لزوماً باید تلفن همراهی که هنگام 
خرید در ســامانه فروش به ثبت رسانده اند را نزد 
خود داشته باشند تا کد ارسالی از طریق پیامک را 

همان لحظه به اپراتور 1539اعالم کنند.
عملیات اســترداد بلیت قطارهای شــرکت های 
رجا و ســفیر از طریق سامانه ارتباط 
با مشــتریان با تلفن 1539 از ساعت 
10 صبح دیروز )2۶ اســفند ماه 9۸( 
برای متقاضیانی که تمایل به استرداد 
بلیت قطارهــای خــود را دارند آغاز 
شــده و وجه بلیت با انجــام عملیات 
استرداد به حســاب فرد واریز خواهد 
شد.گفتنی اســت، بلیت های استرداد 
شده از طریق سایر سامانه های فروش 
)وب سرویس ها، آژانس ها و…( امکان 
استرداد مجدد از طریق تلفن 1539 را 

نخواهند داشت.

 دریافت جریمه تخلف است
عضو کمیســیون عمران مجلس بــا بیان اینکه 
دریافت خســارت کنســلی از بلیــت  پروازها و 
قطار تخلف اســت،  گفت:  دولت باید هزینه های 

عدم دریافت کنسلی بلیت را جبران کند.
سیداحسن علوی با مثبت ارزیابی کردن دستورعمل 
وزیــر راه و شهرســازی درباره الــزام ایرالین ها و 
شرکت های حمل ونقل ریلی برای عودت هزینه 
بلیــت، اظهار کرد: این اقدام قطعاً موجب افزایش 
اعتماد مســافران بــه حوزه حمل ونقل کشــور 
می شــود. در ســال های اخیر به دلیــل افزایش 
حمل ونقل هوایی و ریلی، مردم برای مســافرت و 

تهیه بلیت مناسب با مشکل مواجه شده اند.
وی بــا یادآوری اینکه اگر بلیت هواپیما یا قطار به 
وسیله خود مسافر لغو می شد، آن فرد باید خسارت 
کنسلی پرداخت می کرد، ادامه داد:  زمانی که دولت 
به صورت کالن دســتور لغو پروازهــای هوایی و 
حمل ونقل ریلی را صــادر کرد، دولت یا وزارتخانه 

باید هزینه ها را جبران کنند.
وی بیان کــرد:  در هفته اخیر دولــت با توجه به 

شیوع بیماری کرونا و ضرورت قطع زنجیره انتقال 
این بیماری، انجام سفرهای نوروزی را ممنوع کرد، 
این مسئله عمالً موجب لغو بلیت پروازهای هوایی و 

حمل ونقل ریلی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت 
استرداد وجه بلیت ســفرهای نوروزی حمل ونقل 
هوایی و ریلی، افزود: براســاس دستور وزیرراه باید 
تمام وجه پرداختی مسافران عودت داده شود و هیچ 
هزینه کنسلی دریافت نشود، از این رو با شرکت ها و 
دفاتر متخلف براساس قانون باید برخورد شود.علوی 
تأکید کرد: متأسفانه اخباری به گوش می رسد که 
برخی از دفاتر فروش بلیت، چندین درصد از هزینه 
بلیت را به عنوان خسارت کنسلی برداشته اند که 

این مسئله خالف قانون است.

 شرایط ابطال بلیت های مسافران شرکت 
هواپیمایی ایران  ایرتور 

روابط عمومی هواپیمایی ایران ایرتور نیز در واکنش 
به خبر بی توجهــی برخی ایرالین ها به دســتور 
وزیر راه خطاب به مدیران دفاتر فروش و رؤســای 
ایســتگاه و مدیران دفاتر و شــرکت های خدمات 
مســافرت هوایی طرف قرارداد گفت: »با عنایت به 
دســتور وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین 
نامه شــماره ۶0451مورخ 9۸/12/05 ریاســت 
محترم ســازمان هواپیمایی کشوری،  با امعان نظر 
به شــرایط به وجــود آمده در خصوص انتشــار 
ویروس کرونا،  شــرایط ابطال بلیت های مسافران 
شــرکت هواپیمایی ایران ایرتور در مســیرهای 
داخلی و خارجی به شــرح ذیل اعالم می شــود.

 ابطال بلیت مسیرهای خارجی
1-بلیت رفت و برگشت مسافران خارجی بدون 

جریمه قابل استرداد است.

2-مســافران پروازهای خارجی که به هر دلیلی 
پیش از صدور بخشنامه اقدام به ابطال بلیت های 
مســیرهای خارجی نموده و مشــمول جریمه 
استرداد بلیت شده اند، هیچ  وجه مازادی مجدداً 
از طریق شرکت ایران ایرتور مسترد نخواهد شد.

 ابطال بلیت مسیرهای داخلی
1-ابطــال بلیت مســافران پروازهای داخلی که 
پیش از تاریخ 9۸/12/0۶ اقدام به رزرو نموده اند 
و شروع مســافرت از تاریخ مذکور به بعد است 
بــدون جریمه خواهد بود و برای پیشــگیری از 
آگاهانه  احتمالی، مسافرانی که  سوءاستفاده های 
پــس از تاریخ صــدور این بخشــنامه اقدام به 
خرید بلیت نمایند طبق رویه و مقررات شرکت 
استرداد  ایران ایرتور مشمول جریمه  هواپیمایی 

خواهند بود.
2-مســافران پروازهای داخلــی که به هر دلیل 
پیش از بخشنامه اقدام به ابطال بلیت مسیرهای 
داخلی نموده و مشــمول جریمه استرداد بلیت 
شــده اند، هیچ وجه مــازادی مجــدداً از طرف 

شرکت ایران ایرتور مسترد نخواهد شد.
3-مســافرانی که بــدون اطالع قبلــی و ابطال 
بلیت از مراجعه به فرودگاه و پذیرش در پروازها 
خودداری به عمل آورند، No Show محسوب 
می شوند و مشمول شرایط استرداد بلیت بدون 
جریمه نبوده  و این شرکت طبق رویه و مقررات 

استرداد در پروازهای داخلی اقدام خواهد نمود.
با وجود تأکید رضا امیرســپهر، معاون بازرگانی 
هواپیمایی ایران ایرتور در بند یک شرایط ابطال 
بلیت مسیرهای داخلی، مبنی بر پرداخت وجه 
بلیت پروازها بدون جریمه استرداد، این شرکت 
از برخی مسافران که در بهمن ماه اقدام به خرید 
بلیت کرده اند جریمه استرداد دریافت کرده است.

دریافت خسارت 
کنسلی از بلیت  
پروازها و قطار 
تخلف است،  دولت 
باید هزینه های 
عدم دریافت 
کنسلی بلیت را 
جبران کند

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۰۶۴-۱۳۹۸/۱۰/۲۸    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای بهرام نوری  فرزند حس��ن   بشماره شناسنامه  ۳۶۶۰۲۴۴۱۷۱ صادره از زابل در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  ۱۹۶/۷۰ متر مربع در قسمتی ازپالک ۵۲۷ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان 
شهر زابل بلوار باهنر – باهنر ۶  خریداری از مالک رسمی آقای مهرعلی غزنیانی   محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:۱۶۹۰  آ-۹۸۱۵۴۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

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

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۵۲-۱۳۹۸/۱۰/۲۱    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای رضا دادرس  فرزند براتعلی   بشماره شناسنامه  ۲۱۲۴ صادره از زابل در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  ۳۰۷/۲۰ متر مربع در قسمتی ازپالک ۱۷۶۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
زابل  کوچه منش��عبه از خیابان رس��الت  خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی میش مست نهی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
توصیحات: توضیحا پالک مورد ثبت متن تمامی پالک ۱۷۶۹ فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو سیستان صحیح 

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

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

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۹۵-  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم س��کینه غفران نظام دوست فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه  ۱۹۳ صادره از گنبد 
کاووس  در ششدانگ  یک باب منزل  به مساحت  ۲۰۰ متر مربع در قسمتی ازپالک ۲۷۲ فرعی از ۱- اصلی  واقع 
در بخش ۲ سیستان شهر زابل  حسن آباد کوچه دوم   خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم آتش پنجه احدی 
از ورثه مرضیه میش مس��ت نهی   محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

