
 

تولید 45 هزارلیتر محلول ضدعفونی برای مقابله با کرونا
 آستان  از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون حدود 45 یک مقام مسئول در مؤسسه خدمات دارویی رضوی اعالم کرد  

هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح توسط 
مؤسسه خدمات دارویی رضوی تولید شده است.رئیس 

 ............ صفحه 3داروخانه های زیر پوشش مؤسسه...
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باقری: دوست داریم چهارمین قهرمانی را بدست بیاوریم یادداشتی از محمدکاظم کاظمی ظریف در گفت وگو با همتای انگلیسی:

:aحضرت محمد
در بهشت

 قصری است که 
جز روزه داران 

ماه رجب وارد آن 
نمی شوند. 

بحار ج 97 ص 47
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در آسیا اتفاقات خوبی 
برای پرسپولیس می افتد

رجوع به شعر 
در ایام »کرونایی«

با آمریکا علیه ملت ایران 
همراهی نکنید

 ............ صفحه 2

 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس خبر داد 

تشکیل شعبه ویژه  برخورد  با شایعه سازان کرونا

رئیس جمهور:

این روزهای 
سخت 

خواهد گذشت

 سیاست   سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس آنالین از تشکیل شعبه های ویژه برخورد 
با شایعه سازان و نشردهندگان اخبار غیر واقعی در مورد کرونا خبر داد. غالمحسین اسماعیلی 
در آخرین نشست خبری خود در سال 98 که به صورت آنالین برگزار شد، در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس آنالین درباره شــایعه سازی ها در فضای مجازی و مهم تر از آن ارائه اطالعات 
متفاوت با آمارهای رسمی وزارت بهداشت از سوی برخی مسئوالن و نمایندگان که موجب 
نگرانی و سردرگمی افکار عمومی می شود، اظهار داشت: ما در این روزهای خاص حوادث زشت 
و زیبایی را شــاهدیم و از زشتی های مورد اشاره، عالوه بر احتکار برخی اقالم دارویی، جعل 

 ............ صفحه 2شایعات و خبرپردازی های دروغ به ویژه در فضای مجازی...

 سیاست   قطعات 2 و 3 آزادراه شهید همتـ  
کرج دیروز با حضور حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور به بهره برداری رســید. روحانی در 
آیین افتتاح این آزاد راه بیان داشــت:  این پروژه 
در ابتدای دولت یازدهم 3 درصد رشــد داشته و 
9۷ درصد آن در این دولت ساخته شده است. این 
اتوبان اهمیت ویژه دارد. ســال ها بود که مردم از 
آزادراه اتوبان همت عبور می کردند و یک مرتبه با 
تابلویی به نام پایان اتوبان مواجه می شدند و  ناچار 

بودند به سمت چپ گردش...

مرکز پژوهش های مجلس از 
روش های کاهش تبعات شیوع 

کرونا در اقتصاد ایران گفت

ازفروشگاه های  
زنجیره ای تا 

نرم افزارهای موبایلی

از عدنان الزرفی، گزینه جدید 
نخست وزیری عراق 

چه می دانیم؟

سیاست، فقه و 
یک دهه زندگی 

درآمریکا
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 8

 سورنا ستاری خبر داد
 شرکت های ایرانی 

درحال تولید 
داروهای مقابله 

 ............ صفحه ۷با کرونا

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

در روزهایی که کرونا به ســرعت از چین خود را به ســایر نقاط جهان می رساند، 
در افغانســتان داغ ترین بحث، صحت انتخابات و توافق صلح بود. آقای غنی سعی 
می کرد سریع تر پیروز این رقابت باشد و برای یک دوره دیگر قدرت خود را تحکیم 
بخشد و رقیب اصلی او نیز با تمام قوا مقاومت می کرد. نیروهای دولتی نیز تحت 

تأثیر این دوگانگی کمابیش به دو جبهه تقسیم شده و...

کابل و مواجهه همزمان 
با طالبان و کرونا

 ............ صفحه 8
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در واپسین ساعت های سال 98 و در آغاز بهار طبیعت 
از راه دور به امام رئوف عرض ارادت می کنیم
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روزنامـه صبـح ایـران

ظریف در گفت وگو با همتای انگلیسی: با آمریکا علیه ملت ایران همراهی نکنید  فارس: »دومینیک راب« وزیر امور خارجه انگلیس و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
دوشنبه شب تلفنی گفت وگو کردند. در این گفت وگو در خصوص آخرین تحوالت شیوع کرونا در ایران و جهان، تحریم های یکجانبه آمریکا، برجام، مسائل کنسولی دوجانبه و نیز تحوالت منطقه ای رایزنی و تبادل 

نظر شد. وزیر خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای انگلیسی از این کشور خواست که تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را هم بر اساس تعهدات برجامی و هم به دلیل مالحظات انسانی رعایت نکنند.

 سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
قدس آنالین از تشکیل شعبه های 
ویژه برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان 
اخبــار غیر واقعی در مــورد کرونا خبر داد. 
غالمحسین اســماعیلی در آخرین نشست 
خبری خود در سال 98 که به صورت آنالین 
برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
آنالین درباره شــایعه ســازی ها در فضای 
مجازی و مهم تر از آن ارائه اطالعات متفاوت 
با آمارهای رســمی وزارت بهداشت از سوی 
برخی مســئوالن و نماینــدگان که موجب 
نگرانی و سردرگمی افکار عمومی می شود، 
اظهار داشت: ما در این روزهای خاص حوادث 
زشــت و زیبایی را شاهدیم و از زشتی های 
مورد اشــاره، عالوه بر احتکار 
برخــی اقــالم دارویی، جعل 
خبرپردازی های  و  شــایعات 
دروغ به ویژه در فضای مجازی 
بود و هست که موجب یأس و 

ناامیدی مردم می شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه این 
مطالب  درصد  شایعات 100 
خالف واقع بوده اند که چه از 
ناحیه برخی دست اندرکاران 
و برخی مسئوالن در رده های 
مختلف بیان شد که واقعیت 
نداشــت و یا برخــی از افراد 
سودجو  که در فضای مجازی دست به نشر 

این  اخبار دروغ زدند.
اسماعیلی تأکید کرد: قوه قضائیه برای مقابله 
با این قبیل افراد اوالً در همه واحدهای قضایی 
خاص تعقیب و پیگیری دروغ پردازان و شایعه 
پردازان، شــعبه های ویژه ای را تشکیل داده، 
هم در دادســرا و هم در دادگاه و دوم اینکه 
ابالغ و مأموریت ویژه ای برای نیروی انتظامی 
و پلیس فتا صادر شده که در اسرع وقت این 
قبیل از افراد شناسایی و دستگیر شوند که 
همین جا از ناجا و پلیس فتا تشکر می کنیم 
که ورود خوبی داشــتند و تعــدادی از این 
افراد شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. 
ســخنگوی قوه قضائیه افزود: شــعبه های 
ویژه ما تا امــروز برخی از این افراد را احضار 

کردند و شماری از آن ها بازداشت شده اند و 
بدانند که امنیت روانی جامعه مانند امنیت 
اجتماعــی و اقتصادی مردم برای ما اهمیت 
دارد و با کسانی که امنیت روانی را به مخاطره 

می اندازند برخورد می شود.
اسماعیلی در مورد خبر بازداشت زنی که در یک 
کلیپ خود را پرستار معرفی و مدعی مشاهده 
ده ها کشــته در یک روز به دلیل کرونا بود و 
مشخص شد از عوامل تهیه فیلم برای مسیح 
علی نژاد بوده اســت هم گفت: این فرد عضو 
جامعه پرستاری ما نبود و اظهاراتش هم دروغ 
بود، هویت وی مشخص شده، اما دستگیری 
او  صحت ندارد و هنوز تحت تعقیب اســت و 
امیدواریم به زودی بازداشــت شود. سخنگوی 
قوه قضائیــه تصریح کرد: امروز مردم ما بیش 
از آنکه اخبار ناامید کننده بروز فساد را بشنوند، 
شــاهد برخورد و مجازات کسانی هستند که 
مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند. امروز مردم 
مــا به جای شــنیدن اخبار راجــع به غارت 
بیت المال، گزارش های مربوط به اســترداد و 
بازگشــت اموال به غارت رفته به بیت المال را 
می شنوند که گویای عملکرد مثبت قوه قضائیه 

در مبارزه با این ویروس است.

 مجازات حبس، شالق و رد مال 
برای متهمان پرونده بانک سرمایه 

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان از 

این پرونده ها به عنــوان یکی از نمونه های 
اهتمام قوه قضائیه به مبارزه با فساد یاد کرده 
و از صدور آرای دو متهم اصلی این پرونده در  
شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده های اخالل 
در نظام اقتصادی خبرداد و گفت: بر این اساس 
محمدرضا جهانبانی فرزند علی به اتهام اخالل 
در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به 
مبلغ 6 هزار و ۴0 میلیارد ریال محاکمه شد. 
این فرد متأسفانه از مجموعه بانک سرمایه که 
سهام صندوق ذخیره فرهنگیان بود، به تنهایی 
و در قالب شــرکت های متعدد، بیش از 100 
فقره تســهیالت گرفته بود و این تسهیالت 
را در غیرموضــع خود هزینه کرد و آن را نیز 
مسترد نمی کرد که بعد از رسیدگی و محاکمه 
به تحمل 20 ســال حبس، ۷۴ ضربه شالق 
در انظار عمومی، محرومیت دائم از مشــاغل 
دولتی، اســترداد 5 هزار و 3 میلیارد و 500 
میلیون و 500 هزار ریال در حق بانک سرمایه 

محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: متهم دیگر این پرونده، 
عمار صالحی فرزند عطاءاهلل به جرم معاونت 
در اخالل در نظام اقتصادی به تحمل 10سال 
حبس و محرومیــت دائم از خدمات دولتی 

محکوم شده است.

 استرداد دیون یکی از بزرگ ترین 
بدهکاران  بانکی

ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مصداقی 

دیگر از مبارزه با فساد و تسهیالت متعددی 
که یکی از بدهکاران عمده بانکی از بانک های 
مختلــف دریافت کرده بــود و با تالش قوه 
قضائیه این بدهی ها به بانک ها مسترد شد، 
بیان داشت: یکی از بدهکاران بزرگ بانکی 
که بیش از 30 هــزار میلیارد تومان به 10 
بانک کشور بدهی داشــت و از 10 بانک با 
عناوین مختلف تســهیالت گرفته بود و از 
تســویه بدهی های خود امتناع می کرد، با 
پیگیری های قضایی به عمل آمده و در فرایند 
رسیدگی بیش از 50 درصد از این بدهی های 
معوق را تا امروز تسویه کرده است. وی ارقام 
بدهی هایی که اســترداد و به بانک برگشته 
است را 530 میلیارد تومان به بانک اقتصاد 
نوین، 320 میلیارد تومان به بانک پارسیان، 
20۴ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات، 
200 میلیارد تومان بــه بانک ایران زمین، 
1۴5 میلیــارد تومان به بانک ســینا، 110 
میلیارد تومان به بانک سرمایه، 59 میلیارد 
تومان به بانک گردشگری، 23 میلیارد تومان 
به بانک شــهر و 28 میلیــارد تومان هم به 
یکی دیگر از بانک ها اعالم کرد. اســماعیلی 
خاطرنشــان کرد: برگشت بخشــی از این 
ارقام در قالب وجوه نقدی و بخشی در قالب 
واگذاری امالک و سهام شرکت های مختلف 

صورت گرفته است.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامــه داد: دو فقره 
دیگر از بدهی های این فرد به دو بانک دیگر 
باقی مانده که شامل 900 میلیارد تومان به 
بانــک اقتصاد نوین و 525 میلیارد تومان به 
بانک دی اســت که بابــت این بدهی ها هم 
بــا پیگیری های قضایی اموالــی از این فرد 
شناســایی و توقیف شده است و امروز 380 
میلیارد تومان دیگر سهام شرکت های مختلف 
که به نام این بدهکار بانکی است، توقیف شده 
است. همچنین ملکی به مساحت ۴1 هزار 
مترمربع در منطقه 22 تهران و یک ملک با 
ارزش در منطقه آجودانیه تهران توقیف شده 
اســت و فرایند واگذاری این موارد به این دو 
بانک در حال انجام است. پیش بینی می شود 
که کل بدهی های معوقــه این فرد به نظام 

بانکی ما مورد تسویه قرار گیرد. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس خبر داد

تشکیل شعبه ویژه برخورد  با شایعه سازان کرونا

  مردمی که شغلشان آزاد هست، اگر از خانه نیایند بیرون، محل درآمدشان تعطیل بشود، 
عوض کرونا از بی پولی و گرسنگی می میرند، اگر دولت خردمند هست باید یارانه 2 میلیونی به 
حسابشان واریز کند، که در خانه بمانند تا کرونا گسترش نیابد، اگر نکند، گسترش کرونا خرج 

زیادی روی دست دولت می گذارد، آبرویش هم می رود. 09150007752
  مردم برای بنزین و خرید از مراکز وقت قبلی و اینترنتی بگیرند، هر چند ایران زیر ساخت 

خیلی چیزها را ندارد فقط بیلبورد شهر الکترونیک را دارد! 09390003589
  فروشگاه های بزرگ برای عدم شلوغی و ازدحام همیشه فعال باشند. 09150009278

  با توجه به این که نانوا با همان دستی که پول می گیرد با همان دست نان را تحویل مشتری 
می دهد، پیشــنهاد می کنم برای رفع مشکل کمبود نیرو، عده ای که مشکل مالی و مشغله 
ندارند با اخذ کارت بهداشت، در نانوایی ها به طور رایگان بسیج شوند تا نان به صورت بهداشتی 

در دسترس مردم قرار گیرد. 09360009825
  به تازگی مسئوالن اعالم کردند به خاطر کرونا و کسادی بازار، بهای قبوض آب، برق، گاز 
و... به دو ماه بعد موکول گردید. ولی متأسفانه امروز 23 اسفند از طرف اداره آب مشهد پیامکی 
آمده که شماره کنتور آب مصرفی را برای محاسبه آن به این اداره ارسال کنید. چرا مسئوالن 

به گفته های خودشان عمل نمی کنند؟ 09150008334
  تا حاال کسی به کارگرانی که در تصفیه خانه های فاضالب در میان انواع و اقسام آلودگی و 
بیماری با کمترین امکانات و رفاه به خصوص در این شرایط کار می کنند، حرفی نزده و حتی 
فکرش را هم نکرده، از پرستاران تشکر فراوان دارم و دست پر مهرشان را می بوسم ولی خدایی 
ما هم بدتر از آن ها در میان انواع آلودگی و استرس با کمترین مزایا کار می کنیم به حال و داد 

ما هم برسید. 09180004739
  چرا دولت اراده ای برای محدودیت مســافرت به استان های مازندران، گیالن، اصفهان و 

خراسان رضوی ندارد! 09150007109
  وزارت ارتباطات برای نگه داشتن ملت در خانه اینترنت مخابرات مجانی داده است، اما بعضی 
از پیام رسان های داخلی را با تعرفه تلگرام حساب می کند!؟ و از سوی دیگر اجازه گران شدن 
قیمت بســته 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
  مسئوالن محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حفاظت محیط زیست، شهرداری و 
سایر دست اندرکاران گرامی! کم کم با فرا رسیدن بهار سر و کله پشه ها، مگس ها، زنبورها و 
مورچه ها پیدا می شود! آیا این حشرات می توانند ناقل ویروس باشند؟ اگر پاسخ مثبت است، 
ســریعاً اطالع رسانی و چاره اندیشی در ســطح شهرها و روستاها فرمایید! دست همه برای 
اقدامات عملی در مقابله با کرونا بال نبیند! اجرتان با خداوند و دعای خیر ما بدرقه شما عزیزان! 

09150001231
  چرا وزارت کشــور با دســتگاه ها اصالً همکاری ندارد و موافق رفت و آمد مردم و شیوع 
کروناســت، در مشهد و شهرهای دیگر دســتگاه ها تصمیم گرفتند ناوگان شهری را مدتی 
تعطیل کنند، اما وزارت کشور مخالفت کرده، وزارت کشور باید پاسخگوی جان مردم باشد. 

09150005830
  در حالی که رژیم صهیونیستی صدها هزار نفر را با زبان فارسی آشنا می کند تا بتواند از 
طریق فضایی که دولت ایران برای نفوذش تقدیمش کرده به وسیله تلگرام و اینستاگرام به 
نظام حمله کند، دستگاه توییتری خارجه ما هم فقط به زبان فارسی و انگلیسی پیام می دهد! 
اما هیچ گونه صفحه ای به زبان عبری ندارد، چرا ما نباید به تغییر تفکر و ایجاد شــکاف در 
ساکنان مهاجر در سرزمین های اشغالی فلسطین اقدام کنیم؟ چرا خبرگزاری دولتی )ایرنا( به 

زبان عبری خروجی ندارد؟ 09360006158
  چرا صداوسیما باید تبلیغات متناقض با اوضاع فعلی کشور پخش کند؟ اآلن زمان خرید 
عید و بیرون رفتن نیست که مدام تبلیغ حراجستون رفاه و بقیه فروشگاه ها را پخش می کنید، 
واقعاً جا دارد کمی تأمل و تفکر کنید! شعار کرونا را شکست می دهیم در صف های طوالنی 
خرید عید و فروشگاه ها محقق می شود؟ در خانه بمانیم فقط یک شعار است برای صداوسیما!؟ 

09360001957
  در مورد کسانی که توی این ایام سفر می روند، دیگر خواهش و تمنا فایده ای ندارد. این افراد 
حرف حساب سرشان نمی شود. فقط باید با قوه قهریه و اجبار برخورد بشود و برشان گردانند. 

09350008433
  اراک گفتند پنج روز قرنطینه باشد، پنج روز چه می شود،  یک ماه بسته باشد و قسط ها 
را پنج ماه عقب بیندازید که مشــکل حل بشود، چه می شود شما که اول و آخر قسط ها را 

می گیرید، چقدر دنبال منافع خود هستید و فکر مردم نیستید. 09180001386
  بنده کارگر هستم و برای پرداخت قسط به شعبه مراجعه کردم، چند روز دیر شده است 

تا قران آخر دیرکرد گرفتند، الکی شعار ندهید. 09370007371
  با وضعیت شــلوغی بازارها، پاساژها، معابر، خیابان ها و... ویروس کرونا سال آینده هم در 

کشورمان خواهد ماند. دولت فکری برای خلوت شدن شهرها بکند. 09180008517

پس از چین، روسیه و پاکستان هم خواستار لغو تحریم ها شدند
تحریم های دولت ترامپ علیه ایران مانع مقابله با کرونا

سیاست: در پی شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، دولت پاکستان خواستار لغو 
تحریم ها علیه ایران برای مبارزه با این بیماری شد. »عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
در گفت وگو با آسوشیتدپرس، تأکید کرد که لغو تحریم ها علیه ایران به مبارزه با ویروس 
کرونا کمک می کند. نخست وزیر عمران خان گفت: وقت آن رسیده که جامعه بین المللی 
خواستار پایان یافتن تحریم های آمریکا علیه ایران شود. ایران یکی از کشورهایی است که 
کرونا در آنجا شیوع پیدا کرده و با وجود تحریم های فلج کننده اعمال شده توسط دولت 
ترامپ تالش کرده تا حدودی با آن مقابله کند. عمران خان همچنین تأکید کرد که اگر 
این بیماری شیوع پیدا کند، منابع امکاناتی در جهان پاسخگوی مبارزه با آن نخواهد بود. 
از سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای گفت: تحریم های غیرقانونی یکجانبه 
آمریکا که ماه مه سال 2018 به عنوان بخشی از کارزار »فشار حداکثری« اعمال شده اند، 
مانع نیرومندی بر ســر راه مبارزه مؤثر با شیوع این بیماری هستند. دلیل قربانی شدن 
بسیاری از افراد به خاطر این بیماری، تنها به خود بیماری بستگی ندارد، بلکه به این هم 
بستگی دارد که آمریکا هدفمندانه مانع مقاومت )در برابر این ویروس( می شود. در ادامه 
این بیانیه آمده است: میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی از امکان خرید تجهیزات پزشکی 
ضروری منع شــدند، اهمیتی هم ندارد که واشــنگتن چقدر سخت تالش کرد تا ]این 
واقعه[ را تحریف کند. سیاست ضدبشری آمریکا تأسفی شگرف، هراس و نگرانی جدی 
را بر می انگیزد. این وزارتخانه روسیه خواستار لغو اقدام های محدود کننده ای شد که »به 
حقوق بشر در ایران ضربه می زنند«. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اش افزود: این اتفاق 
همه گیر زمان انتقام های ژئوپلتیک نیست، به ویژه آن هایی که هیچ پایه و اساسی نداشته 

و در واشنگتن برای تحقق بلندپروازی های خودشان ایجاد شده اند.
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با »کاظم جاللی« سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در فدراسیون روسیه به وی اطمینان داد کمک های روسیه به 
ایران برای مقابله با بیماری کرونا ادامه خواهد یافت. معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود: 
مسکو اقدام هایی را برای لغو تحریم های آمریکا علیه ایران انجام داده و تالش خواهد کرد 
از راه های مختلف از جمله مشارکت در اینستکس همکاری خود با ایران را گسترش دهد.

بازداشت 25 عنصر خودسر در قم برای هتک حرمت حرم
ایلنا: پس از هتک حرمت به ســاحت حرم حضرت معصومــه )س( یک منبع آگاه از 
بازداشت 25 نفر از عناصر خودسر در قم، از سوی مراجع امنیتی خبر داد. همچنین یک 
مقام آگاه در نیروی انتظامی در همین رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: دو نفر از هنجارشکنان 
که عصر روز گذشته در مقابل حرم حضرت معصومه تجمع کرده بودند و به ساحت مقدس 
حرم توهین کردند، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند. 
منبع آگاه دیگری هم پیشتر اعالم کرده بود که دستگیری ها از سوی نهادهای دیگر بیشتر 

از این تعداد است که جزئیات آن متعاقباً اطالع رسانی می شود.

قرارگاه امام رضا)ع( مأموریت مستقلی انجام نمی دهد
مهر: سردار ابوالفضل شکارچی با بیان اینکه 
قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا)ع(  که در 
خصوص بیماری کرونا فعالیت می کند، هیچ 
مأموریت مســتقلی انجام نمی دهد و فقط با 
درخواست دولت به میدان می آید، گفت: ستاد 
کل نیروهای مسلح از اول اسفند امسال برای 
کمک به دولت و ســتاد ملی مقابله با کرونا 
ستادی را در نیروهای مسلح ایجاد کرد و 22 اسفند که مقام معظم رهبری فرمانی خطاب 
به سردار باقری صادر کردند، قرارگاه امام رضا)ع( نیروهای مسلح از صبح جمعه 23 اسفند 
با حضور سازمان های پنج گانه ستاد کل تشکیل شد. وی گفت: جهت گیری و مأموریت 
ســتاد کل عالوه بر حفظ آمادگی های دفاعی و امنیتی، سوق دادن امکانات ستاد برای 
کمک به دولت است و در این جهت این قرارگاه هیچ مأموریت مستقلی انجام نمی دهد و 
ما بنا به درخواست دولت اقدام های زیادی را انجام می دهیم که آمادگی افزایش ظرفیت را 
هم داریم. وی گفت: اینکه امروز دشمنان ما شایعه می کنند که این قرارگاه تشکیل شده 
است تا مستقل کار کند، حرف گزاف و بیهوده ای است و نیروهای مسلح هیچ مأموریت 

مستقیمی در این حوزه ندارند و فقط امکاناتشان را در اختیار دولت قرار می دهند.

دستور جهانگیری درباره معین 
استان ها برای مقابله با کرونا

سیاست: اســحاق جهانگیــری معاون اول 
رئیس جمهور به منظور افزایش توان استان ها 
در مقابله با کرونا و تســریع در مشــارکت 
همه جانبه دولت در مقابله با این اپیدمی طی 
احکام جداگانه ای اعضای دولت که پیش از 
این به عنوان جانشینان رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی منصوب شــده بودند را به 
عنوان معین در استان های اعالم شده به آن ها 
تعیین کرد. در این احکام که به اعضای دولت 
ابالغ شد، آمده است: با توجه به تأکید رئیس 
جمهور محترم و به موجب این حکم به عنوان 
معین در استان های اعالم شده در امر مقابله 
با کرونا تعیین می شوید. جهانگیری در این 
احکام، تصریح کرده است: با همکاری تمامی 
دستگاه های ملی و استانی تا زمان مهار این 
اپیدمی و اعالم وضعیت عادی از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا با استاندار و سایر مدیران 
ارشد استان به طور مؤثر و منظم در ارتباط 
بوده و مشکالت اساسی هر استان را به ستاد 
ملی یاد شده منعکس و در جهت رفع آن ها 

به طور جدی پیگیری و اقدام نمایید.

کمک های کرونایی چین، کویت و ترکیه 
 از خرید 5 میلیون ماسک 

تا اهدای 10 میلیون دالر
سیاســت: گمرک ایران از ورود نخستین 
محموله ماســک از کشــور چین بــه ایران 
شامل2میلیون ماســک سه الیه، 3 میلیون 
ماســک N95 در کنار2 میلیون گان و 10 
هزار تب سنج خبر داد. سید روح اهلل لطیفی 
سخنگوی گمرک گفت: صبح دیروز نخستین 
محموله تجاری ملزومات مقابله با کرونا وارد 
کشور شد. این محموله تجاری در سه مرحله 
از دیروز تا جمعه با پرواز ماهان و از کشــور 

چین به کشور وارد می شود.
لطیفی در خصوص محمولــه های تجاری 
ثبت سفارش شده برای مقابله با کرونا گفت: 
تا کنون برای واردات 80میلیون ماســک، از 
سوی تجار ثبت سفارش شــده است که از 
ابتدای سال جدید عملیات تجاری و واردات 
آن انجام می شود. با هماهنگی های صورت 
گرفته این کاالها به صورت حمل یکســره با 
کمترین توقف در گمــرکات و کنترل های 

وزارت بهداشت وارد کشور می شود.
همچنین خبرگزاری آناتولی به نقل از وزارت 
بهداشــت ترکیه اعالم کرد: در پی شــیوع 
ویروس کرونــا در ایران، محموله کمک های 
بهداشتی شامل یک هزار کیت تشخیص، ۴ 
هــزار و 1۷5 گان، 20 هزار روپوش، 2 هزار 
عینک، ۴ هــزار ماســک N95 و ۷8 هزار 
ماسک ســه الیه به ایران ارسال شد. بر این 
اســاس، توافق نامه دولت های دو کشور برای 
اعطای کمک های پزشکی و دارویی از سوی 
»امینه آلپ مشه« معاون وزیر بهداشت ترکیه 
و »محمد فرازمند« سفیر ایران در آنکارا امضا 

شده است.
همچنین »شــیخ احمد ناصر الجابر الصباح« 
وزیر امور خارجه کویت دیروز در گفت وگوی 
تلفنــی با محمدجــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم 
همبســتگی با دولت و ملت ایران در مبارزه 
با شــیوع کرونا از کمک انسان دوستانه 10 
میلیون دالری کویت به ایران برای مقابله با 

کرونا خبر داد.