. م الف:۱۶۹۲  آ-۹۸۱۵۴۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

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

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۲۸۷-  مورخ۱۳۹۸/۱۱/۳    هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم صغرا نورا   فرزند سعیدی   بشماره شناسنامه  ۴۸۳۳ صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب منزل  به مس��احت  ۳۵۰ متر مربع در قس��متی ازپالک ۲۵۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیس��تان 
شهر زابل  کوچه ۴ منشعبه از خیابان شهید حیدر شهرکی  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین نژاد روحی 
اح��دی از ورثه علی نژاد روحی  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

. م الف:۱۶۸۹  آ-۹۸۱۵۴۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

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

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۳۰۸-مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای فرزاد جونابادی  فرزند محمد   بشماره شناسنامه  ۱۵۲ صادره از زابل در ششدانگ  یک باب 
منزل  به مساحت  ۲۲۸ متر مربع در قسمتی ازپالک ۲۱۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل 
بلوار میرحس��ینی ضلع شرقی میدان رس��تم  خریداری از مالک رسمی آقایان علی درویش پور و محمد جانابادی  
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:۱۶۸۶  آ-۹۸۱۵۴۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

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

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۷۲-م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم گلی بوالغی   فرزند شیردل   بشماره شناسنامه  ۸۰۵ صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  ۱۲۵ متر مربع در قسمتی ازپالک ۱۶ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل 
انتهای کوچه ۱۱ منشعبه از بلوار میرحسینی موضوع مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:۱۶۸۷  آ-۹۸۱۵۴۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲        تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹۳۳-م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای محمد  سعادتیان فرزند ابراهیم   بشماره شناسنامه  ۵۷۱ صادره از زابل   در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  ۸۳/۳۶ متر مربع در قسمتی ازپالک ۳۹ فرعی از ۱۲۰۹ اصلی  واقع در بخش یک سیستان 
شهر زابل  خیابان باقری جنوبی کوچه بهمن موضوع مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . آ-۹۸۱۵۴۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲        تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل
م الف:۱۶۹۳

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۲۸۸- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳    هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای محمدعلی کیخا  فرزند رضا  بشماره شناسنامه  ۱۰۰۸ صادره از زابل در ششدانگ  یک 

باب منزل  به مساحت  ۱۷۷ متر مربع در قسمتی ازپالک ۵۲۷ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
زابل کوچه ۶ منشعبه از خیابان باهنر خریداری طبق سند قطعی ۳۷۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ دفترخانه ۵۳ زابل   
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:۱۶۸۱  آ-۹۸۱۵۴۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

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

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۷۹۶-م��ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴    هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای منصور رامین فرزند درمحمد   بش��ماره شناس��نامه  ۳۶۶۰۲۶۰۸۹۴ صادره از زابل   در 
ششدانگ  یک باب منزل  به مساحت  ۲۳۳ متر مربع در قسمتی ازپالک ۸۳۹ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش 
۲ سیستان شهر زابل  بلوار امام رضا)ع( روبروی پمپ کردتمندانی محله شهید سراوانی خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدحسین ساالری شهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

. م الف:۱۶۹۱  آ-۹۸۱۵۴۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از مالک رسمی آقای محمدصادق یکرنگ درجزی
۱۰. آقای حسین صادقی فرزند حسن ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۱۱/۱۰ متر مربع قسمتی از پالک ۲۴ 

فرعی از ۲۴� اصلی واقع در کالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای محمدعلی نوخندانی ارتیانی

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

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

از مالک رسمی آقای میرزاخان موالیی
آگهی اصالحی

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

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

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

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

آگهی
در اجرای آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانها و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب ۹۰/۹/۲۰ امالک واحد 

ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی می گردد.
برابر رأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۴۲- ۹۸/۱۱/۰۷ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مسجد کاریزک 
بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه تربت جام شش��دانگ یک باب مس��جد به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع پالک ۲- 

اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد از محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی به شرح ذیل:
ش��هناز س��لیمان احمدی، احمد نخل احمدی، خیراله ایرانخواه، یارمحمد ندا، حاجی بکم دوربی نیان جامی، 
نورمحمد ایرانخواه، محمد ندا، غالم محمد گل محمدی احمدی، خاتون خاص احمدی، علیرضا جامی محرری، 
آرت��ا موذن احمدی، ذبیح اله موذن احم��دی، روز محمد ایرانخواه، هادی مبارکی، محمد صادق موذن احمدی، 
نس��رین ایرانخواه، محمد ایرانخواه، محمد عدنان زمانی، بی بی حوری جامی ریزه ئی، خاور نخل احمدی، امین 
اله قانع احمدی، خسرو قانع احمدی، مجید جامی محرری، زهرا دیدار احمدی، تاجور محرمی، حمید بهادری، 
فضل احمد نخل احمدی، الهام محرر احمدی، محمدرضا بزمی محمودآبادی، خواجه محمود جامی االحمدی، 
خ��اور دربار پناه احم��دی، علی اصغر دربار پناه احمدی، حنیفه نخل احمدی، علی غریبان فیروز کوهی، ملکی 
ن��دا، محم��د صدیق موذن احمدی، مریم خدادادی مطلق، محمد ابراهیم ش��مس احمدی- فاطمه علی جانی، 
آرتی��ن موذن احمدی، گلتا طاهرنیا، ش��هین محرر احمدی، خیرالنس��اء ایرانخواه، غ��وث احمد نخل احمدی، 
محمد قانع احمدی، فاطمه فدوی ش��املو، غالم نبی قانع احمدی، اقلیما قانع احمدی، زهرا دربارپناه احمدی، 
علی اکبر دربار پناه، نور محمد ندائی پور، مجید اس��ماعیل جامی، مهین اس��ماعیل جامی، حمید فرهادی بنی 
ت��اک، اویس ایل بیگی تیموری، پروین جامی محرری، ذبیح ال��ه نادری، محمود ایرانخواه، طیبه قانع احمدی، 
محم��د قانع احمدی، لطیفه نخل احم��دی، عبدالکریم ایرانخواه، براتعلی نظراحم��دی، حبیب اله نادری، غالم 
حس��نی، صمد بس��تانی بانی، ابراهیم محرر احمدی، نص��رت جامی االحمدی، صغ��ری دوربینیان، رمضانعلی 
اس��معیل جامی، احمد ندا، مهناز پرویز، مجید فرهادی بنی تاک، احمد علی خاص احمدی، اس��معیل شمس 
احمدی، توران بیداله خانی، حبیبه خدام حضوری، غالم حس��ن حق بین طبس، قربانعلی ایرانخواه، محمدرضا 
محرم��ی، فریده غفاری، صادق موذن��ی نیل ابادی، مریم محرمی، جمیله جهانگیری، غالم نبی جهانگیری، غالم 
محم��د کمال احم��دی، قربان دلخواه احمدی، فاطمه اس��معیل جامی، حمزه خ��دادادی مطلق، منوچهر ایل 
بیگ��ی تیموری، ماندگار خاص احم��دی، رمضان ندا، زیبا معطری جامی، مری��م معطری جامی، محمود عرب 
انان��ی، عبدالرحمن جامی االحمدی، مهناز محرر احمدی، اس��فندیار مقصودپور- ش��هال درب��ار پناه احمدی، 
ولی محمد ندا، عبدالخلیل اس��معیل احمدی، س��عید جامی محرری، پوران جامی محرری، محس��ن معطری 
جامی، فاطمه ایرانخواه، س��تار محرمی، خداداد نور محمدی جام��ی، بی بی نور نخل احمدی، فاطمه برات نژاد، 
هاجر محرمی، فاطمه جهانگیری، ش��یرمحمد ندا، محمد ناصر جامی االحمدی، مهدی اسماعیل جامی، تاجور 
خدادادی مطلق، گل اندام پرویز، مسعود خاص احمدی، ناصر خاص احمدی، وحید جامی محرری، غالم حیدر 
م��وذن احمدی، ناهید نادری، محمد ابراهیم کم��ال احمدی، نور محمد کمال احمدی، حنیفه ایرانخواه، احمد 
ایرانخواه، گلتا طاهری، زهرا قانع احمدی، کنیز جمش��یدی جامی، عبدالرحمن خدام حضوری، گل محمد یار 
محمدی، داود عرب انانی، محمد صدیق جهانگیری، شهین جهانگیری، محمدعلی جهانگیری، مریم جهانگیری، 
صغری اس��معیل جام��ی، الهه فرهادی بنی تاک، س��میه فرهادی بنی تاک- عبدال��ه دل آرام احمدی، محمد 
خاص احمدی، ش��رف الدین دیانتی جامی، حمیدرضا جامی محرری، شهناز محرر احمدی، کنیز رضا معطری 
جامی، حورا محرر احمدی، جلیل یعقوبی، عبدالباقی دلفکار حوافی، عباس محرمی، اعظم نادری، بیگم باغبان 
احمدی، غالمرضا صفری جامی، نس��رین جهانگیری، پروین جهانگی��ری، تاجور دربارپناه احمدی، پوران دربار 