مجلس در ایام نوروز هم جلسات 
دیجیتالی خواهد داشت

فارس: اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد 
در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
نشست آزمایشی دیروز مجلس که به صورت 
دیجیتالی برگزار شــد، گفت: در این جلسه 
نمایندگان نقطه نظرات خود را                                          درباره مسائل 
مختلف مطرح کردند و نواقص فنی کار برای 
برگزاری نشست های علنی مجلس به صورت 
دیجیتالی مورد توجه قرار گرفت. وی افزود: 
به طور کلی از نظر فنی شــرایط مساعد بود 
اما مشکالتی به صورت جزئی در حوزه فنی 
وجود داشت که از جمله آن می توان به پایین 
بودن کیفیت صدا و همین طور کم بودن زمان 
رأی گیری اشاره کرد که باید زمان رأی گیری 
در جلسات دیجیتالی افزایش پیدا کند. عضو 
هیئت رئیســه مجلس اظهار داشت: در ایام 
نوروز هم نشســت های غیررســمی مجلس 
به صــورت دیجیتالی برگزار خواهد شــد و 
نمایندگان نقطه نظرات خود را                                          در خصوص 

مسائل مختلف مطرح خواهند کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 امروز مردم ما 
بیش از آنکه اخبار 
ناامید کننده بروز 
فساد را بشنوند، 
شاهد برخورد و 
مجازات کسانی 
هستند که مرتکب 
مفاسد اقتصادی 
شده اند

بــــــــرش

قطعات 2 و 3 آزادراه شهید همتـ  کرج دیروز با حضور 
حجت االســالم حســن روحانــی رئیــس جمهور به 
بهره برداری رسید. روحانی در آیین افتتاح این آزاد راه بیان داشت:  
این پروژه در ابتدای دولت یازدهم 3 درصد رشد داشته و 9۷ درصد 
آن در این دولت ســاخته شده است. این اتوبان اهمیت ویژه دارد. 
ســال ها بود که مردم از آزادراه اتوبان همت عبور می کردند و یک 
مرتبه با تابلویی به نام پایان اتوبان مواجه می شدند و  ناچار بودند به 

سمت چپ گردش کنند.
روحانــی تصریح کرد: قطعات 2 و 3 آزادراه شــهید همتـ  کرج 
از فــردا به روی مردم باز خواهد شــد و آن تابلو قرمز پایان اتوبان 
برداشــته و موجب خوشحالی مردم تهران و کرج می شود. رئیس 
جمهور گفت: در این ماه های اخیر سه پروژه مهم را افتتاح کردیم 

که بسیار اهمیت داشت. یکی مترو هشتگرد برای استان تهران و 
البرز افتتاح شــد. دومین پروژه آزاده راه شمال بود که افتتاح شد و 

بسیار اهمیت داشت. 
روحانی اضافه کرد: آزاد راه تهرانـ  شــمال صنعت جاده سازی و 
قــدرت ایران را در ایجاد تونــل و پل به نمایش می گذارد. آن 32 
کیلومتری که جای آن 90 کیلومتر را گرفته اســت، سراسر پل یا 
تونل است و این قدرت مهندسان ایران را نشان می دهد که بسیار 
حائز اهمیت اســت. ســومین پروژه هم که در آستانه سال جدید 

افتتاح شد، قطعه 2 و 3 آزاد راه شهید همتـ  کرج بود. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه این روزهای سخت خواهد گذشت 
و شفا دست خداوند است،  اظهار داشت: توجهمان باید به خداوند 
باشد و امسال جسممان از اماکن متبرکه فاصله دارد اما روحمان 

از همیشه به آنان نزدیک تر است. با کمک مردم و همت پزشکان 
از این روزهای ســخت عبور می کنیم. شفا دست خداست، آینده 
و عظمت کشور دست خداســت و توجه ما باید کامالً به خداوند 
باشد. وی در ادامه گفت: من به پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و 
بهداشتی خداقوت می گویم و در برابر آن ها تعظیم می کنیم و برای 

همه مریض ها آرزوی سالمت و شفا می کنیم.

خبر

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

خبر

خبر

رئیس جمهور در افتتاح قطعات 2 و 3 آزادراه شهید همت - کرج:

این روزهای سخت خواهد گذشت 

دفاعی- امنیتی
دولت و سپاه علیه کرونا

سردار سالمی با درخواست وزیر بهداشت 
موافقت کرد

تسنیم: معاون هماهنگ کننده 
از موافقت  نیروی زمینی ســپاه 
فرمانده ســپاه با درخواست وزیر 
بهداشت خبر داد. سردار علی اکبر 
پور جمشیدیان افزود: فرمانده کل 
سپاه با مأمور شدن سردار اخوان، 

معاون امداد و بهداشت نیروی زمینی سپاه به وزارت بهداشت 
برای کمک به مقابله با بیماری کرونا موافقت کرده است.

پیشتر ســعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه ای به سرلشکر 
سالمی درخواست کرد سردار احمد اخوان مهدوی را دو ماه 
به وزارت بهداشت مأمور کند. وی گفت: با توجه به تجارب 
ارزنده سردار احمد اخوان مهدوی در نظام سالمت، نامبرده را 

به وزارت بهداشت مأمور کنید.

 دولت
درخواست کرونایی رحمانی فضلی از رسانه ها
 برای تحقق مشارکت کامل مردم 

کار جدی کنید
خصوص  در  کشــور  وزیر  ایرنا: 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا با 
تأکید بر اینکه چنانچه در عرصه 
اقناع، ضعیف عمل شــود، مردم 
تحــت تأثیر اخبــار غیر صحیح 
قرار مــی گیرند و شــایعات، جا 

می افتد، گفت: باید در این مســیر رسانه ها با قدرت عمل 
کنند. »عبدالرضا رحمانی فضلی« در جلسه ستاد اطالع رسانی 
اقتصادی کشــور افزود: برای مقابله با شیوع کرونا و تحقق 
مشــارکت کامل مردم که عمده تریــن بخش در مدیریت 
بیماری کروناست، رسانه ها باید کار بسیار جدی تری انجام 
دهنــد. وی تأکید کرد: همزمان دو عرصه درمان و تبلیغات 

مؤثر را باید بیش از این تقویت کنیم.

مجلس
الریجانی در تماس با فرمانده نیروی انتظامی:

 کاهش سفرها برای مهار کرونا 
مدیریت شود

سیاســت: رئیــس مجلس در 
تماس تلفنی بــا فرمانده نیروی 
انتظامی، خواستار مدیریت کاهش 
ســفر و جلــب همــکاری مردم 
برای تردد حداقلی در مسیرهای 
مواصالتی شــد. علی الریجانی بر 

اتخاذ تصمیمات الزم به منظور کاهش سفرها و اجتماعات 
درون شــهری تأکید کرد و خواستار اهتمام پلیس راهور و 
تعاونی هــای حمل و نقل کشــور در اجرای این تصمیمات 
و تدابیر ســتاد ملی مقابله با کرونا شد. الریجانی گفت: در 
عین حال گزارش ها همچنان حاکی از انجام برخی سفرها و 
استمرار تردد در محورهای مواصالتی است که برای سالمت 

عموم، مخاطره آمیز و زیانبار است.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 توزیع 187 هزار نسخه کتاب در مناطق محروم حاشیه مشهد   آستان: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 187 هزار نسخه کتاب را به همراه بسته های کمک معیشتی در حاشیه شهر مشهد 
بین نیازمندان توزیع کرد. این آثار با محوریت کتاب کودک، فرهنگ و سیره رضوی و سبک زندگی رضوی هستند که به دستور تولیت آستان قدس رضوی در قالب 50 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی در حاشیه 

شهر مشهد توزیع شده اند.این آثار که مورد تأیید سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی است، در قالب بسته های معیشتی توزیع و در هر بسته عالوه بر مواد غذایی و بهداشتی سه تا چهار کتاب قرار گرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
اطالعیه مشترک اعتاب مقدس کشور در پی 

»محدودیت های موقت« ایجاد شده در حرم های مطهر
آستان: آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت معصومه)س( و آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( با صدور اطالعیه ای مشترک، مراتب عذرخواهی خود را به 
پیشگاه ملت مؤمن و شریف ایران اسالمی به سبب »محدودیت های موقت« ایجاد 
شــده در زیارت و عدم امکان ارائه خدمات به زائران حرم های مطهر ابراز داشتند. 

متن این اطالعیه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»یا َمن تَُحلُّ به ُعَقُد الَمکارِه«
ای آن  که گره ناگواری ها به یاری او گشوده می شود.

ملت مؤمن و شــریف ایران اســالمی که شیفتگی و شــیدایی خاندان عصمت و 
طهارت)ع( را در اعماق جان داشته و دارید؛ اینک که در آخرین روزهای زمستان 
ســال 98، جهان و ایران با ابتالی ســنگینی مواجه شده است که بدون تردید با 
توکل بر خداوند تبارک و تعالی همراه با همت، شکیبایی و همدلی می توان از این 
بالی ســخت گذر کرد و دوباره با بهار ســالمت و نعمت، زنگار ماتم زدود و نغمه 

شادمانی سرود.
شعله عشق و محبت نسل های متوالی آن بود که در سایه سار دوستی و محبت اهل 
بیت)ع( در روزهای مبارک ماه های رجب و شعبان و نیز در ایام حلول عید نوروز، 
سر بر آستان عتبات مقدس می ساییدند و از آن انوار مطهر، گرمای وجود می یافتند.

آســتان مقدس حضرت ثامن الحجج علی بن موســی الرضا)ع( و آستان مقدسه 
کریمه اهل بیت حضرت معصومه)س( و آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
امسال چونان سالیان گذشته، با برنامه ریزی های متنوع و متعدد معنوی، فرهنگی، 
رسانه ای، تبلیغی و هنری، حجم انبوهی از مراسم را تدارک دیده بودند تا در ماه های 
متبرک و نیز ایام تحویل سال نو، پاسخگوی شور و اشتیاق مشتاقان اهل بیت)ع( 
باشند.با ورود و شیوع بیماری کرونا و توصیه های مقامات بهداشتی در مخاطرات 
جدی تجمعات، مدتی است که کلیه  اجتماعات و برنامه های گروهی عتبات مقدسه 
به حال تعلیق درآمد و اکنون با گسترش و مخاطرات جدی تر کرونا در سطح کشور 
و جهان، با قلبی شکسته و دلی پردرد، تصمیم سخت ایجاد محدودیت موقت انجام 
گرفت و لذا با حزن و اندوه فراوان عذرخواهی خود را به پیشگاه اهل بیت)ع( در عدم 

امکان ارائه خدمات به زائران عزیز حرم های مطهر ابراز می داریم.
ان شاءاهلل با همکاری سازمان صداوسیما و مجموعه های رسانه ای و فضای مجازی، 
امکان زیارت از راه دور و ارتباط تصویری با مضجع منور حضرت ثامن الحجج)ع( و 
مراقد حضرت معصومه)س( و حضرت عبدالعظیم)ع( برای دلدادگان آن بزرگواران 
فراهم گردیده اســت.در پایان با تضرع و التجاء به درگاه ربوبیت و توســل به انوار 
هدایت، خاضعانه رفع بال و برای همه بیماران این بیماری در ایران اسالمی و سراسر 
جهان، طلب عافیت و برای درگذشتگان خصوصاً شهدای خدمت، طلب رحمت و 
مغفرت الهی و به خانواده های داغدار آن ها تســلیت عرض نموده و توفیق بیشتر 
مدافعان سالمت را مسئلت می نماییم.امیدواریم زمینه هرچه سریع تر بهره مندی از 
فیض کامل حضور در اماکن مقدسه فراهم گردد که به فرموده امام سجاد)ع(: »َذلَّْت 

َبْت بُِلْطِفک الْْسَباُب« َعاُب، َو تََسَبّ لُِقْدَرتِک الِصّ
احمـد مروی/  تولیت آستان قدس رضوی)ع(              

سید محمد سعیدی/  تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه)س(                    
محمد محمدی ری شهری/ تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع(

مصطفی خاکسار قهرودی:
تغییر ساختار تشکیالتی آستان قدس در حال انجام است

آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: تغییر، اصالح، تکمیل و تحول 
در ساختار آستان قدس رضوی در حال انجام است و هدف از این تغییر نیز انجام 

مأموریت های این آستان مقدس با هزینه و زمان کمتر و کیفیت بیشتر است.
مصطفی خاکسار قهرودی افزود: اصالح و تکمیل ساختار سازمانی با هدف فراهم 
آوردن زمینه اجرای حکم مقام معظم رهبری برای تولیت آســتان قدس رضوی 
به عنوان منشــور عالی این نهاد موقوفاتی توسط گروهی از متخصصان و اساتید 
دانشگاه های معتبر کشور و با استفاده از تجارب گذشته و دریافت نظر کارشناسان 

و مدیران رده های مختلف آستان قدس رضوی صورت گرفت.

خـــبر
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کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون حدود 45 
هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح 
توسط مؤسسه خدمات دارویی رضوی تولید شده 
مؤسسه  پوشش  زیر  داروخانه های  است.رئیس 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  رضوی  دارویی  خدمات 
قدس اظهار کرد: پس از انتشار و شیوع بیماری 
با  بالفاصله  مؤسسه  این  کشور،  در سطح  کرونا 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  هماهنگی 
پزشکی مشهد و بر اساس فرمول محلول ضدعفونی 
کننده دست و سطوح از سوی سازمان بهداشت 
محلول های  تهیه  به  اقدام   ،)WHO( جهانی 
مزبور توسط داروسازان این مؤسسه و توزیع در 
حضرت  ملکوتی  بارگاه  مقدسه  اماکن  مجموعه 
علمیه،  حوزه های  حسینیه ها،  مساجد،  رضا)ع(، 
مراکز فرهنگی، اداره ها و شرکت ها و مؤسسه های 
و... کرد. دکتر  زیرمجموعه آستان قدس رضوی 
نرجس اله دادی ادامه داد: عالوه بر مراکز فوق تعداد 
زیادی از محلول های تولید شده در بین بانک ها، 
و مؤسسه های  درمانگاه های خصوصی، خیریه ها 
شهر  حاشیه  مناطق  در  توزیع  )برای  مردم نهاد 
مشهد به صورت رایگان(، کادر درمانی، پرستاران 
دانشگاه  زیرمجموعه  بیمارستان های  پزشکان  و 
امام  بیمارستان های  مانند:  مشهد  پزشکی  علوم 
هاشمی نژاد  شهید  عدالتیان،  قائم)عج(،  رضا)ع(، 
و... )به صورت رایگان( توسط این مؤسسه توزیع 
این  در  همچنین  کرد:  تصریح  است.وی  شده 
و  تولید  آشپزخانه های  مانند  مراکزی  زمینه، 
توزیع موادغذایی برای بیماران، بعضی از مراکزی 
که به دلیل شرایط خاص مجبور به پذیرایی از 
از  زائران خارجی( هستند، برخی  زائران)به ویژه 
مراکز نظامی و نیروهای مسلح، برخی از اماکن 
و مراکز وابسته به شهرداری مشهد، مجموعه ها و 
مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن و توان یابان 
در مشهد )مانند: مرکز شهید فیاض بخش( و... نیز 
تولیدی  کننده  ضدعفونی  محلول های  توزیع  از 
مسئول  مقام  شده اند.این  بهره مند  مؤسسه  این 
اضافه کرد: محلول های ضدعفونی کننده دست و 
سطوح تولیدی این مؤسسه در مقیاس های 120، 
مؤسسه خدمات  توسط  میلی لیتر  و 500   250
مراجعه کنندگان  بین  در  و  تهیه  رضوی  دارویی 
به داروخانه های زیر پوشش مؤسسه مزبور مانند: 

بیمارستان  واقع در میدان  امام)ع(  داروخانه های 
بیمارستان  امام)ع(،  دارالشفاء  رضا)ع(،  امام 
سرور،  کلینیک  علوی،  بیمارستان  منتصریه، 
ناباروری  کلینیک  مرکز  و  عدالتیان  بیمارستان 
میالد مشهد جمعاً در حدود 10 هزار لیتر توزیع 
شده است.وی تصریح کرد: 35 هزار لیتر هم در 
مراکز و سازمان های دولتی، خصوصی، سازمان های 
خیریه و مردم نهاد و مراکز نیروهای مسلح توزیع 
شده که در مجموع 45 هزار لیتر محلول ضدعفونی 
خدمات  مؤسسه  توسط  سطوح  و  دست  کننده 

دارویی رضوی تولید و توزیع شده است.

 مرکزی برای تأمین 
داروهای بیماران کرونا

این پزشک داروساز در بخش دیگری از سخنانش 
به این مؤسســه به عنوان مرکــزی برای تأمین 
داروهای بیماران مبتال به کرونا اشاره و خاطرنشان 
کرد: داروخانه امام)ع( واقع در میدان بیمارستان 
امام رضا)ع( در ســطح شــهر مشــهد و وابسته 
به مؤسســه خدمات دارویی رضوی بر اســاس 
ارزیابی های انجام شده توسط معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و توانمندی های الزم 
و اعتماد و اطمینان به تشکیالت وابسته به آستان 

قدس رضوی، به عنــوان یکی از مراکز منتخب 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای توزیع داروهای 

بیماران مبتال به کرونا برگزیده شده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه حدود 80درصد از 
بیماران مبتال به کرونا به تشخیص پزشکان متخصص 
نیازی به بستری در بیمارستان نداشته و با استراحت 
و خودمراقبتی در منزل و دریافت درمان های دارویی 
)از قبیل: داروی اســلتامیویر و...( بهبود می یابند، 
بنابراین این داروخانه )داروخانه امام)ع(( از ابتدای 
اسفندماه سال جاری به عنوان یکی از مراکز محل 
مراجعه بیماران مبتال به کرونا بوده که با دریافت 

نسخه پزشکان متخصص و رعایت دستورعمل ها 
و بخشــنامه های ابالغی از ســوی معاونت غذا و 
داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، داروی مورد 
نیاز بیماران کرونایی را به آنان تحویل داده اســت.

 تالش برای تهیه و توزیع ماسک
رئیس داروخانه های زیر پوشش مؤسسه خدمات 
دارویی رضوی در زمینه تأمین ماسک مورد نیاز 
مردم در راســتای پیشــگیری از شیوع و انتشار 
بیماری کرونا اظهار کرد: این مؤسســه در تالش 
است با انعقاد قرارداد با مراکز معتبر، دارای مجوز 
و صالحیت  و پس از تأیید مراکز کنترل عفونت 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به 
تهیه ماسک های بهداشتی مورد نیاز در حد امکان 
اقدام و در صورت تأمین این کاالی بهداشتی مورد 
نیاز مردم، بالفاصله در داروخانه های زیر پوشش 
مؤسسه آن ها را توزیع کند و پیش بینی می شود 
پیش از پایان ســال جاری ماسک های مورد نظر 
پس از دریافت این مؤسســه آمــاده توزیع بین 

مشتریان و مخاطبان مراجعه کننده شود.

 ارسال تلفنی دارو با  نظارت پزشک 
داروساز

دکتر اله دادی در زمینه تدابیر اندیشــیده شــده 
بــرای کاهش تردد و مراجعه بیمــاران خاص در 
زمینه تهیه داروهای مورد نیــاز آنان، بیان کرد: 
با توجه به شرایط فعلی کشور و توصیه پزشکان 
متخصص و براســاس سیاســت های اعالمی از 
سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا 
مبنی بر کاهش تردد و سفرهای درون شهری به 
لحاظ جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری کرونا، 
این مؤسســه خدمات غیرحضوری و تلفنی برای 
تأمین و تحویل داروهای بیمــاران خاص مانند: 
بیماران مبتال به MS، بیماران سرطانی، دیالیزی، 
پیوندی، هموفیلی، تاالسمی، قلبی و عروقی و... را 
از قبل راه اندازی کرده است.وی توضیح داد: تهیه و 
ارسال داروی این گونه از بیماران )بیماران خاص( 
با نظارت و پیگیری مستقیم پزشک داروساز انجام 
می شود و پس از ارسال داروهای تهیه شده توسط 
این مؤسسه به نشــانی بیماران مربوط، خدمات 
تلفنی و غیرحضوری توسط پزشک داروساز برای 
استفاده از داروهای ارسالی به بیماران ارائه می شود.

یک مقام مسئول در مؤسسه خدمات دارویی رضوی اعالم کرد  

تولید 45 هزارلیتر محلول ضدعفونی برای مقابله با کرونا

خبر
راه اندازی کارگاه تولید ماسک بهداشتی با ظرفیت تولید روزانه 5 هزار عدد

آستان: سرپرســت معاونت محرومیت  زدایی 
آستان قدس رضوی، از راه اندازی کارگاه تولیدی 
با ظرفیت تولید روزانه بیش از 5 هزار ماســک 
بهداشــتی به همت این معاونت خبر داد.حامد 
صادقی در حاشــیه بازدید از این کارگاه تولید 
ماسک بهداشتی با تأکید بر کمبود و نیاز جامعه 
به ماسک های بهداشتی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، گفت: این کارگاه تولیدی با دستور تولیت 
آســتان قدس رضوی و با هدف تأمین بخشی 
از نیاز های بهداشــتی مــردم به همت معاونت 

محرومیت زدایــی آســتان قدس رضــوی و با 
همکاری و همراهی گروه های جهادی راه اندازی 
شــده اســت و به صورت روزانه بیش از 5 هزار 
ماسک بهداشتی توســط دستگاه های مکانیزه 
در این کارگاه تولید می شــود.وی ادامه داد: این 
کارگاه به صورت 24 ســاعته طبق مجوزهای 
بهداشتی دریافت شده از دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و رعایت استانداردهای مورد تأکید فعال 
است و در حدود 60 تا 70 نفر به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در این کارگاه مشغول به فعالیت 

هستند.سرپرســت معاونــت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضوی اضافه کــرد: این تعداد 
ماسک بهداشتی بر اساس اولویت در حرم مطهر 
رضوی و بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
توزیع و سپس در مناطق حاشیه شهر همراه با 
پخش بسته های معیشتی میان خانواده ها توزیع 
می شــود.صادقی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
روزهای شیوع ویروس کرونا، این کارگاه تا زمانی 
که نیاز جامعه به این محصول برطرف شــود با 

توجه به ظرفیت آن فعال خواهد بود.
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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 
شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت 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 15:30  روز 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.ir اطالع رسانی می گردد.

6-  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 . 

7- مبلغ کل برآورد : 4.469.150.000 ریال .   
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 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران  ،  در صورت واریز  نقد  شماره  

حساب  IR 290100004001064006372624  با 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 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و 

رفاه اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن 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 دوم(

اداره کل راه آهن خراسان  

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

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 :  ارائ��ه گواهینامه 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 دوم(
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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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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.ir انجام 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 111 تلفن:05632221220

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

 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 تكمیل 
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
تكمیل کارهاي باقیمانده ساختمان اداره آموزش 

و پرورش بیرجند
با ارزیابي کیفي

24ماه149/687/000/000
 ابنیه و تاسیسات 
مكانیكی 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

پی���رو چاپ آگه���ی مناقصه پ���روژه تصفی���ه خانه 
فاضالب گاوداری فریمان سازمان موقوفات ملک 
م���ورخ 98/12/25 صفحه 8 بند 3 - تاریخ مهلت 
تحویل اسناد مناقصه پنجشنبه 99/01/07صحیح 

می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
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»آگهی مزایده« نوبت دوم 
س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
شهرداری سبزوار در نظر دارد بودجه مصوب 
سال98نسبت به فروش آهن آالت مستعمل 
موج��ود در س��ازمان از طری��ق مزای��ده کتبی 
اق��دام نماید.لذا متقاضی��ان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم مربوطه 
به دبیرخانه سازمان مراجعه و یا باشماره تلفن 
05144229325 تم��اس حاصل فرمایند.مبلغ 
سپرده شرکت در مزایده معادل 50/000/000 
بانک��ی  نقدیاضمانت نام��ه  به ص��ورت  ری��ال 
می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت 
در مزایده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه س��ازمان پایان وقت اداری س��اعت 
14/10 روز یک شنبه مورخ 99/01/17 می باشد. 
دوش��نبه  روز  س��اعت10صبح  رأس  مزای��ده 
مورخ99/01/18در محل سازمان عمران برگزار 

می گردد.
/ع مجید استیری رئیس سازمان 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

بازخوانی روایت رضا داوری اردکانی از ایران اندیشه: سیدجواد میری در یادداشتی به آرا و افکار جدید داوری اردکانی پرداخت و گفت: در مواجهه با نظام مفهومی داوری باید به مفاهیم و کلمات و واژگان دقت بیشتری کرد؛ به بیان دیگر واژگان در زبان داوری ممکن است به معنایی که در ذهن و 
زبان ما مأوا گزیده اند معنا نشود. به سخن دیگر، سخن گفتن از داوری چه با او موافق باشیم چه مخالف، نیازمند یک برنامه پژوهشی گسترده است تا بتوانیم چارچوب فکری او را مورد بازخوانی جدی قرار دهیم. در سرتاسر زندگی آکادمیک، داوری در جست وجوی نسبت بین وضع زندگی و آینده ایران و »بینش 

و تفکر« ایرانیان بوده است. 

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 28 اسفند 1398 23 رجب 1441 18 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9211

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

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

براب��ر رای ش��ماره 139860308002000621وکالس��ه ه��ای ش��ماره 
1398114408002000019مورخه 1398/11/24صادره هیئت موضوع 
قان��ون تعیی��ن تکلیف وضیعت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی مستقر درواحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زی��ر ب��ه منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود 
در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید .ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
بخش 11
شهر قاین

آقای س��ید ضیاءشمس��ی )از محل مالکیت آقای س��ید محمد س��عادت 
مصطفوی وسید محمد علی شریعتی و بانو مرضیه نقوی(فرزند

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

تمام��ی اعیان پالکهای 1و2و3فرعی از 730-اصلی واقع در قاین _خیابان 
جانبازان_جانبازان 9.1خریداری شده )مع الواسطه(از 

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

بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815463

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

علی صفایی فر
  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک قاینات

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 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004368� 1398/11/28 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  فاطمه نیک نفس  فرزند  غالمرضا بشماره شناسنامه وشماره ملی 0640311903  
نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت152/74 مترمربع قس��متی از پالک 215 � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت غالم دره میرکی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9815480
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/12/28

علی فضلی  
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مختار هراتی فرزند ش��کراله به ش��ماره شناسنامه 199 صادره از نیشابور در یک 
قطع��ه زمین مزروعی و باغ متصل به آن به مس��احت 71088 متر مربع در قس��متی از پالک 2 فرعی از 
78 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی نوبهار از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین 
نام��ه مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها 
منتش��ر و درروس��تا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضای��ی  تقدی��م نمایند ودر این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد 
وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجع��ه متضرربه دادگاه نخواهد ب��ود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظه��ار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان 
با اطالع می رس��اند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9815528
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/14 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/28

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )806082(

آگهی تغییرات شرکت افق دانش خراسان شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت 1265 و شناسه ملی 10860315270

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,07,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند: نرگس راضی به شماره ملی 0670143081 عضو اصلی هیئت مدیره طاهره نظری به شماره ملی 06394111452 
عضو اصلی هیئت مدیره ناهید راضی به شماره ملی 0670486523 عضو اصلی هیئت مدیره کبری نظری به شماره ملی 0639406408 
عضو علی البدل هیئت مدیره احمد خیراندیش به شماره ملی 0638836646 عضو علی البدل هیئت مدیره - حمیدرضا نظری به شماره 
ملی 0639444458 به عنوان بازرس اصلی و شیردل نیازی به شماره ملی 5919553367 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807333(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آدنیس آریا نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61389 و شناسه ملی 14006749960

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی اصغر قاسمی سعادت آبادی کد ملی 
0700384731 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - آقای علی فطوره چی کد ملی0450102742 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای محمد مجیدی کد ملی 02091976830 به سمت عضوهیئت مدیره به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی و غیر بانکی، مراسالت اداری باامضاء مدیرعامل )آقای 

علی اصغر قاسمی سعادت آبادی(همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807230(

 آگهی تغییرات شرکت شاهسوند زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12402 و شناسه ملی 10380280920

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد سعید فیصل با کد ملی 0937788104 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید فیصل با کد ملی 0932887929 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد فیصل با کد 
ملی 0934209669 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم میترا توکلی باکدملی 0849419034 به سمت قائم مقام مدیرعامل ) 
خارج از اعضا ( شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل 

یا قائم مقام مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

,ع
98

15
91

0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807243(

آگهی افزایش سرمایه شرکت اشکان لفاف توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38742 و شناسه ملی 10380543811

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,23 و بنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ 98,10,1 در خصوص 
افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 20000000000 ریال از حساب بدهی 
شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی 

: سرمایه شرکت مبلغ 35000000000 ریال منقسم به 100 سهم 350000000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807320(

آگهی تغییرات شرکت شایان ترابر ایرانیان شرکت تعاونی به شماره ثبت 57767 و شناسه ملی 14005732448

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,05 و نامه شماره 2,116222 مورخ 1398,11,15 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیه مریدی با شماره ملی 0943120772 به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی 
هیئت مدیره مورخه 1399,10,21 انتخاب شد و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک-سفته-و برات و اوراق 
بهادار با امضای ثابت خانم سمیه مریدی مدیر عامل و آقای محمد کروژدهی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است 
.اسناد عادی و نامه های اداری با امضای متغیر خانم سمیه مریدی مدیر عامل یا آقای محمد کروژدهی رئیس هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )807775(