پناه احمدی محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانها و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی در محل تا دو  ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحوی��ل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که 
اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف: ۹۸/۴۹۹///۹۸۱۵۴۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱۲/۱۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۲/۲۷

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده  



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

آمادگی برای تبدیل هزار و ۸۰۰ سالن ورزشی به مراکز درمانی کرونا  ایرنا: معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد، این وزارتخانه آماده است هزار و ۸۰۰ سالن ورزشی 
خود را برای تبدیل به مراکز درمانی و آزمایش ویروس کرونا در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. مهرزاد حمیدی افزود: آموزش و پرورش بیش از 3 هزار سالن ورزشی و استخر دارد که سالن های ورزشی فضاهای 

مناسبی هستند. نزدیک به هزار و ۸۰۰ سالن ورزشی در کشور وجود دارد که اگر شهری با شرایط اضطرار شدیدی مواجه شود، این مکان ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.

آزمایشگاه های انگلیس توان کافی برای آزمایش 
ویروس کرونا ندارند

فارس: یکی از خبرنگاران »شبکه چهار 
انگلیس« اسنادی را منتشر ساخته که بر 
اساس آن انگلیس توانایی آزمایشگاهی 
مناســب برای انجام آزمایش ویروس 
بــرای کارمنــدان بخش  کرونا حتی 
بهداشــت این کشــور را نداشته و به 

اولویت بندی بالینی نیاز دارد.
بنابر آمار این اســناد، متجاوز از 80 درصد جمعیت انگلیس ممکن است در 12 
ماه آینده به ویروس کرونا مبتال شوند و حدود 7.9 میلیون نفر نیز نیاز به بستری 

شدن در بیمارستان ها دارند.
وزارت بهداشــت انگلیس در زمینه اسناد فاش شــده تنها اعالم کرده در مورد 
محتوای یک سند فاش شده هیچ نظری ارائه نمی دهد و هنوز بحث و گفت و گو 

در این زمینه با نهادهای مربوطه در حال انجام است.
این در حالی است که »مت هنکاک« وزیر بهداشت انگلیس یکشنبه از مردم این 
کشور خواست در مقابل شیوع بیماری کرونا روحیه ای مشابه دوران جنگ جهانی 
دوم داشته باشند. آمار رسمی مبتالیان به ویروس کرونا در انگلیس هزار و 140 

نفر عنوان شده است. 

 افزایش فروش سالح در داخل آمریکا 
همزمان با شیوع کرونا

مهر: بــه گزارش لس آنجلــس تایمز، 
میزان فروش سالح گرم در ایالت هایی 
که در آن ها شــمار افراد مبتال به کرونا 

بیشتر است افزایش یافته است.
دلیــل این موضــوع، تــرس از حمله 
گروه هــای افراطی به افــراد مبتال به 
کرونا اعالم شده است. گفته می شود در 

هفته های اخیر میزان حمله به مهاجران آسیایی در آمریکا به ویژه چینی ها افزایش 
یافته چون افراطی ها مهاجران آسیایی را عامل شیوع کرونا در آمریکا می دانند. در 
خصوص شیوع کرونا در آمریکا شب گذشته اعالم شد: شمار جانباختگان شیوع 
ویروس کرونای جدید در ایاالت متحده به ۶۵ تن رسیده و شمار مبتالیان نیز از 

3هزارو 700 تن فراتر رفته  است.

 واکنش نویسنده اسکاتلندی 
به غارت فروشگاه ها در اروپا و آمریکا

تسنیم: پس از شــیوع ویروس کرونا 
در برخــی از کشــورهای غربی، مردم 
وحشت زده این کشــورها برای تأمین 
اقالم مورد نیاز خود به فروشــگاه ها و 
سوپرمارکت ها هجوم بردند و قفسه ها 
را خالی کردند. جان وایت، نویســنده و 
روزنامه نگار اسکاتلندی با انتقاد از غارت 

فروشگاه ها توسط مردم اروپا و آمریکا در صفحه شخصی خود نوشت: باید صادق 
باشیم، سرمایه داری تنها یک سیستم اقتصادی نیست بلکه مجموعه ای از عادات 

غلط است که در رأس آن خودخواهی، حرص و طمع و فردگرایی هستند.
هرج و مرجی که در این ســوپرمارکت می بینید نشــأت گرفته از آشفتگی یک 
سیســتم اقتصادی و ارزشی است که سبب کمرنگ شدن احساسات و عواطف 

انسانی ما شده است.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست
تلویزیون در خانه ماندن را جدی نمی گیرد

ایرنــا: در حالی که آمــار مبتالیان به 
ویروس کرونــا در ایران به بیش از هزار 
نفر رسیده، تلویزیون از یک سو با پخش 
پیام های بازرگانی گســترده مردم را به 
خرید از فروشگاه های با تخفیف تشویق 
می کند و از سوی دیگر کارشناسان در 
برنامه هــای مختلف تلویزیونی در خانه 

ماندن را توصیه می کنند.
دو صد گفته چون نیم کردار نیســت؛ این مصرع از شــعر فردوسی مصداق بارز 
عملکرد این روزهای صدا و سیماست؛ در حالی در هر شبکه تلویزیون مجری ها و 
کارشناسان حوزه سالمت هشدارهایی درخصوص نگرانی و نحوه جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا می دهند که تبلیغ ها این رســانه، مردم را به خرید از فروشگاه های 
بزرگ که تخفیف خورده فرا می خوانند. درواقع این رسانه در حالی از مردم دعوت 
می کند برای مصون ماندن از کرونا و جلوگیری از شیوع آن، از خانه بیرون نروند 
که بالفاصله پس از این دعوت، پیام های بازرگانی پرطمطراق برخی فروشگاه های 
معروف را روی آنتن می برد و مردم را تشــویق به حضور در این فروشگاه ها برای 
بهره مندی از تخفیفات و حراجی ها می کند. این موضوع نشان می دهد صدا و سیما 
نیز مانند بســیاری از مردم و حتی مسئوالن خطرناک بودن این بیماری واگیر را 

جدی نگرفته و همچنان به دنبال کسب درآمد از راه تبلیغ است.
حاال هر قدر تلویزیون در برنامه های مختلف به مردم بگوید از اجتماعات بپرهیزید، 
فاصله یک و نیم تا دو متری را حفظ کنید، هر یک نفر ناقل کرونا می تواند تا 11 نفر 
را مبتال کند و چه و چه، تا خودش خطر را جدی نگیرد مردم نیز جدی نمی گیرند. 
باالخره پس از فشارهای فضای مجازی اعالم شد برنامه دورهمی با حضور تماشاگر 
برگزار نمی شود چون مدیران این مجموعه انگار همچنان به این خطر واقف نبودند 

و فشار بیرونی آن ها را مجبور به ضبط این برنامه بدون حضور تماشاگر کرد.
پخش ســریال های مرد هزار چهره، خانه بــه دوش، بازپخش خندوانه و پخش 
فیلم های سینمایی، مهم ترین برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام تا پایان 
سال است. این سریال ها در دهه 80 ساخته شدند و عمده آثار جزو تکراری های 10 
بار بازپخش شده تلویزیون در شبکه های مختلف بوده اند. این رویکرد چه با هدف 
ماندن مردم در منازل و چه با هدف روحیه بخشــی و سرگرم سازی صورت گرفته 