آگهی تغییرات شرکت فنی ساختمانی عسفور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 462 و شناسه ملی 10340020291

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هیبت ا    هلل محمدی هفشجانی به شماره ملی 
1818702207 به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره آقای سعید محمدی به شماره ملی 4622634570 به سمت نایب رئیس هیأت 
به  هفشجانی  محمدی  حمید  آقای  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  ملی 1288638159  شماره  به  ابرقوئی نژاد  محمدرضا  آقای  مدیره 
شماره ملی 4623578607 به سمت عضو هیئت مدیره خانم الهام محمدی به شماره ملی 4622563592 به سمت عضو هیأت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )807789(

آگهی تغییرات شرکت فنی ساختمانی عسفور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 462 و شناسه ملی 10340020291

ملی  شماره  به  هفشجانی  محمدی  هیبت ا    هلل  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,12,23 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
محمدی  حمید  آقای  و   1288638159 ملی  شماره  به  ابرقوئی نژاد  محمدرضا  و   4622634570 ملی  شماره  به  محمدی  سعید  و   1818702207
هفشجانی به شماره ملی 4623578607 و خانم الهام محمدی به شماره ملی 4622563592 به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. آقای سید مسلم جهانبخشی هفشجانی به شماره ملی 4622478897 به سمت بازرس اصلی وآقای سیامک دهخدائی به شماره ملی 
1286920991 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت چاپ آگهی ها و دعوتنامه های شرکت 

تعیین گردید. 
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اندیشه: شايعه توليد مي شــود،  منتشر مي شود، مصرف 
مي شود،  تأثيرات منفي خود را مي گذارد و در آخر تکذيب 
مي شــود! اين چرخه اي است که مدتها شاهد آن هستيم. 
اين چرخه تا چه زماني بايد ادامه داشــته باشد؟  چرا نقش 
مسئولين در اين فرآيند، ديرهنگام و انفعالي است؟ آيا اين 
مسئله راه حلي ندارد و مردم همواره بايد قرباني شايعه شوند؟ 
شــبکه هاي اجتماعيـ  که از پديده هاي نوين عصر حاضر 

هستندـ  در اين زمينه چه نقشي ايفا مي  کنند؟

 شايعه و بحران
بحران شرايط مناسبي را براي رشد شايعات فراهم مي کند. 
مخصوصا بحران هايي که مردم و مسئولين شناخت دقيقي از 
آن ها نداشته باشند. هر جا بحران و ابهام وجود داشته باشد 

ضلع سوم آن شايعه خواهد بود. 
بحران ها يکــي از بهترين زمان ها براي مطالعة شــايعات 
اســت. بحران اين امکان را فراهم مي کند که رســانه ها را 
بهتر بشناسيم. در شــرايط سخت، عملکرد هر رسانه ما را 
با سياست هاي آن ها و رويکردهاي آن ها بهتر آشنا مي کند. 
بحران کرونا از اين جهت، يک فرصت کم نظير براي مراکز 
پژوهشي است. در اين ايام ما هر روز شاهد شايعات بسياري 
هستيم. اين بحران در کنار آسيب هايي که داشته مي تواند 
درس هاي بزرگي داشته باشد. به تعبير قرآن کريم مي تواند 
خير امت اســامي را تأمين کند. درس هايي که اگر به آن 
توجه کنيم مي توانيم بحران هاي آينده را با سامت پشت سر 
بگذاريم. در اين نوشته مي خواهيم به نقشي که شبکه هاي 
اجتماعي در اين زمينه ايفا مي کنند بپردازيم. ابتدا به مرور 

چند شايعه مي پردازيم: 

 نقش مهم شبکه هاي اجتماعي در شايعات
هر شايعه اي توليد کننده اي دارد و مصرف کننده اي. توجه 
عمده، معطوف به اين دو قشــر اســت اما در اين ميان به 
نقش خود شــبکه هاي اجتماعي در انتشار شايعات کمتر 
توجه مي شود. عموما همة اتهام ها متوجه افرادي است که 
اين اخبار را جعل مي کننــد. پليس هم به دنبال اين افراد 
است. گويا شــبکه هاي اجتماعي صرفا ابزاري براي انتقال 
پيام هســتند و خنثي عمل مي کنند. اين در حالي اســت 
که شبکه هاي اجتماعي سياســت هاي مشخصي دارند و 
براي اجــراي آن همة امکانات خود را بکار مي گيرند. آن  ها 
در جريان انتشــار اطاعات بي طرف نيستند و با توجه به 
سياست هاي کان خود به توليد، انتشار و مديريت شايعات 
مشغولند. در اينجا به مطالبي که يکي از کارشناسان ارشد 

اين حوزه بيان مي کند توجه مي کنيم. 

 تريستان هريس و نقش شبکه هاي اجتماعي
تريستان هريس يکي از کارشناسان حوزة فضاي مجازي و 
شبکه هاي اجتماعي است. نظرات هريس از دو جهت قابل 
توجه مي باشــد. اول: وي کارمند ارشد شرکت گوگل بوده 
است. لذا از نزديک با نحوة کارکرد آن آشناست. نظرات وي 

يک سري تحليل نيست بلکه آن چيزي است که در محل 
کار مشــاهده کرده است.  دوم: تخصص وي در حوزة اقناع 
و ترغيب مي باشــد.  وي در گوگل و همچنين در دانشگاه 
استنفورد در حوزة اقناع و ترغيب کار مي کرده است. البته 
اين نکته خود قابل توجه اســت کــه اگر گوگل تنها يک 
موتور جستجو است چرا در موضوع اقناع، تحقيق و پژوهش 
مي کند و مهندســيني را در اين زمينه استخدام مي کند؟  
هريس همچنين در »آزمايشگاه فناوری اقناعی استنفورد« 
به دانشجويانش ياد می دهد چگونه اصول اقناع را در فناوری 
به کار ببندند. وي حدود ده سال در اين حوزه تجربة کاري 

داشته است. 
هريس مي گويد » هزاران مهندس در شبکه هاي اجتماعي 
مانند اينســتاگرام، يوتيوپ، فيس بــوک به دنبال تحليل 
مخاطبــان و اقناع آنان هســتند. « تعبير هزاران مهندس 
مي تواند اهميت اين موضوع را روشــن کند. وي مي گويد 
» 70 درصــد محتوايي که مخاطــب در اين فضاها کليک 
مي کند به پيشــنهاد اين شبکه ها مي باشد اما کاربر گمان 
مي برد که انتخاب خودش اســت! هــزاران مهندس در آن 
سوی اين صفحات نشسته اند تا انگشتان کاربران را کنترل 
کنند. آن ها هر روز به دنبال يافتن تکنيک هايی هستند تا 
ذائقة مخاطبان را تغيير و مديريت کنند.« در اين فضا باز اين 
شبکه هاي اجتماعي هستند که دارند مخاطب را مديريت 
مي کنند. در اين شــبکه ها متخصصاني مشغول کارند و به 

دنبال هک کردن ذهن کاربران خود مي باشند. 
هريس مي گويد: » اين شبکه ها از يک محيط خنثی تبديل 
به جايی شــده که ميخواهد شما را در محيط خودش نگه 

دارد.« در اينجا ديگر تکنولوژی به دنبال اين نيست که کار ما 
را راحت کند بلکه می خواهد ما بيشتر در خدمت او باشيم. 
در فضای او قرار بگيريم و هر چه بيشــتر ذهن خود را به او 
مشغول کنيم. آن ها ابتدا مخاطب خود را بر مبناي مصرف 
محتوا و ارتباطاتي کــه دارد تحليل مي کنند و با توجه به 
تحليلــي که از وي به عمل مي آيد او را در معرض پيام هاي 

طراحي شده قرار مي دهند. 

 در انتشار هر شايعه مهمترين نقش با چه کسي است؟
از نگاه قرآن کريم در انتشار دروغ و شايعه سهم افراد يکسان 
نيست. برخي آن چه به آن ها گفته مي شود را بدون تحقيق 
و بررسي منتشر مي کنند ولي برخي در اين فرآيند به تعبير 
قرآن کريم نقش متولي و رهبر را ايفا مي کنند. اين تفکيک 
براي امروز ما راهگشاست. اين پرسش ارزشمندي است که 
قرآن کريم به ما هديه مي دهد. در شايعاتي که با آن مواجهيم 
ســهم هر کدام از عوامل چقدر است؟ چه کسي بيشترين 
سهم را دارد. بايد گفت نقش شبکه هاي اجتماعي در انتشار 

شايعات نقش متولي و مدير است. 

  تفکيک شبکه هاي اجتماعي از شبکه هاي ماهواره اي
حــال اين ســؤال پيــش مي آيد کــه اين رســانه ها چه 
سياست هايي دارند؟  اولويت هاي آن ها کدام است؟ پيام ها را 
براي رسيدن به چه هدفي طراحي مي کنند؟ در پاسخ به اين 
سؤال بايد گفت: رويکرد شبکه هاي اجتماعي با شبکه هاي 
ماهواره اي تفاوتي ندارد. تلگرام،  اينستاگرام و توئيتر همانند 
ساير رسانه هاي آمريکا در خدمت سياست هاي اين کشورند.

شبکه هاي اجتماعي از ساير رسانه هاي آمريکا قابل تفکيک 

نيســتند. سياســت آمريکا در 
تمامي حوزه  هاي رسانه اي واحد 
اســت و تفاوتي با هــم ندارد. 
تواناي  بازوي  رســانه ها همواره 
سياســت هاي آمريکا بوده اند و 
شــبکه هاي اجتماعــي در اين 
ميان جايگاه ويژه اي دارند. آن ها 
سربازان آمادة به خدمت هستند.

در همين موضوع شيوع کرونا ما 
مي بينيم هر سياستي که آمريکا 
در مواجهه با جمهوري اسامي 
مي گيرد انعکاس آن در شبکه هاي 
اجتماعي ديده مي شود. بخشي از 

اين سياست ها عبارتند از: 
ـ جمهوري اسامي پنهان کاري 

مي کند. 
ـ  جمهوري اسامي توانايي مهار 

اين بحران را ندارد. 
ـ القای ترس، وحشت،  اضطراب. 

ـ القای نااميدي. 
ـ حمله به ارزش هاي ديني و  ادعاي تعارض علم و دين. 

ما اين پيام ها را به شکل هاي مختلف در شبکه هاي ماهواره اي 
و شبکه هاي اجتماعی مي بينيم. يعني آن چه در شبکه هاي 
اينســتاگرام، تلگرام و توئيتر کاربران ايراني مي  گذشــت با 
برنامه هايي که در شبکه هاي ماهواره اي توليد مي شد تطابق 
داشت. البته تحقيق و پژوهش در اين زمينه مي تواند نتايج 

ارزشمندي به همراه داشته باشد. 

 مديريت پيام ها در شبکه ها
اين شبکه ها در جستجوي کســاني هستند که در مسير 
سياست هاي آن ها حرکت کنند و به نحوي آن ها را مطرح 
مي کنند و به آن ها مطابق با ذائقة آن ها پاداش مي دهند و 
پيام هاي آن ها را به نحوي گسترده در شبکه منتشر مي کنند. 
از سوي ديگر پيام هايي که مخالف اين سياست ها باشند را 
در چرخة انتشار به تدريج حذف مي کنند و اجازة  گردش آن 
را نمي دهند. مانند پيامي که ميثم ســعيدي از بيمارستان 
مسيح دانشوري در صفحة اينستاگرامي خود گذاشت. بعد از 
مدت کوتاهي اينستاگرام اين پيام را حذف کرد. اين حذف 
نشان داد که اينستاگرام با دقت فضا را رصد مي کند و بدون 
هيچ اغماضي با پيام هايي که در خاف سياست هاي آمريکا 

باشد برخورد مي کند. 
شبکه هاي اجتماعي اينستاگرام، تلگرام، توييتر و واتس آپ 

در بحران کرونا شبيه پهپاد هاي اياالت متحده 
عمل کردند.  شايعه توليد مي کنند و اين پهپاد ها 
آن ها را مانند بمب بر سر مردم و مسئولين فرو 

مي ريزند. 

 اهميت حفظ اطالعات
موضوع ديگري که اهميت اين شبکه ها را بيشتر 
مي کند اين اســت که اين شــبکه ها مخاطبان 
خود را تحليل مي کنند و محصول اين تحليل ها 
مي تواند در بسياري از تصميم گيري هاي دولت 
آمريکا عليه جمهوري اســامي استفاده شود و 
در نتيجه به توليد پيام ها و شــايعات هدفمند و 
مؤثر منجر شود. رزمندگان دفاع مقدس ارزش و 

اهميت اطاعات را به خوبي مي دانند.
قــرآن کريم مي فرمايد: 1ـ بــه هيچ وجه نبايد 
بيگانگان از اسرار شما با خبر شوند. 2ـ آن ها هيچ 
گاه به فکر کمک به شما نيستند. آن ها دوست 
دارند شما در رنج و عذاب باشيد. پس اگر ابزاري 
هم در اختيار شما قرار مي دهند براي اين است که مشکات 
 و رنج هاي شــما را زياد کنند. 3ـ دشــمن از اين اطاعات 
 ســوء استفاده کرده و بيشترين آسيب ها را به شما مي زند. 
4ـ ما مي توانيم از حرف هايي که مي زنند به دشمني آن ها 
پي ببريم. اگر مي خواهيم بدانيم اينستاگرام يا تلگرام يا توئيتر 
دوست ما هستند يا دشمن ما، ببينيم در اين شبکه ها چه 
چيزي به طور غالب در حال گسترش است. 5ـ قرآن کريم 
ما را دعوت به تفکر در اين زمينه ها نموده اســت. حقيقتا 
وقت آن است که در مورد اين مسائل بصورت جدي بحث 

و گفتگو شود. 