باشد، نتوانست در این مدت به خروجی مناسبی برسد.
از اســاس هم نشان داد تلویزیون با پخش تکراری هایی که بارها سراغ آن ها رفته 
است ماجرا را نه تنها جدی نگرفته، بلکه مثل خیلی از مناسبت های دیگر که به 
پخش فیلم و سریال اقدام می کند سیاستی عادی در زمانی عادی را دنبال می کند. 
شاید این روزها شبکه اینترنتی در این زمینه بخشی از وظیفه صدا و سیما را به 

دوش کشیده و عده ای از مردم را در خانه نگه داشته است.
همه این موارد نشان می دهد تلویزیون در جدی گرفتن اپیدمی کرونا که این روزها 
در تمام جهان همه گیر شده است، متناقض عمل می کند. تناقضی که خروجی آن 
مانع خواهد شد مخاطب هم آن را جدی  بگیرد و گویی بیشتر از اینکه مخاطب 
باید کرونا را جدی بگیرد خود تلویزیون است که باید این ویروس منتشر شده در 

جهان را جدی بگیرد.
مســعود قاسم لو، یک شهروند با انتقاد از نحوه عملکرد این روزهای صدا و سیما 
گفت: شــب گذشته با روابط عمومی صدا و سیما تماس گرفتم و از آن ها درباره 
تناقص برنامه هایشان در این روزها گله کردم. در حالی که این روزها سرعت رشد 
ویروس کرونا زیاد است باید بیشتر توصیه های بهداشتی را رعایت کنیم که صدا و 

سیما به آن اهمیت نمی دهد.
تلویزیون صبح تا شب تبلیغ فروشگاه های تخفیف دار را پخش و مردم را برای خرید 
تهییج می کند که در این شرایط کار درستی نیست. تمام کارشناسانی که به صدا 
و سیما می آیند از مردم می خواهند این زنجیره شیوع را با حضور پیدا نکردن در 
اماکن عمومی قطع کنند در حالی محتوای این تبلیغ ها متضاد با آن توصیه هاست.

سمیه شیرزاد، شهروند دیگر با بیان اینکه مدتی است صدا و سیما مرجعیت خود 
را از دست داده، گفت: در این روزها تلویزیون های اینترنتی جایگزین تلویزیون شده 

است و ما فیلم و سریال های مورد عالقه را از آنجا دنبال می کنیم.
وی افــزود: موضوعی که در این مدت برای مــن تعجب آور بود، پخش پیام های 
بازرگانی است که مردم را به حضور و خریدهای غیرضروری همچون فرش ترغیب 
می کنند. صدا و سیما موظف است در این مدت منفعت عمومی را لحاظ کرده و به 

فکر سالمت عموم مردم باشد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق  آیین چهارشنبه 
در  ویروس کرونا  فراگیر شدن  با  امسال  سوری 
کشور همزمان شده است و این یعنی خطر پُشت 
خطر. یعنی اگر سال های قبل فقط انفجار مواد 
محترقه و اشتعال زا جان عزیزان ما را در این آیین 
تهدید می کرد حاال به آن ها خطر ابتال به کرونا هم 
اضافه شده است و این مهم ترین تفاوت چهارشنبه 
سوری امسال با سال های گذشته است. تفاوتی که 
سبب شده کارشناسان و مقام های مسئول کشور 
بیش از هر زمان دیگری به مردم نسبت به حضور 
در این مراسم هشدار دهند و خواهان ماندن آن ها 

در خانه هایشان شوند. 

 وقتی آیینی سنتی 
برای سالمت جامعه مضر می شود

نایب رئیس اول کمیسیون 
مجلس  درمان  و  بهداشت 
شــورای اســالمی در این 
بــاره به قــدس می گوید: 
چهارشنبه سوری از جمله 

آیین های ســنتی ایرانیان محســوب می شود و 
برگزاری آن در ســال های گذشــته حتی وقتی 
کشور با بحران کرونا مواجه نبود هم خسارت های 
مالی و جانی به دنبال داشت. مثالً در مراسمی در 
چهارشنبه آخر سال گذشته به دلیل انفجار مواد 
محترقه دست کم دو نفر جانشان را از دست دادند 
و حدود هزار نفر مصدوم شدند. اما حاال در کنار 
همه مسائل و خســارت ها، کشور درگیر بحران 
گسترده ای به نام کرونا شــده است. بحرانی که 
بدون قطع حلقه اتصال ویروس کرونا قابل کنترل 
نیست، بنابر این از مردم عزیز خواهش می کنیم 
به جز در مواقع بسیار ضروری بیرون نیایند و در 

خانه های خود بمانند. 
دکتــر محمدحســین قربانی آحاد مــردم را 
ســربازان خط مقــدم مبارزه با بحــران کرونا 
توصیف می کند و می افزاید: هرچند چهارشنبه 
سوری یک ســنت برای مردم ماست اما وقتی 
برپایی یک آیین ســنتی برای سالمت جامعه 
مضر و آســیب زا باشد هیچ کس از برگزاری آن 

راضی نخواهد بود. 
وی با بیان اینکه برگزاری مراســم چهارشــنبه 

آخر ســال در شــرایط امروز 
کشــور هیچ ضرورتی ندارد، 
می افزایــد: در واقع برپایی آن 
فقط هزینه های ســنگینی را 
به خانواده ها و کشور تحمیل 
می کنــد، بنابرایــن از مردم 
تقاضا می کنیم حداقل امسال 
از برگزاری این ســنت صرف 

نظر کنند. 
و  مردم  بی توجهــی  قربانی، 

حضور آنان در آیین ها و مراسم  جمعی را موجب 
تشــدید بحران کرونا در کشور ارزیابی می کند 
و می گویــد: هر بیمار کرونایــی می تواند ناقل 
این ویروس به ۶ نفر دیگر باشــد، در حالی که 
هیچ کس نباید ســالمت دیگران را به مخاطره 
بیندازد، چه برسد به اینکه خدای ناکرده عامل 
مرگ کسی شود و اگر چنین کند باید در دنیا و 

آخرت پاسخگو باشد. 
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای 
اســالمی با تأکیــد بر اینکه تمام شــبکه های 
بهداشــت و مراکز درمانی کشور درگیر درمان 
بیماران مبتال به ویروس کرونا هستند، تصریح 

می کنــد: در چنیــن وضعیتی 
مردم بــا خانه نشــینی و عدم 
حضــور در اجتماعات از جمله 
مراســم چهارشــنبه ســوری 
نبایــد اجازه دهند بخشــی از 
درمانی  بخــش  ظرفیت هــای 
کشــور صرف آســیب دیدگان 
احتمالی مراسم چهارشنبه آخر 
ســال شــود، یعنی اصاًل دیگر 
مراکز درمانی ما ظرفیت چنین 

کاری را ندارد.   
قربانــی در پاســخ بــه این پرســش که اگر 
بعضی از افراد به هشــدارها مبنــی بر ماندن 
در خانه هــا خــود توجه نکنند آیــا برنامه ای 
بــرای جلوگیری از حضور ایــن گونه افراد در 
خیابان ها در چهارشــنبه آخر سال پیش بینی 
شده اســت، می گوید: برای این منظور پلیس 
قاطعانه برخورد  می کند، چون هرگونه تجمعی 
عامــل انتقال ویروس کروناســت. از این رو از 
مردم عزیزمی خواهیم حال که به دلیل فراهم 
نبودن زیرساخت ها و امکانات، قرنطینه شهرها 

امکان پذیر نیست، در خانه های خود بمانند.

 بیمار سوختگی به شدت آسیب پذیر است 
دهمــرده ای،  مصطفــی 
مدیــر عامــل بزرگ ترین 
بیمارستان سوختگی کشور 
هم حضــور احتمالی افراد 
مراســم چهارشنبه  در  را 
سوری عامل افزایش شیوع 

ویــروس کرونا می خواند و به قدس می گوید: هر 
ســال 100 نفر از مصدومان و آســیب دیدگان 
مراسم چهارشنبه ســوری را به این بیمارستان 
می آورند که این رقم فقــط 10 درصد آن هایی 
است که در این شب به دلیل انفجار مواد محترقه 
یا مواد آتش زا دچار ســوختگی از ناحیه ســر و 

صورت و... می شوند.   
وی با اشــاره به اینکه آنچه نگرانی ها از حوادث 
احتمالی چهارشــنبه آخر سال را بیشتر از پیش 
می کند شــیوع ویروس کرونا در کشــور است، 
می افزاید: بیمار سوختگی حتی در مقابل ویروس 
سرماخوردگی به شدت آسیب پذیر است چه رسد 
در مقابــل ویروس کرونــا.  بنابراین مصدومیت 
شــخص مبتال به ویروس کرونا در چهارشــنبه 
ســوری و ارجاعش به این بیمارســتان احتمال 

انتقال ویروس یاد شــده به سایر بیماران و مرگ 
آن هــا را افزایــش می دهد. بر همین اســاس و 
برای قطع حلقه اتصال ویروس کرونا بهتر است 
مردم ضمن رعایت نکات بهداشــتی برای مدتی 
خانه نشینی را تحمل کنند تا وضعیت به حالت 

عادی برگردد.   

 مراسم چهارشنبه سوری 
امسال نباید برگزار شود 

فرمانده  زالــی،  علیرضــا 
در  کرونا  مدیریت  عملیات 
تهران نیز از ضرورت برگزار 
نشدن مراســم چهارشنبه 
سوری ســخن گفته و به 

باشــگاه خبرنگاران جوان می گوید: باید جلو این 
دست رفتارها را که ممکن است سبب شیوع بیشتر 

ویروس کرونا در هفته پایانی سال شود، گرفت. 
وی با اشاره به اینکه امروزه شاهد تعطیلی بسیاری 
از مراکز نیستیم، می افزاید: البته معتقدم در هفته 
آخر ســال فعالیت جدی انجام نمی شود اما باید 
حضور مردم در شــهر کاهش پیــدا کند. اگر به 
همین روال پیش برویم شاهد گسترش بیماری 
خواهیم بود و کنترل بیماری کووید 19 ســخت 
می شود، برای کنترل بیماری باید مردم از حضور 

در شهر و اجتماعات بپرهیزند.

 باری مضاعف بر دوش پرسنل حوزه سالمت 
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
نیز با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال 
می گوید مردم نباید با بی احتیاطی و حضور در این 
مراســم کار پرســنل اورژانس و تیم هــای درمانی   
بیمارستان های کشــور را در این روزهای کرونایی 
دوچندان کنند. وی با اشاره به حادثه اخیر در شهریار 
که منجر به جان باختــن یکی از هموطنان در پی 
انفجار مواد محترقه دست ســاز شده است، به ایلنا 
می گوید: متأسفانه با توجه به شرایط فعلی که پرسنل 
حوزه سالمت به ویژه پرسنل اورژانس 11۵  شبانه روز 
در حال خدمت رسانی به هموطنانی هستند که به 
ویروس کرونا مبتال شــده اند، افرادی هستند که با 
نزدیک شدن به چهارشنبه پایان سال باری مضاعف 

بر دوش پرسنل خدوم حوزه سالمت می گذارند.

لطفاً امسال فتیله این آتش را پایین بکشید

کرونا سوزی به جای چهارشنبه سوری

وقتی برپایی یک 
آیین سنتی برای 

سالمت جامعه 
مضر و آسیب زا 

باشد هیچ کس از 
برگزاری آن راضی 

نخواهد بود

بــــــرش
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افزایش بارندگی سبب افزایش شیوع کرونا می شود
برنا: عادل ســپهر، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و 
محیط زیست دانشــگاه فردوسی مشهد، گفت: نقشه تراکنش 
نشان می دهد افزایش رطوبت سبب افزایش شیوع کرونا خواهد 
شــد. از این رو مناطق مدیترانه ای اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا و 
مناطق شمالی در ایران و مناطق کنار دریای چین بیشتر درگیر 

کرونا بوده اند.

ضرورت تفکیک داروخانه ها از یکدیگر
فارس: مهدی پیرصالحی، رئیس اسبق ســازمان غذا و دارو با 
اشاره به ضرورت جلوگیری از شیوع بیماری در داروخانه ها، گفت: 
اگر داروخانه هایی که داروی بیماری های خاص از جمله  ام اس، 
ســرطان و غیره را عرضه می کنند از داروخانه های توزیع کننده 
داروی کرونا تفکیک شــوند، احتمال ابتالی بیماران خاص به 

ویروس کرونا به حداقل خواهد رسید.

فعالیت مدارس تا شهریور ماه ادامه دارد
برنا: داود محمدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس گفت: باید برنامه ریزی مناسب در زمینه تغییر در سال 
تحصیلی دانش آموزان صورت گیرد و از سه ماهه تابستان استفاده 
شود. پیش بینی می شود مدارس تا شهریور ماه ادامه داشته باشد 
اما الزمه این امر برنامه ریزی و مطالعه زمانی، توســط آموزش و 

پرورش است. 

ماسک های موجود در بازار نانویی نیستند
فارس:سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ماسک هایی که در بازار 
به اسم نانو به فروش می رسند، نانویی نیستند. ماسک های تولید 
ستاد نانو کشور فقط به مراکز درمانی و هیئت  امنای ارزی ارسال 
می شود. عده ای سودجو روی محصوالتی که نانو نیستند برچسب 

می زنند و ادعا می کنند این محصوالت نانویی هستند. 

رفع فیلترینگ تلگرام و توییتر فقط با دستور دادستانی 
فارس: ســجاد بنابی، رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت گفت: درخواســت رفع فیلتر تلگرام و توییتر برای 
آموزش های مجازی را نمی توان در قالب بخش نامه و دستورات 
اداری پیگیری و درباره هرگونه تغییر و تحولی اقدام کرد زیرا 
این مســئله منع قانونی دارد و باید با اجازه مقام های قضایی 

انجام شود.

به زودی پایان کرونا را جشن می گیریم
ایلنا: میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: ســالمتی خانواده ها آن قــدر اهمیت دارد که در 
مقابلش افت تحصیلی و تعطیلی مدارس و چهار روز سرکالس 
نرفتن بی اهمیت می شود. ان شاءاهلل به زودی از این مرحله عبور 
می کنیم و جشــن پایان کرونا را می گیریــم. آموزش و پرورش 

آستین هایش را باال زده است و همه کارها را انجام می دهد.

تجویز داروی »تامی فلو« برای کرونا ممنوع است
مهر: قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به 
رؤسای دانشکده های علوم پزشکی اعالم کرد: مصرف »اوسلتامی 
ویر« بر اساس راهنمای بالینی آنفلوانزا صرفاً در خدمات درمان 
بستری و سرپایی این بیماری قابل تجویز است. بنابراین، با توجه 
به روند کاهش موارد ابتال به آنفلوانزا در حال حاضر مصرف این 

دارو در سایر موارد اندیکاسیونی نداشته و مجاز نیست.

ما مخالف جشن گرفتن نیستیم، اما...
میزان: ســید جالل ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: ما مخالف جشن گرفتن 
نیستیم؛ آتش نشــانی هرساله هشتگ نه به چهارشنبه سوری 
خطرناک راه می انداخت، به این معنا که با جشــن چهارشنبه 
سوری سالم موافق است، اما امسال با توجه به فراگیری ویروس 

کرونا مردم نباید از خانه ها خارج شوند.

این طرح خیانت به مردم است
ایلنا:حشــمت اهلل فالحت پیشــه، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس گفــت: مردم یک ماه را که 
ایام تفریحشــان بوده در بحران بودند. در این شرایط برخی 
از مســئوالن طرح کاهــش یک ماهه تعطیالت تابســتان را 
می دهند؛ این خیانت به مردمی است که پس از کرونا دچار 

افسردگی می شوند.