 حضور در شبکه اجتماعي به معناي دسترسي 
شبکه به مخاطب است

از ســوي ديگر حضور در يک شبکة اجتماعي به معناي 
دسترسي مديران شبکه به آن فرد است. هر فرد که عضو 
يک شبکه مي شود به اين معناست که مديران آن شبکه 
مي توانند پيام مورد نظر خود را به نحوي با واسطه يا بدون 
واسطه به اين فرد برسانند. مثا اگر مي گوييم تلگرام 40 
ميليون عضو دارد اين به اين معناست که مدير اين شبکة 
اجتماعي هم به اطاعات اين مجموعه دسترسي دارد و 
هم مي   تواند به 40 ميليون ايراني پيام خودش را برساند. 
برخي تعداد زياد کاربران تلگرام را دليلي بر حمايت از آن 
مي دانند در صورتي که اين به آن معناست که اين رسانة 
دشمن به اطاعات 40 ميليون ايراني و ارتباط ميان آن ها 

اشراف دارد. آيا اين خوب است؟ 

 نقش شبکه های اجتماعي بومي 
در کنترل بحران و کنترل شايعات 

بخشــي از موفقيت چين در کنترل بيماري کرونا بخاطر 
کنترل فضاي مجازي بوده اســت. تا زماني که مردم در 
اينستاگرام تلگرام و توئيتر باشند دولت نمي تواند کنترلي 
بر اين فضا داشــته باشــد. چرا که مديريت اين شبکه ها 
در خارج از کشــور اســت. مديريت اين ها با آمريکاست. 
همه اتفاقاتی که در چين بــرای مبارزه با کرونا ويروس 
رخ داده اســت بــر مبنای اينترنت داخلــی چينی ها و 
اپليکيشــن هايی اســت که به صورت رايــگان در اين 
فضا به مــردم خدمات ارائه می دادند. اگــر امروز ايران 
دارای يــک اينترنت داخلی و به بيان ديگر شــبکه ملی 
 اطاعات بود مانند چين با آســودگی خاطر می توانست 
آموزش هــا را مجازی کرده و بــا اطمينان از عدم خروج 
مردم از خانه هايشان، فعاليت دانش آموزان و دانشجويان 
را مديريت کند و در فضايي ســالم و عاري از شايعات به 
کنترل ويــروس بپردازد. نبود يک فضای مجازی کنترل 
شــده و يکپارچه در موضوع اطاع رسانی کرونا ويروس 
اين روزها منجر به اين شده است که به جای به کارگيری 
توانايی مسئوالن برای مقابله با اين ويروس، حجم انبوهی 
از انرژی و ظرفيت کشور به مقابله با شبهات و شايعات در 
خصوص اين بيماری مشغول باشد. وجود شايعات بسيار 
موجب ضعف سيســتم دفاعي بــدن و عدم تصميم هاي 
منطقي مي شــود و همين موجب پديد آمدن مشکات 

ديگر مي شود. 

 مرزهاي فضاي مجازي را به روي بيگانگان باز 
نگذاريم

از آن جا که يکي از مهمترين عوامل گســترش شايعات، 
شــبکه هاي اجتماعي هستند اگر مســئولين به دنبال 
کنترل شــبکه هاي اجتماعي نباشــند و آن را رها کنند 
در تبعات و آثاري که شــايعات بر جاي مي گذارد سهيم 
خواهند بود. نمي توان پهپادهاي دشمن را آزاد گذاشت و 
به مردم گفت مراقب شايعات باشيد! اين مثل اين است 
که مرزهاي هوايي کشور را باز بگذاريم و به مردم بگوييم 
براي ايمن بودن به پناهگاه هاي منزل خود مراجعه کنيد. 
در نتيجه با بررسي شــبکه هاي اجتماعي و نقش آن در 
گردش شــايعات به اين نتيجه مي رسيم که شبکه هاي 
اجتماعي آمريکايي بخشي از رسانه هاي آمريکا هستند و 
از آن ها قابل تفکيک نيستند. همان نقشي که ساير رسانه ها 
در آمريکا دارند اين ها هم دارند. اين شــبکه ها از يک سو 
مخاطبــان را تحليل مي کنند و از نتايج آن  در حوزه هاي 
مختلف اســتفاده مي کنند و از سوي ديگر به خاطر اين 
که به مخاطب انبوه دسترسي دارند مي توانند به راحتي 
جريان شايعات را در شبکه مديريت کنند. بنابراين نقش 

آنان در انتشار شايعات نقش متولي و مدير است.

حجت االسالم محمد محمدی:

نقش شبکه هاي اجتماعي در ايجاد، انتشار و مديريت شايعات

شبکه های اجتماعی 
در جریان انتشار 
اطالعات بي طرف 
نيستند و با توجه به 
سياست هاي کالن 
خود به توليد، انتشار 
و مدیریت شایعات 
مشغولند

بــــــرش



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

روزنامـه صبـح ایـران

انتشار شماره بیست و هفتم فصلنامه »اسالم و مطالعات اجتماعی«    معارف: بیست وهفتمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی »اسالم و مطالعات اجتماعی« مربوط به زمستان ۱۳۹۸ منتشر شد. 
مقاالت چاپ شده در این شماره از فصلنامه عبارتند از: »انقالب اسالمی: حوزویان و تولید علوم انسانی اسالمی«، »سیری بر اندیشه های اجتماعی امام خمینی )ره(«، »عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس 
مفاهیم قرآن کریم«، »آسیب شناسی عزاداری از چشم  انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست گذاری آن«، »آسیب ها و چالش های تبلیغ در عرصه بین الملل در حوزه علمیه با تکیه بر آرای رهبری« و ... .

حجت االسالم نظافت:
ما در دینمان شفا را از اماکن مذهبی نمی خواهیم

معارف: در دین ما آمده است اهل مداوا 
و اهل عقل و اهل رعایت مسائل باشید 
و اصــول عقلی را رعایت کنید، از دعا و 
معنویت غافل نباشــید. دعا، معنویت و 
توسل قرار نیست جای اسباب را بگیرد، 

دعا پشتوانه اسباب است.
حجت االسالم والمسلمین محمد جواد 

نظافت در پاسخ به اینکه مؤمنان در هنگام بال و ابتال چه باید بکنند، گفت: مردم 
در زمان بال و ابتال چند کار باید انجام بدهند: نخستین مورد این است که به خود 
بیاییم و از خواب غفلت بیدار شده و به قدرت خداوند متعال و ضعف و عجز انسان 
توجه کنیم و گذشته خودمان را بررسی کنیم، ببینیم خطایمان چه بوده و توبه 
کنیم.  در نهج البالغه آمده است: »لیتوب تائب«؛ هدف این است، آن هایی که اهل 
توبه هستند، توبه کنند. فرصتی برای تضرع و دعا و ارتباط گرفتن با خداوند متعال 

قرار داده شده است تا به راه صحیح برگردیم.
نویسنده کتاب طبیبانه در ادامه گفت: کار دیگری که در زمان بال باید انجام دهیم، 
دعا و توســل و استغاثه و کمک خواستن از خداوند متعال و در کنار همه این ها 
انجام وظیفه است. برای دفع بال هر کاری که از دستمان بر می آید باید انجام دهیم 
و مغرور کارهایی که انجام داده ایم یا می دهیم نباشیم؛ یعنی افراط و تفریط نکنیم.

حجت االسالم نظافت در ادامه متذکر شد: نگوییم کرونا را شکست می دهیم، بلکه 
بگوییم کرونا را به فضل خدا شکست می دهیم. خداوند را نباید فراموش کرد، باید 
مسائل بهداشتی را رعایت کرد، بدون ضرورت از خانه نباید بیرون رفت، باید مراقب 

باشیم ناخواسته عامل بیماری و قتل دیگران نشویم.
این استاد حوزه علمیه افزود: این مراقبت ها ما را مغرور نکند. بدانیم هدف این است 
که به خود بیاییم  و از خواب غفلت بیدار شویم و وظیفه خود را انجام داده و دیگران 
را امر به معروف و نهی از منکر کنیم. این ها مجموعه اقدام هایی است که در زمان 

بال و ابتال باید انجام دهیم.
حجت االسالم نظافت با اشاره به تعطیلی مساجد و اماکن مذهبی گفت: تعطیلی 
مساجد و اماکن مذهبی کار بسیار الزمی است، همچنان که خانه خداوند را باید 
مراقبت کرد نجس نشود و اگر نجس شد بالفاصله باید تمیز کرد، خانه خداوند و 
اماکن مذهبی نباید آلوده به این ویروس شود. این ویروس از نجاست بدتر است؛ 
چون کشنده است و آن هم به این راحتی تشخیص داده نمی شود که کجا ویروس 

شیوع پیدا کرده است و چه کسی گرفتار این ویروس شده است.
این کارشناس مسائل تربیتی در ادامه گفت: مسجد نباید محلی باشد که مؤمنان 
گرفتار بشوند. شیطان دوست دارد مؤمنان مریض و گرفتار بشوند. ما نباید دشمنان 
را به بهانه مسجد خوشحال کنیم. دشمنان دوست دارند این ویروس دوره اش در 

ایران طوالنی باشد.
حجت االســالم نظافت در پاسخ به بعضی شبهه های موجود در جامعه گفت: 
دشــمنان و منافین دین شناس نیستند، ما در دینمان اصاًل چنین چیزی که 
ِشفا را از اماکن مذهبی بخواهیم نداریم. در دین ما آمده است اهل مداوا و اهل 
عقل و اهل رعایت مسائل باشید و اصول عقلی را رعایت کنید، از دعا و معنویت 
غافل نباشید. دعا، معنویت و توسل قرار نیست جای اسباب را بگیرد، دعا پشتوانه 

اسباب است.
وی در پایان اشــاره کرد: حضرت موســی وقتی بیمار شده بودند منتظر بودند 
خداوند ایشــان را شــفا دهد، خداوند متعال وحی کرد اگر مداوا نکنی شــفا 
نمی دهم، شــافی خداوند اســت، ولی خداوند با سبب کارش را انجام می دهد. 
 آن هایــی که خــرده می گیرنــد در حقیقت دین را درســت نشــناخته اند. 
ما در زمان جنگ آیا تنها توســل داشــتیم؟ حاج قاسم سلیمانی اهل تدبیر و 
برنامه ریزی بود اما اهل توسل هم بود، به همین دلیل عنایات فراوانی اهل بیت 
در زمان جنگ به مــا کردند. آن زمانی که تمام دنیا به صدام کمک می کردند 

توانستیم عبور کنیم.
ما در این دنیا آمده ایم وظیفه مان را انجام دهیم، خداوند متعال هم به کارهای 
ما مدد کند، ما نتیجه می گیریم؛ بنابراین بدخواهان همیشه بدخواهی می کنند، 

ما نباید به خاطر بدخواهی آن ها یادمان برود کار عاقالنه و صحیح کدام است.

 معارف / اکرمی/حسن فاطمی نژاد   مطابق 
اصول و قواعد فقهی ما، احکام دو مرحله دارند؛ 
یکــی احکام اولیه و دیگری احکام ثانویه. احکام 
اولیه برای آدم، احکامی است که بدون هیچ مانع 
و هیــچ ضرر و زیانی، انســان آن تکالیف را باید 
به خوبی انجام دهــد. در مورد احکام ثانویه نیز 
وقتی برای اجرای احکام اولیه مانعی وجود داشته 
باشد، اسالم ما را به سمت احکام ثانویه هدایت 
کرده است. یعنی همچنان که احکام اولیه حکم 
خداســت، احکام ثانویه نیز حکم خداوند است. 
برای تشــریح این دو می تــوان روزه گرفتن را 
مثال زد. روزه گرفتن از ضروریات دینی ماســت 
که اگر کســی وجوب آن را انکار کند، دست به 
انــکار ضروریات دین زده اســت، در نتیجه باید 
روزه را گرفت و اگر عمداً کســی آن را نگیرد و 
تجری کند در حکومت اســالمی، بر این تجری 
باید برای او تعزیر جاری شود. البته همین روزه 

اگر برای بدن انســان ضرر داشته باشد، شریعت 
می گوید این روزه گرفتن نه تنها واجب نیست، 
بلکه حرام اســت. به این مورد اخیر، حکم ثانویه 
گفته می شــود. بنابراین در صورتی حکم احکام 
اولیه وجوب دارد که برای ما ضرر جانی یا مالی 
غیرقابل تحمل نداشته باشد. نکته ای که وجود 
دارد، این است که باید مشخص شود تشخیص 
ضــرر به عهده چه کســی اســت؟ وقتی گفته 
می شود روزه گرفتن برای این مریض ضرر دارد، 
باید مشخص شود این حرف از لسان چه کسی 
خارج می شــود؟ آیا همین فرد عادی که ما در 
کوچه خیابان او را می بینیم می تواند به واســطه 
مریضــی کســی او را از روزه داری برحذر دارد؟ 
بدیهی است چنین کسی مالک و معیار نیست، 
بلکه باید به اهل فن رجوع کرد و باید از طبیب 
حاذق پرسیده شــود که آیا چنین غذایی برای 

روزه دار ضرر دارد یا خیر. 

 اگر طبیب حاذق و متدین بگوید
اگــر طبیب حاذق و متدیــن بگوید که روزه 
گرفتن برای فردی ضرر دارد، اینجاســت که 
خداوند وجوب روزه را بر می دارد و اگر زیان 
به نفس داشــته باشــد، به جایــش حکم به 
حرمت روزه گرفتن می دهد. حال تطبیق این 
مســئله فقهی به مورد ما خیلی روشن است. 
شرایطی که امروز با آن مواجهیم و به واسطه 
شــیوع کرونا می تواند جان درصدی از مردم 
را بگیــرد و بخش قابل توجهی را در قرنطینه 
نگاه دارد، همه ضررهایی اســت که به واسطه 
امام  این ویــروس متوجه ماســت. زیــارت 
معصوم)ع( بر ما مســتحب مؤکد است. برخی 
از مســتحبات وجود دارد که ثوابش از واجب 
بیشتر اســت که از این جمله می توان زیارت 
ائمــه اطهــار)ع( را نام برد. زیــارت حضرت 
رضــا)ع( قطعاً بیش از حج ثــواب دارد، ولی 

چنین امر مســتحبی وقتی 
با زیانی روبه رو می شود که 
بر جسم خود زائر یا زائران 
دیگر وارد می شــود، شامل 

حکم ثانوی می شود. 