آموزش

معاون وزارت آموزش و پرورش:
هیچ کتابی در هیچ پایه 
تحصیلی حذف نمی شود

 تســنیم    علیرضا کمره ای، معاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت: هر 
زمان کــه مدارس باز شــوند، حداقل فرصتی 
یک ماهه برای آمــوزش حضوری دانش آموزان 
در نظر می گیریم تا مباحث را مرور کنیم. 30 
درصد از دروس باقی مانده است و در این فرصت 
یک ماهه آن ها را مرور کرده تا اگر دانش آموزان 
به فضای مجازی و تلویزیون دسترسی نداشتند 
یا برای تماشــای آن کوتاهی کردند، مطالب از 

دست رفته مرور شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که دانش آموزان پایه 
دوازدهــم که باید در امتحانات نهایی و کنکور 
شرکت کنند آیا بخش هایی از کتاب های درسی 
برای امتحانات نهایی آن ها حذف خواهد شد، 
گفت: حذف هیچ کتابی در هیچ پایه تحصیلی 
مدنظر نیست، در پایه دوازدهم حجم دروس به 
گونه ای بود کــه در ایام فعالیت مدارس امکان 
آموزش های بیشتری نســبت به سایر پایه ها 

وجود داشت.

جوانان و خانواده

معاون امور جوانان خبر داد
تولید یک میلیون ماسک 

بهداشتی توسط سمن های جوانان
 برنا    معــاون امور جوانان بــا بیان اینکه تا 
امــروز مرز تولید یک میلیون عدد ماســک را 
گذرانده ایم، گفت: روزانه 100 تا 200 هزار عدد 
ماسک بهداشتی توسط تشکل های جوانان در 

کشور تولید می شود.
محمد مهــدی تندگویان همچنین به موضوع 
فرهنگی و حضور تشکل های جوانان در صحنه 
اشــاره کرد و افزود: در این زمینه تشکل های 
ما دو کار را انجــام می دهند که در بخش اول 
موضــوع »در خانه بمانیم« را فرهنگ ســازی 
می کننــد و با طراحی مســابقات خانوادگی و 
ســرگرمی در استان های مختلف و با توجه به 
فرهنگ هر استان، برای خانواده ها انگیزه ایجاد 

می کنند تا در خانه بمانند.
وی افزود: در بیشــتر اســتان ها تشکل های ما 
خودجوش و داوطلبانه و بدون چشمداشــتی 
وارد مکان هــای عمومی می شــوند و به مردم 
آموزش های الزم بهداشــتی و مقابله با شیوع 

کرونا را می دهند.

گردشگری

معاون وزارت میراث فرهنگی بیان کرد
برگرداندن ۱۰۰ میلیارد تومان به 

مسافران بابت لغو سفرها
 فارس    معــاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تاکنون 
پول 90 درصد لغو سفرها به ارزش 100 میلیارد 

تومان پرداخت شده است.
ولی تیموری در پاسخ به این پرسش که آژانس های 
مسافرتی پول کنسلی هتل ها را پرداخت نمی کنند، 
اظهار کرد: آژانس ها، شــرکت های هواپیمایی و 
هتل ها باید بر اساس بخش نامه این وزارت عمل 
کنند. وی افزود: بخش نامه هایی که در خصوص 
عودت پول های گردشــگران و مسافران برای ایام 
نوروز صادر شــده الزم االجراست، البته تا کنون 
هم بخش های مربوط همکاری الزم را داشته اند 

و ممکن است آن ها هم به مشکالتی بر بخورند.
وی گفــت: در حــال حاضر بیــش از 90 درصد 
کنسلی ها تبدیل به پول برای مسافران شده است 
و بخش های گردشگری حدود 100 میلیارد تومان 
پول عودت داده اند.تیموری گفت: قطعاً هزینه های 
مســافران را در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت 

خواهیم کرد.

حوادث

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد
کشف بیش از ۹۵ تن مواد 

مخدر در سال ۹۸
 ایرنا    فرمانده مرزبانی ناجا از کشف بیش از 
9۵ تن انواع مواد مخدر توســط مرزبانان غیور 

کشورمان در سال جاری خبر داد.
سردار قاسم رضایی گفت: مرزبانی ناجا با رصد 
و اشرافیت اطالعاتی و تشدید مقابله با هرگونه 
قاچاق مواد مخدر، اقدام های مؤثری در سراسر 

مرزها انجام داده است.
وی با اشاره به معضل مواد مخدر در مرزها 
و مســیر ترانزیت مواد مخــدر از مرزهای 
شــرقی، جنوب شــرقی و جنوبی کشــور، 
افزود: مرزداران امسال موفق شدند 9۵ تن 
و 9۶7 کیلوگرم انواع موادمخدر شامل 78 
تن و 477 کیلوگــرم تریاک، 8 تن و 108 
کیلوگرم حشــیش، 3 تن و 7۵7 کیلوگرم 
مورفین، 2 تن و 377 کیلوگرم شیشه، یک 
تــن و 780 کیلوگــرم هروئین و یک تن و 
4۶8 کیلوگرم ســایر مواد مخدر را کشــف 
کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۶۶ درصد افزایش دارد.

شهری

رئیس اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور:
اتوبوسرانی های شهری تعطیل 

نمی شوند
 فارس    رئیس اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کشور گفت: اتوبوسرانی های شهری کشور با رعایت 
نکات بهداشتی و اجرای دستورعمل ها همچنان با 
قوت به کار خود ادامه می دهند. محسن مسلم خانی 
گفت: به رانندگان اتوبوسرانی تأکید شده است در 
صورت عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا در محل کار 
حضور پیدا نکنند، پس از هر بار استفاده از اتوبوس، 
گندزدایی الزم صورت گیرد، از دریافت پول نقد 
خــودداری کنند و به صورت کارت بلیط خدمات 
الزم را به شــهروندان ارائه دهند. حتماً ماسک و 
دستکش داشته باشند و عملیات سوخت گیری 
خودرو باید توســط متصدیــان جایگاه ها انجام 
شود.  رئیس اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور 
گفت: در ایستگاه های اتوبوسرانی نیز سطل های 
مناسبی برای پســماندهایی از جمله دستمال، 
ماسک و دستکش تعبیه شده است و در آخر هر 
شیفت کاری باید نسبت به جمع آوری پسماند در 
کیسه های پالستیکی محکم و بدون درز و نشت 

اقدام کنند. 

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

رقیب نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شد

آیامعاملهقرنلغومیشود؟
  جهان   ســرانجام رئیس رژیم صهیونیستی دستور تشکیل 
دولت توســط بنی گانتس، رقیب نتانیاهو در انتخابات را صادر 
کرد. گانتــس را در این کار، عرب های فلســطینی با تابعیت 
اسرائیلی و همچنین آویگدور لیبرمن همراهی می کنند. اینکه 
این شکســت بزرگ برای نتانیاهو رقم خورده است یک طرف 
ماجراســت اما مسئله مهم تر این است که گویا یکی از شروط 
احزاب عربی برای همراهی با گانتس، چشمپوشی او از معامله 
قرن است.به گزارش القدس العربی، رئیس لیست مشترک عربی 
اعالم کرد که در دیدار با روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی 
با مکلف کــردن بنی گانتس، رئیس ائتالف آبی و ســفید به 
تشکیل دولت موافقت کرده است چراکه گانتس به مردم تعهد 
داده برای ســرنگونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و 
دادن حقوق فلسطینی های داخل تالش کند.یک منبع آگاه در 
لیست مشــترک عربی به القدس العربی گفته است: بندی در 
این توافق وجود دارد که مانع اجرای »معامله قرن« می شود.۶۱ 
نماینده از ۱۲۰ نماینده موضعشان را علیه نتانیاهو اعالم کرده اند 
و همین مسئله به گانتس اجازه می دهد فرصت چیره شدن بر 
نتانیاهو را بیابد. یکی از اقدام های جدی نتانیاهو در طول دوره 

مدیریتش، فشار بر فلسطینیان و تخریب منازل آن ها بود.