 مستحبی که حرام 
می شود

یعنــی نه تنها ایــن زیارت 
ثوابی  و  نیســت  مســتحب 
نــدارد، بلکه اگــر برای زائر 
یا دیگر زائران ضرر داشــته 
نکته  اســت.  حرام  باشــد، 
تأکید  برای  باید  که  دیگری 
بر ایــن مطلب ذکــر کرد، 
این اســت که فــرض کنیم 
فردی مراعات نکرده و با بی 
مباالتی در حالی که درگیر 
خودش  هرچند  کروناســت 
مطلع از بیماری      اش نیست، 
به واسطه زیارت این بیماری 
به شخص دیگری منتقل  را 
کند که آن شــخص ضعف 
جســمانی یا بیماری زمینه 
ای دارد و بــه همین دلیل 
آن شــخص فوت کند؛ حال 

باید پرســید که دیه چنین شخصی به عهده 
کیست؟ ما قاعده فقهی مسلمی در این مورد 
داریــم تحت این عنوان که »دم المســلم ال 
یذهب هــدرا«؛ خون مســلمان نباید پایمال 
شود؛ بنابراین آن کســی که عامل قتل شده 
ضامن دیه فردی اســت که کشته شده است. 
وقتی شــرایط کشور این چنین است، وظیفه 
و تکلیف ما حکم ثانوی است. حال تشخیص 
اینکه به واســطه زیارت چه کســی می تواند 
مبتال بشود، بر عهده اهل فن و خبره این کار 
اســت که پزشــکان در این مرحله خبره کار 
محسوب می شوند. خبره کار طبیب است که 

نباید  کار  این  می گوید  وقتی 
موضوع  دقیقاً  بگیــرد،  انجام 
حکم ثانوی تحقق پیدا کرده 
اســت.بنابراین مــا باید خود 
ثانویه  ایــن حکم  را ملزم به 

کنیم. 

 زیارت از راه دور
وانگهــی همــان میــزان که 
زمینه  در  فراوانــی  روایــات 
زیارت امام معصوم )ع( وجود 
دارد، روایات فراوانی نیز تأکید 
بر زیارت امــام معصوم)ع( از 
راه دور دارند. چه کســی به 
ما گفته اســت که زیارت امام 
منحصر در این است که ما به 
حرم برویــم و خودمان را به 
ضریح بچســبانیم تا زیارتمان 
قبول شــود؟ ایــن یک حرف 
عامیانه و غیرمبتنی بر علم و 
دانش روایی و معارف ماست. 
شــرایطی  چنین  در  بنابراین 
آنچــه مهــم اســت، رعایت 
این  رعایت  و  مردم  ســالمت 
نکته اســت که عمــوم مردم 
از مشــکل کرونــا نجات پیدا 
کنند و هر چه زودتر شــرایط عادی بشــود 
تا دوبــاره همه بــا جان و دل زیــارت قبور 
 مطهــر امامان و امامــزادگان را انجام دهیم. 
حرکــت هایی که در مقابــل اهل تخصص و 
خبره انجام شــود، به زیان ســالمت عمومی 
است. چنین حرکت هایی اگر آن را مغرضانه 
نخوانیم، حتماً جاهالنه اســت. اگر کســی به 
واسطه چنین حرکت های جاهالنه ای بیمار 
شــود، افراد دخیل در این حادثــه گناهکار 
خواهنــد بــود و زیان جانی که به ســالمت 
عمومی وارد می شود، متوجه کسانی است که 

چنین حرکت هایی را انجام می دهند.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r۹2۱۱ چهارشنبه 2۸ اسفند  ۱۳۹۸ 2۳ رجب ۱44۱ ۱۸ مارس 2020   سال سی و سوم   شماره  

در چنین شرایطی 
آنچه مهم است، 
رعایت سالمت 
مردم و رعایت 
این نکته است 
که عموم مردم 
از مشکل کرونا 
نجات پیدا کنند 
و هر چه زودتر 
شرایط عادی 
بشود تا دوباره 
همه با جان و 
دل زیارت قبور 
مطهر امامان و 
امامزادگان را 
انجام دهیم

بــــــرش

آیت اهلل عالمی در گفت و گو با قدس هتک حرمت حرم های مطهر را حرکتی جاهالنه خواند

زیارت ائمه معصومین b منحصر به حضور درحرم نیست

گفتار روز

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم محدثه اسداله زاده مایانی با ارائه استشهاد محلی گواهي امضاء شده طي در خواست 

98/25280 مورخ 27 / ۱۱ / 98 تقاضای صدور س��ند مالكیت المثنی میزان دویس��ت و پنجاه سهم مشاع از چهل 
و هفتهزار و چهار صد و بیست و چهار سهم ششدانگ پالک تجمیعی ۱۴۳8 الی 5۱ فرعی ) برابر استاندارد سازی 
به پالک ۳۶27 فرعی ( از ۶۶ فرعی از ۱۶8- اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 50 دفتر 907 
ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالكیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
۱20 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالكیت نزد خود می باشد طرف ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالكیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ - 98۱5855
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
حسب درخواست وارده آقای ملیحه جلیلی مشرف مشهدی مالک شش دانگ پالک ۶2۱ فرعی واقع در اراضی خادر 
پالک 8۱- اصلی بخش ۶ مشهد مبنی بر نقشه برداری و صدور سند مالكیت تک برگ، با توجه به اعالم عدم امكان 
دسترس��ی به مجاورین و س��ایر مالكین مشاعی پالک، بدینوسیله در اجرای کد 9۱۴ م.ب. ثبتی و بخشنامه شماره 
90/۴۶8۶9- 90/۳/۱۱ س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور، باطالع مالكین مجاور پالک فوق الذکر که عبارتند از: 
پالک های ۶22 و ۶20 و ۶8۶ و ۶2۴ فرعی میرساند، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه ساعت ۱۱ صبح 
مورخه 99/۱/۱۶ در محل وقوع پالک جهت انجام معاینه محل و نقشه برداری حضور خواهند یافت. شایسته است در 
روز و ساعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خود در محل حضور بهم رسانند، عدم حضور مجاورین 

مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. آ- 98۱58۶۶ م.الف ۶۴8
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صغری حسینی سجادیان جاغرق با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/2۴280 مورخ 
۱۳98/۱۱/۱5 تقاضای صدور سند مالكیت المثنی میزان یكدانگ مشاع از ششدانگ )دو سهم و نیم مفروز( باستثناء 
ثمن اعیان پالک باقیمانده 50۴ فرعی از 27- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه ۱27 دفتر 57 
ثبت گردیده که حسب اعالم مالک متقاضی سند مالكیت در اثر بی احتیاطی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
۱20 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالكیت نزد خود می باشند ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالكیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 98۱58۶7 م.الف ۶۴7
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9809212
بدینوسیله به میمنت نجیب کاریزکار نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: ۱۳۳7/0۶/07 شماره ملی: 09۳۱9۶۴8۳0 شماره 
شناس��نامه: ۳279۴ ابالغ میگردد که بس��تانكار پرونده بی بی راضیه حسینی فراش نام پدر: سیدکاظم تاریخ تولد: 
۱۳۶0/۱0/2۱ ش��ماره ملی: 09۴۳۴725۱2 ش��ماره شناسنامه: 27۱۴ شماره شناسنامه: 580 مستند به سه فقره 
ش��ماره چک: ۳7298، تاریخ چک: ۱۳97/02/۱5، بانک – ش��عبه: کشاورزی- شماره چک: ۶۱8522، تاریخ چک: 
۱۳9۶/0۶/۱۶، - شماره چک: ۳7280، تاریخ چک: ۱۳97/0۱/۳۱: سه فقره چک جمعاً بمبلغ ۶00/000/000 ریال 
بانضمام نیم عشر دولتی بدهكار میباشد و پرونده اجرائی به کالسه 98092۱2 علیه شما در این اداره اجرا تشكیل 
گردیده اس��ت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس��ت بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند ابالغ میسر 
نگردیده است لذا باستناد ماده ۱8 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی این آگهی به شما ابالغ 
و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد. آ- 98۱58۶8 م.الف ۶۴۶
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
شوراهای حل اختالف خراسان

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه: چهار
به نشانی: شهرستان زاوه- صفی آباد

خواهان: آقای رضا انصاری نسب فرزند: رمضان
محل اقامت: شهرستان زاوه- روستای صفی آباد

خواندگان: ۱- آقای فرزاد انصاری نس��ب فرزند: رمضان 2- داوود رحیمی النگی فرزند: عیس��ی ۳- فاطمه حسینی 
فرزند: احمد

محل اقامت: ۱- شهرستان زاوه- روستای صفی آباد- 2 و ۳ مجهول المكان
موضوع: تقاضای محكومیت خواندگان به تنظیم سند انتقال یكدستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی ۶77 د 27 

ایران ۶9 به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی
))رأی شورا((

در خصوص دادخواست آقای رضا انصاری نسب فرزند رمضان به طرفیت خواندگان ۱- آقای فرزاد انصاری نسب فرزند 
رمضان 2- داوود رحیمی النگی فرزند عیسی ۳- فاطمه حسینی فرزند احمد به خواسته تقاضای محكومیت خواندگان 
به تنظیم س��ند انتقال یكدستگاه خودرو سمند به ش��ماره انتظامی ۶77 د 27 ایران ۶9 به انضمام کلیه هزینه ها و 
خس��ارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و عنایت به مدارک ارائه شده از طرف خواهان شامل تصویر مصدق 
مبایعه نامه تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و تصویر مصدق س��ند مالكیت خودرو بنام خوانده ردیف 
دوم و نیز پاس��خ استعالم ش��ماره ۱990/02۱/20۶/0۶/02/8۴ مورخه ۱۳98/0۶/02 واصله از راهنمایی و رانندگی 
شهرس��تان زاوه که موید مالكیت خوانده ردیف دوم اس��ت، و اینكه خواندگان علیرغم ابالغ )از طریق روزنامه اخبار 
صنعت به شماره ۱۱99 مورخه 98/0۴/09( در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوی خواهان ایراد و تكذیبی 
ننم��وده بنابراین با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها به اس��تناد م��واد ۱0 و 220 قانون مدنی و مواد ۱98، 2 و 
5۱9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، شورا دعوی خواهان را نسبت به خواندگان وارد 
دانسته و حكم به محكومیت خوانده ردیف دوم آقای داوود رحیمی النگی به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و 

انتقال سند خودرو سمند به شماره  انتظامی ۶77 د 27 ایران ۶9 بنام خواهان محكوم می نماید رأی شورا غیابی بوده 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زاوه می باشد و در خصوص هزینه دادرسی نظر به اینكه خواهان معاف 
از پرداخت هزینه دادرسی بوده، بنابراین شورا در این کیفیت دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید و نس��بت به سایر 
خواندگان دعوی را متوجه آنان ندانسته و به استناد بند ۴ ماده 8۴ و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ در دادگستری 

شهرستان زاوه قابل اعتراض میباشد. آ-98۱59۳2
قاضی شورای حل اختالف شعبه چهار شهرستان زاوه )صفی آباد(- ابوالفضل مسعودی

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای ش��نبه بامری فرزند ولی محمد به ش��ماره ملی ۳59۱۱89۱97 به ش��رح دادخواس��ت کالسه پرونده شماره 
59/۱/98 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که ش��ادروان مهدی 
بامری فرزند ش��نبه به ش��ماره ملی ۶8200۱0۳70 در تاریخ ۱۳97/۳/۱0 در زادگاهش بزمان بعلت تصادف فوت 
نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :۱-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-فاطمه کرد به شماره ملی 
۳5908۴۶۶۴۱ مادر متوفی ۳- فائزه نارویی به ش��ماره ملی ۳58۱۱2۱9۱ همس��ر متوفی ۴-هدیه زهرا بامری به 

شماره ملی ۶820099282 دختر متوفی .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یكماه )۳0روز( به دادگاه عمومی بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-98۱59۳۱
 رئیس شورای حل اختالف بزمان –اکبر گلشن 

 درخواست طالق غیابی
باعنایت به حكم 9809975۶27۱00۶۶8 مورخه ۱۳98/۱0/22 مبنی برطالق غیابی  به درخواست زوجه را دادگاه 
محترم نهبندان صادر نمودند بین زوجین آقای علی اصغر عرب  فرزند رمضان  و بانو صدیقه افس��رده  فرزند علی 
اکبر  به طالق خلعی نوبت اول غیابی به شما آقای علی اصغر عرب فرزند رمضان  ده روز مهلت داده میشود جهت 
ثبت طالق همس��رتان به این دفتر خانه مراجعه کنید چنانچه مراجعه ننمودید این دفترخانه پاسخگو نخواهد بود. 

آ-98۱5929
تاریخ درج نوبت اول: 98/۱2/28                تاریخ درج نوبت دوم : 99/0۱/28

حاج شیخ غالم حق پناه 
سردفتر ازدواج وطالق۱/۱ نهبندان 

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره ۱۳98۶0۳0۶۳۳9000۳۶۱ هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم محمودس��بزوی فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه 55صادره از س��بزوار در یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت20700/۴۴مترمربع پالک فرعی از9اصلی مفروز و مجزی شده واقع در بخش۱0حوزه ثبت ملک خوشاب 
خریداری از مالک رسمی آقای حاجی علی خوشابی فرزند قاسم محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله۱5روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهدشد. آ-98۱۳۶۳۳
)م الف 98/۱00/۳۳28(

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳98/۱2/28         تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳99/0۱/۱۶
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳90/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی طیبه 
صالحی نیک فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 27 صادره از نیشابور در یک باب دامداری به مساحت۱0۳72/7۳ 
متر مربع در قس��متی از پالک ۱۳9 اصلی بخش ۳زبرخان از محل مالكیت عیسی  مرشدلوفرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۱۱9 واقع در اراضی پیش  فروش محرز گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد شد وصدور 
س��ند مالكی��ت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده۱۳آیی��ن نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت 
به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر 

می نماید .آ-98۱5505
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳98/۱2/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳98/۱2/28

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳90/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای شیرعلی میرشاهی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5 صادره از زبرخان در یک 
باب خانه به مس��احت 5۱7/۱ مترمربع پالک 8۳۱ فرعی از ۱ - اصلی بخش ۳ زبرخان واقع در اراضی 
دیزباد علیا خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی میرشاهی فرزند قربان محرز گردیده است. لذا به 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم 
نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد ش��د وصدور سند 
مالكیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده۱۳آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .98۱550۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳98/۱2/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳98/۱2/28

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح 

ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد 

۱- شش��دانگ یكب��اب مغ��ازه از پالک ۱/۳/20۱5 اصلی به مس��احت 2۱/08 متر مرب��ع ابتیاعی آقای 
علی اصغر طاهری بازخانه از محل مالكیت رس��می محمدعلی کریمی فر برابر رای ش��ماره 98-2۶22 