مأموریتاصلی،ویروسکرونا!
گانتس در پی اعالم مکلف شدنش برای تشکیل دولت گفت،  

هر آنچه در توان داشته باشد برای تشکیل دولت فراگیر و ملی 
در چند روز انجام خواهد داد،  دولت او به تمام رأی دهندگان 
خدمت خواهد کرد و این، دولت را برای مقابله با ویروس کرونا 
هدایت خواهد کرد.ایمن عوده، رئیس ائتالف لیست مشترک 
عربی اعالم کرد: این ائتالف در مقابل دو گزینه بد و بدتر است 
و لیست مشترک عربی به توافق اولیه ای با آبی و سفید رسیده 
که به موجب آن گانتس متعهد شده قانون انهدام منازل عربی 
را لغو کرده و طرح دولتی برای مبارزه با خشــونت و جنایت 
تدوین کند.از سوی دیگر حزب کمونیست اسرائیل و جبهه 
دموکراسی صلح و برابری درباره سوءاستفاده نتانیاهو از بحران 
ویروس کرونا برای ضربه زدن به دستگاه قضایی و آزادی فردی 
در سایه وضعیت فوق العاده در کشور هشدار داد.این دو حزب 
در بیانیه مشترکی اعالم کردند: اعمال وضعیت فوق العاده بر 
دستگاه قضایی برای ممانعت از محاکمه نتانیاهو و فعال سازی 
دستگاه های نظارت الکترونیکی بر شهروندان تدابیر خطرناکی 
است.آویگدور لیبرمن، رئیس ائتالف اسرائیل خانه ما هم در 
نشستی با گانتس گفت: ما بنی گانتس را به یک دلیل ساده 
تأیید می کنیم. ما در انتخابات قبل هم گفتیم مهم ترین مسئله 
ممانعت از انتخابات چهارم است.پیشتر سومین دور انتخابات 
کنست برگزار شد و بنیامین نتانیاهو با کسب ۳۶ کرسی در 
این انتخابات به جایگاه نخست دست یافت اما موفق به کسب 

۶۱ کرسی پارلمان برای تشکیل دولت نشد.

فــارس: در ادامــه رایزنی های روســیه با 
جنبش های فلســطینی، هیئتــی از جبهه 
دموکراتیک برای آزادی فلسطین روز گذشته 
وارد مسکو شــد و قرار است با وزیر خارجه 

روسیه و معاون وی دیدار کند.
آناتولــی: ترکیه در بیانیه ای به مناســبت 
ششــمین ســالگرد رأی مردم منطقه شبه 
جزیره کریمه برای پیوستن به روسیه اعالم 
کــرد آنکارا این »اشــغالگری« مســکو را به 

رسمیت نخواهد شناخت.
ایسنا: سخنگوی رسمی وزارت خارجه چین 
از وجود دالیل و مدارکی پرده برداشــت که 
نشان می دهند آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( عامل شیوع ویروس کرونا در چین است.
اسپوتنیک: مســعود بارزانی، رئیس سابق 
اقلیم کردستان عراق بر حق مردم این اقلیم 
برای دریافت غرامت به دلیل حمله شیمیایی 

حلبچه، از دولت مرکزی تأکید کرد.
یورونیــوز: در عــرض ۲4 ســاعت تعداد 
مبتالیان به بیماری کرونا در ســوئیس 8۰۰ 
نفر افزایش پیدا کرده اســت. ۱4 نفر هم در 
اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
داده اند. شمار مبتالیان به کرونا در سوئیس به 

۲هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
یورونیوز: از ســاعت 8 صبح روز دوشــنبه 
۲۶ اســفند )۱۶ مارس( دولــت آلمان برای 
محدودسازی سرعت گسترش ویروس کرونا 
مرزهای خود با فرانســه، اتریش، دانمارک، 
سوئیس و لوکزامبورگ را تحت کنترل شدید 
قرار داد. این مرزها همه جزو مرزهای شینگن 

هستند که باید آزاد باشد.
سومریه نیوز: تشکیالت داعش در جدیدترین 
توصیه های خود که از طریق روزنامه الکترونیکی 
خــود »النبأ« منتشــر کرده به اعضــای این 
تشکیالت هشدار داده در شرایط کنونی به اروپا 
نروند. این توصیه دستمایه طنز قرار گرفته و 
عده ای می گویند: انتحاری ها از کرونا می ترسند!

فارس: طبق سند محرمانه ای که رسانه  های 
انگلیسی درباره شــیوع کرونا منتشر کردند، 
این نهاد درباره احتمال ابتالی 8 میلیون نفر 
از مردم این کشــور و نیاز فوری ۱۵ درصد از 

جمعیت به بستری شدن هشدار داده است.

شکست کمیته هفت نفره در معرفی نخست وزیر
عراق همچنان بدون دولت

قدس: نبیل الطرفــی، رئیس ائتالف 
سائرون )وابســته به مقتدی صدر( با 
صدور بیانیه ای از شکست کمیته هفت 
نفره در مأموریت انتخاب نخست وزیر 
جدیــد خبــر داد و از رئیس جمهور 
عراق خواست براساس اختیارات قانونی 
خود نخست وزیر جدید را تعیین کند.

او افزود رئیس جمهور باید براســاس 
اختیارات قانونی خود نخســت وزیر جدید را بدون درنظر گرفتن رأی تشکل های 

سیاسی معرفی کند.
نشست اعضای کمیته هفت نفره که قرار بود یکشنبه شب برگزار شود و تصمیم 
نهایی را درباره نخست وزیر جدید بگیرد لغو شد. علت لغو این جلسه اختالف بر سر 

سازوکار انتخاب نخست وزیر ذکر شده است.
سومریه نیوز هم در گزارشی از قول عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، 
گفت: ما بر آن شدیم تا از این پس در مأموریت انتخاب اسامی نامزدها برای تصدی 

پست نخست وزیری در دوره انتقالی مداخله نکنیم. 
طبق ماده تعیین شــده در قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری مکلف بود تا روز 

گذشته،  فردی را برای تشکیل دولت موقت نامزد کند.

عبورازنعیمالسهیل
این در حالی اســت که توافقی در داخل کمیته بر سر نامزدی نعیم السهیل فرد 
نزدیک به نوری مالکی، رهبر ائتالف دولت قانون برای نخست وزیری صورت گرفته 
بود و برهم صالح هم به آن روی خوش نشان داده بود، اما به نظر می رسد برخی 
گروه ها که به گزینه هایی غیر از گزینه های نزدیک به ایران تمایل دارند، از پذیرش 

السهیل امتناع کرده اند.
نعیم عبدالملک علی الســهیل )ابوعزالدین( از بزرگان عشیره بنی تمیم در عراق 
اســت. او اواســط دهه 9۰ قرن بیستم از دانشــکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
مستنصریه در بغداد دانش آموخته شد و پیش از سرنگونی رژیم صدام در زمینه 
بازرگانی، مشــاغل آزاد و مدیریت کشتزارهای خاندان السهیل در بغداد فعالیت 
داشت.او به خاطر مواضعش دربرابر رژیم سابق از فعالیت های دولتی منع شده بود 
تا اینکه پس از سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ مدیرکل دفتر جالل طالبانی 

رئیس جمهور اسبق عراق شد.
همزمان ائتالف دولت قانون تأکید کرد: به رغم عدم دستیابی به نامزد مستقلی که 
مورد حمایت گروه های سیاسی باشد، ما از مسئولیت خود برای ادامه گفت وگو با 
برادرانمان در فراکسیون ها به منظور نزدیک کردن دیدگاه ها عقب نخواهیم نشست 
تا به نامزدی برســیم که معتقدیم توانمندی پیشبرد این مأموریت را داراست. ما 
در رویارویی با چالش ها همراه وی خواهیم بود.به این ترتیب عراق از روز گذشته 
رسماً وارد مرحله بی دولتی شده است و ممکن است مدتی در این وضعیت باقی 
بماند.در طول این دوره به احتمال زیاد رئیس جمهور اداره امور را بر عهده می گیرد.
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لیکور،ماریجواناواسلحه
با باال رفتن تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا و همه گیر شدن 
استرس های ناشی از این بیماری، آمریکایی ها به سمت سه چیز پناه 
آورده اند؛ لیکور، ماری جوانا و اسلحه. لس آنجلس تایمز روز گذشته با 
انتشار مقاله ای، از تشکیل صف های انسانی در مقابل اسلحه فروشی ها 
خبر داد. تقاضا برای خرید اسلحه از آنجا باال رفته است که آمریکایی ها 
تصور می کنند با پیشــرفت بیماری کرونا، کاالهای اساســی در این 
کشور نایاب خواهد شد و آن زمان تنها می توان به کمک اسلحه زنده 
مانــد و خانواده را حفظ کرد. لس آنجلس تایمز همچنین به ترس و 
وحشــتی که در جامعه آمریکا شکل گرفته اشاره می کند و می گوید: 
آنچه دیپلمات ها و مسئوالن می گویند دیگر برای مردم اعتباری ندارد.

چند روز پس از انجام حمله هایی به پایگاه  ایاالت متحده
آمریکا بخشی  از نیروهایش را از عراق خارج می کند

ان بی سی: به گفته سه مقام دفاعی آمریکا، 
ارتش ایــاالت متحده در نظــر دارد صدها 
نیرویــش در عراق را تغییر مــکان دهد، از 
جمله اینکه برخی از آن ها را از این کشــور 

خارج کند.
به گزارش ان بی ســی،  این اقدام شامل دور 
کردن نیروهــای آمریکایــی از پایگاه های 
مشــترک در القائم در نزدیکی مرز سوریه، 
پایگاه هوایی القیــاره در نزدیکی موصل و 
احتمــاالً پایگاه هوایی کــی-۱ در کرکوک 
می شود.ســخنگوی عملیات اراده قاطع در 

بیانیه ای گفــت: ارتش آمریکا جدول زمانی 
برای جابه جایی  نیروها اعالم نمی کند.

یک مقــام دفاعی آمریکا هم گفت، تصمیم 
درباره ایجاد انســجام در نیروهای مســتقر 
در عــراق به حمله اخیر بــه پایگاه نظامی 
التاجی مرتبط نیســت و اقدامی است که از 
ماه ها پیش در دســت بررسی بود. به گفته 
یک مقام دفاعی دیگر، ســرویس مبارزه با 
تروریسم عراق »پیشرفت چشمگیری« داشته 
و می تواند بسیاری از عملیات های مقابله با 

داعش را به تنهایی اجرا کند.

  دولت انگلیس همچنان بر دایر بودن مدارس تأکید دارد
جانسون دانش آموزان را دوست دارد؟!

یورونیوز: بوریس جانســون، نخســت وزیر 
بریتانیــا روز دوشــنبه با اعالم خبــر تداوم 
فعالیت مدرســه ها در این کشور با واکنش 
شــدید مردم روبه رو شد.تاکنون ابتالی هزار 
و ۳7۲ نفر به کرونــا و مرگ ۳۵ نفر در این 
کشور تأیید شده است.بریتانیایی ها معتقدند 
با توجه به ســرعت گسترش این ویروس در 
کشورها، ضروری است مراکز آموزشی تعطیل 
شــوند اما دولت بریتانیا روز دوشــنبه اعالم 
کرد بر اساس بررســی هایی که انجام شده، 
هنوز تعطیلی مدارس توجیهــی ندارد. این 

در حالی است که روز به روز بر شمار والدین 
نگران از سالمتی فرزندانشان که از فرستادن 
کودکان به مــدارس خــودداری می کنند، 
افزوده می شــود. بسیاری از این بریتانیایی ها 
دولت جانســون را مسئول شیوع بیشتر این 
ویروس می داننــد و معتقدند دولت با هدف 
حمایت از اقتصاد، به مردم آســیب می زند.

در وب ســایت پارلمان بریتانیا نیز طوماری 
گذاشته شده که از دولت می خواهد مدارس 
و دانشگاه ها را تعطیل کند. تا کنون بیش از 
۵9۰ هــزار نفر این طومــار را امضا کرده اند.

گزارش بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
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  سید محمود مرویان حسینی 
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتب�ارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معام�ات دولتی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی ی�ک مرحله ای 
ب�ا ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دول�ت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

شرکتهای ذیصاح واگذار نماید%
برآورد اولیه)ریال(نام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
تکمیل عملیات آبرسانی به روستاهای درتوم، 

اسدلی، حصار گرمخان، لنگر،کالته یاور ،           
صندل آباد )حاشیه شهر بجنورد (

15,683,835,380

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

هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضاب استان خراسان شمالی
/ع
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4

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

درشهرس��تان  ثبت2391واق��ع  ش��ماره  ب��ه 
خ��ود  بت��ن  واح��د   .1 درنظ��ردارد  پیش��وا 
راشامل5 دستگاه خودرومیکسر،یکدستگاه 
یکدس��تگاه پمپ42مت��ری،  زمین��ی،  پم��پ 
یکدس��تگاه بچینگ ط��رح لیپر2. واحد ش��ن 
وماسه شامل : دستگاه خردایش ،لودر،بیل، 
بلدوزرویک دس��تگاه کامیون 3.سایر موارد 
رابامزای��ده به اجاره واگذارنماید متقاضیان 
نش��انی  خودراب��ه  پیش��نهاد  توانن��د  م��ی 
پیش��وا. میدان نقش جه��ان روبه روی درب 
اصلی دانش��گاه آزاد پیش��وا، دفترش��رکت 
ایثارگ��ران احرارس��را درپاکت دربس��ته به 
مدت ی��ک هفته پ��س ازدرج آگهی ارس��ال 
نمایند .بدیهی اس��ت ش��رکت درقبول یارد 

پیشنهادات مخیرمی باشد
مدیرعامل شرکت ایثارگران احرارسرا   

غالمرضا پیچک

,ع
98
15
87
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آگهی مزایده اجاره
 شرکت ایثارگران احرارسرا

)سهامی خاص( 
اداره کل راه آهن خراس�ان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد 
ش��رایط ،  جهت ش��رکت در  مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir اقدام نماید .  پیمانکاران واجد 
شرایط  می بایست  در  سامانه مذکور  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه ستاد اقدام   نمایند.

الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند .       

1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .
2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  نگهداری و تعمیر  سیستمهای عالئم الکتریکی اداره کل راه آهن خراسان .

3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا ساعت  15:30 روز دوشنبه   مورخ 99/01/18 .
4- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

5-  مهلت و محل ارائه  اس��ناد ارزیابی : تا س��اعت 15:30 روز   دوش��نبه  مورخ 99/02/01 - چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره 
کل راه آهن خراسان . 

6- مبلغ کل برآورد : مبلغ  50،280،112،480 ریال  بر اساس آنالیز  بهای خاص سال 98 .  
7- مدت و محل اجرا : مدت اجرا  دوازده  /12 ماه  و محل اجراء طبق اسناد می باشد .

8- مبلغ تضمین  ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ   2،514،005،624 )دو میلیارد  و  پانصد وچهارده میلیون و پنج هزار و شش��صد و بیس��ت و چهار  ( ریال مطابق با 
تضامی��ن معتب��ر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئ��ت محترم وزیران  ،  در صورت واریز  
نق��د  ش��ماره  حس��اب  IR 290100004001064006372624 با شناس��ه واری��ز " 984280500111111111111111111111  " ن��زد بانک مرکزی  اعالم می گردد  تذکر: به درخواس��ت                       

مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد. 
9- رش��ته و رتبه پیمانکار : دارا بودن گواهی صالحیت حداقل رتبه 7 در رش��ته امور تأسیس��اتی یا حداقل رتبه 7 رش��ته تعمیر و نگهداری  از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و حداقل رتبه 5 در رشته  تاسیسات و تجهیزات یا  ارتباطات یا  صنعت یا ارتباطات و فناوری اطالعات   طبق آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران 

از  سازمان برنامه و بودجه کشور الزامیست . 
تذکر 1 : با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 " ارائه گواهینام��ه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری" مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار 

و رفاه اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
10- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

آگهی دعوت به تجدید  ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  26-37-98 )نوبت اول(
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اداره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان
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ش���هرداری بجنورد در نظر دارد 16 قطعه زمین مجزی از پالک ثبتی 12179 فرعی از 173 اصلی بخش دو واقع در بجنورد – انتهای خیابان 
قیام جنوب دادسرا به مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد 
از واحد حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری 

مرکزی تا تاریخ 99/01/17 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

توضیحاتمبلغ پایه ) ريال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ)متر مربع(ردیف
 14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال1295/5

 
 

پروانه ساختمانی 
رایگان در حدود 
دو طبقه باالی 

پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متری شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب11179/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب12205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب13213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب14220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب15228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب16292/8

آگهی تجدید مزایده فروش 16 قطعه زمین واقع در انتهای خیابان قیام )نوبت دوم(

شهردار ی بجنورد
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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 : صاحیت 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 دوم
نوب
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