 -۱۳98/۱2/07-
کالسه 97-0۱8۴

لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالكین 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 تس��لیم و رس��یداخذ 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 دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف۱۳۱5 آ-98۱5۴9۴
تاریخ انتشارنوبت اول۱۳98/۱2/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳98/۱2/28
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

امالک واقع دربخش۱2 یزد –  ده باال و توابع
۱9۴5- اصلی آقای مهدی شفیع حسینی ششدانگ زمین محصورمشتمل بر ساختمان بطور مفرور قسمتی 
از پالک ثبتی برابر به مس��احت 258۶مترمربع بموجب رای ش��ماره ۱۳98۶0۳2۱00۶00۳0۱2مورخ 

۱۳98/۱۱/2۴واقع در ده باال تفت در ازای مالكیت رسمی مشاعی متقاضی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود درصورتیكه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.          بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-98۱5509
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه ۱۳98/۱2/۱۳

تاریخ انتشارنوبت دوم: چهار شنبه ۱۳98/۱2/28
علی محمد شبانیان تفتی

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
۱- برابر راي شماره۱۳98۶0۳0۶00700۱888- 98/۱2/۱۱ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
فاطمه عبداللهي  در ششدانگ یک باب  منزل به مساحت ۱92.۱5مترمربع پالک فرعي از 972 اصلي 
واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳ مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي سراج الدین جامی االحمدی  

محرزگردیده است
2- رابر راي شماره ۱۳98۶0۳0۶00700۱88۴- 98/۱2/۱۱  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
آرش صادقي در شش��دانگ یک باب   منزل  به مس��احت ۴52.90 مترمربع پالک ۳7۶ فرعي از ۱۶7 
اصلي  واقع در خراس��ان رضوی بخش ۱۳ مش��هد  خریداري از مالک رسمي آقاي  حسن صادقی مقدم  

محرز گردیده است
۳- برابر راي شماره۱۳98۶0۳0۶00700۱88۳- 98/۱2/۱۱  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
بهاره محمدي فر   در ششدانگ یک قطعه زمین محصور داری بنا به مساحت 2۱2 مترمربع پالک  89۱ 

اصلي واقع در  خراسان  رضوی بخش ۱۳ مشهد  از مالک رسمي هاجر محرمی  محرز گردیده است 
۴- رابر راي شماره ۱۳98۶0۳0۶00700۱885-  98/۱2/۱۱  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
رعنا ابراهیم نیا  در ششدانگ یک باب   منزل به مساحت  ۱۱9.۱5مترمربع پالک۶ فرعي از ۳- اصلي  
واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳  مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي خلیل کریمی تیموری  محرز 

گردیده است.
5- برابر راي شماره ۱۳98۶0۳0۶00700۱88۶- 98/۱2/۱۱ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد صوفي باغسنگاني  در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت ۱7۳.۴5 مترمربع پالک ۴ فرعي از 
۱00۴ -اصلي   واقع در خراس��ان رضوی  بخش ۱۳ مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي  نظر محمد 

احمدی بنكدار محرزگردیده  است
آگهی اصالحی

۱-پیرو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه  کاروکارگر هردو به  تاریخهای  98/۱0/5 و98/۱0/2۱که تصرفات 
مالكانه وبالمعارض  عبدالقیوم غالمپور نسبت به   شش دانگ یک باب خانه  در پالک یک فرعی از90۱ 
-اصلی واقع درخراسان رضوی  بخش۱۳مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن یكباب مغازه 

تجاری ازپالک یک فرعی از90۱-اصلی می باشد.
2-پیرو آگهی روزنامه قدس   وروزنامه  کاروکارگر هردو به  تاریخهای  98/09/۱9 و98/۱0/05که تصرفات 
مالكانه وبالمعارض  غالم دوستی نسبت به   شش دانگ یک باب ساختمان مسكونی باستثنا ءیک شانزدهم 
اعیان  در پالک ۱۴ فرعی از۱۱0۱ -اصلی واقع درخراسان رضوی  بخش۱۳مشهداشتباهامنتشرگردیده 
اس��ت ،که صحیح آن ش��ش دانگ یک باب ساختمان مسكونی باس��تثنا ءیک شانزدهم اعیان   ازپالک 

باقیمانده ۱۱0۱-اصلی می باشد.
لذابه موجب ماده ۳قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 
۱۳آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳ایین 
نام��ه مربوط��ه این آگهی  در دونوبت به فاصل��ه ۱5روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرش��هرها 
منتش��رتادرصورتی که اشخاص ذینفع به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  
آگه��ی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت یكم��اه اعتراض خودرابه  اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهدک��ه دراین صورت اقدامات ثب��ت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند 
اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالكیت می نماید وصدور سند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  

نیست . آ-98۱5۴95
تاریخ انتشار نوبت اول :98/۱2/۱۳      تاریخ انتشار نوبت دوم :98/۱2/28

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره ۱۳98۶0۳0800۱00۴۳۴۱ � ۱۳98/۱۱/27 هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای رضا محمدی فرزند محمد حسین  
بش��ماره شناس��نامه۳۱7 صادره ازبیرجند  وشماره ملی 0۶50۶۱۴5۶9  نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور مشجر به مساحت 2۶5/88 متر مربع بپالکهای 5۱۳ و 5۱۴ فرعی از ۴2۶ � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالكیت رقیه مددی پور  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت 

صادر خواهد شد. آ-98۱5۴70
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳98/۱2/۱۳                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱2/28

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳98۶0۳0800۱000۴۳7۳� ۱۳98/۱۱/28 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید حبیب اله رضائی فرزند س��ید علی  
بشماره شناسنامه ۳۴8صادره ازبیرجند  وشماره ملی 0۶5۱۴957۶8  نسبت به ششدانگ یكباب منزل به 
مساحت۱07/۴0 مترمربع قسمتی از پالک ۱۳9۶  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت رقیه مددی 
پور  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مالكیت صادر خواهد شد. آ-98۱5۴79
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳98/۱2/۱2        تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳98/۱2/28

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r بنگاه های کوچک در معرض تعطیلی و خطر افزایش
بیکاری روزافزون شده است

ویروس کرونا بســیاری از اقتصادهای ضعیف را تحت تأثیر قرار داده، همان گونه که 
جسم های بیمار و ناتوان را تهدید می کند، اقتصادهای ضعیف را نیز تحت تأثیرات 
منفــی مختلفی قرار می دهــد، بنابراین در برابر تهدید و خطرات مرگ ناشــی از 
ویروس کرونا، رعایت بهداشــت و افزایش سالمت جسمانی مؤلفه مهمی است. این 
موضوع در مسائل اقتصادی هم مصداق عینی و عملی دارد، به این معنا که هرچقدر 
اقتصاد و عوامل تشکیل دهنده آن قوی باشند از این ویروس کمتر ضربه می خورند، 
هر چند که ضربه خوردن آن قطعی اســت، اما میزان تأثیرپذیری از آن بســته به 
تمهیدات حمایتی و مقاومت در برابر ریزش ها و فروپاشی های واحدهای تولیدی است.

امروز بسیاری از اصناف و واحدهای خرد و کوچک در معرض تعطیلی و تهدیدات 
مســتقیم ویروس کرونا قرار دارند، ویروسی که عالوه بر ایجاد خطر بر سالمتی 
افراد جامعه، بدنه کم توان اقتصادی را نیز درگیر و بســیاری از کسب و کارها را 
تعطیل کرده است، بنابراین در شرایط کنونی و در ماه های پیش رو حمایت دولت 
از بنگاه های اقتصادی خرد و متوســط و صنوف مختلف به خصوص صنوفی که 
از این موضوع متحمل آسیب های بیشتری شده اند بسیار واجب و حتی ضروری 
است. حمایت دولت از اصناف، کارفرمایان و کارگران موجب پشت سرگذاشتن 
این بحران با دغدغه خاطر کمتری می شود. هر چند روزهای سختی در پیش روی 
یکایک ماست، اما برای عبوراز بحران نیازمند همیاری وهمکاری هر چه بیشتر 
با هم هستیم و نقش دولت در این حمایت، همراهی و انسجام بخشی به تمامی 
نهادهای دولتی بسیار تأثیرگذار است.بسیاری از اصناف اعم از مشاغل خدماتی و 
کسبه جزء روزهای بسیار تلخی توأم با رکود و عدم درآمد را پشت سر می گذارند. 
در حالی که همه آن ها برای ایام پایانی ســال برنامه ریزی کرده بودند، مشــاغل 
خدماتی کوچک تر در معرض تهدیدات بزرگ تری قرار دارند و بیشــتر از ســایر 
واحدهــای تجاری و اقتصادی در معرض تهدید قرار گرفته اند، بنابراین خدماتی 
مانند رستوران داران، سینما، دستفروشان، کافی شاپ ها و گردشگری و کارگران 
فصلی از جمله صنوفی به شــمار می روند که باید از آن ها حمایت های جدی در 
بسته های مختلف اقتصادی و معیشتی به عمل آید.سبدهای کاالیی و معافیت های 
مالیاتی می توانند به صورت مجزا در قالب بسته های حمایتی مختلف تعریف و به 
اصناف و کارگران مختلف بســته به میزان نیاز و میزان آسیب پذیری آن ها داده 
شــود. معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی آسیب دیده و کمک به پرداخت حق 
بیمه کارگران نیز قابل توجه اســت.اگر دولت به طور مشــخص و با برنامه ریزی 
قاعده مند از اصناف ، کارگران و واحدهای تولیدی حمایت مشــخصی به عمل 
نیاورد، قطعاً در بســیاری از حوزه ها اعم از افزایش خیل بیکاران و از دست دادن 

بخش قابل توجهی از کسب وکارهای کوچک دور از انتظار نخواهد بود. 

 ضرورت افزایش عرضه ارزاق با نرخ مصوب
 تا آخر فروردین حتی در تعطیالت عید

شاتا: حســین مدرس خیابانی، قائم  مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور 
بخشنامه ای خطاب به رؤسای اتاق های بازرگانی و اصناف ایران و نیز سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت 31 اســتان کشــور از آن ها درخواســت کرد تا تمامی 
واحدهای تحت پوشش صنوف و اتاق های بازرگانی در سراسر کشور، ضمن افزایش 
تولید و رعایت حال هموطنــان در ارائه نرخ های مصوب و عرضه کاالها و ارزاق 
عمومی، مواد شوینده و ضدعفونی کننده، در سراسر روزها حتی ایام تعطیالت) به 
جز اول فروردین( بدون وقفه و در تالشی سازنده و ماندگار، برای تأمین مایحتاج 
مردم بکوشند. وی در این بخشنامه اعالم کرده است: این روند تا پایان فروردین 
99 ادامه داشــته و تمامی شــبکه های حمل و نقل منطقه ای و کشوری مکلف 
هستند نهایت همکاری را در نقل و انتقال کاالهای موردنیاز مردم به کار بندند؛ 
ضمن اینکه واحدهای نظارتی استانی نیز باید وظیفه خطیر و دقیق نظارت را به 
خوبی انجام دهند. مدرس خیابانی تأکید کرد: شبکه های عرضه کاال بدون وقفه 

نسبت به توزیع مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم فعال هستند.

مرکز پژوهش های مجلس از روش های کاهش تبعات شیوع کرونا در اقتصاد ایران گفت

ازفروشگاه های  زنجیره ای تا نرم افزارهای موبایلی
اقتصاد: شــرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، 
کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیرضروری در 
یک ماه آینــده خواهد بود. الزمه این امر تعطیلی 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی غیرضروری است 
که البته هزینه های اقتصادی را به اقشــار مختلف 

تحمیل خواهد کرد.
در این خصوص باید توجه داشت ادامه این تعطیلي 
)تعطیلي بنگاه های اقتصادی و ادارات( پس از نیمه 
اول فروردین مي تواند تبعات اقتصادی سنگیني در 
پي داشته باشــد، اما استفاده از فرصت تعطیالت 
نوروزی مي تواند تا حدی این هزینه را کاهش دهد. 

مشابه این اتفاق در چین هم افتاد.
همزماني دو هفته خانه نشیني در بسیاری از شهرها 
و تعطیالت سال جدید تا حدودی هزینه اقتصادی 
قرنطینه را کاهــش داد، بنابراین تعطیالت عید به 
کمک کنترل کرونــا خواهد آمد، اما همزمان با آن 
باید سیاســت هایي برای جبران درآمدهای کاهش 
یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف در خصوص تأثیرپذیری 
اصناف از شــرایط کنونی بیان کــرد: هر صنفی 
همان طور که مجموعه ای از خدمات را ارائه می دهد 
در مقابــل ده هــا خدمات هم دریافــت می کند، 
بنابراین اصناف از تولیــد تا توزیع مجموعه هایی 
به هم پیوســته اند که به دنبال شیوع کرونا همه 
آن ها در سراسر کشــور درگیر شدند. جعفریان با 
بیان اینکه اصناف به دنبال شــیوع ویروس کرونا 
وضعیت بسیار بدی پیدا کردند، گفت: رستوران ها، 
شیرینی فروش ها و آجیل فروش ها، پوشاک و همه 
اصناف درگیر این قضیه شدند و اگر دولت کمک 
نکند وضعیت اصناف و اقتصاد تا دو سه ماه آینده 

بغرنج و به شدت سخت تر خواهد شد.
وی در رابطه با نقش اصناف در اقتصاد کشور افزود: 
نمی توان گفت همه اصناف 100درصد سالمت کار 
می کنند، چراکه ممکن اســت تعدادی هم تخلف 
کنند، اما تعداد متخلفان در اصناف بســیار اندک 
است و اکثر آن ها همیشه در خدمت مردم هستند.

جعفریان با اشاره به درگیری 90درصد اصناف در 
شرایط کنونی تصریح کرد: در حال حاضر ۶۵0هزار 
واحد تولیدی از این بابت آسیب دیده اند، اما مشکل 
آســیب دیدگی اصناف فقط در پایان سال نیست، 
مگر در اول سال که سیل آمد هم وضعیت خوب 

بود؟

در همیــن راســتا  مرکز پژوهش هــای مجلس  
راهکارهای خودش را برای کاهش تبعات شــیوع 

کرونا در اقتصاد ایران ارائه داد.

  پیشنهادهای فرایندی و مدیریت بازار
1-با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، ساختارهای 
بروکراتیک موجود و ستادها و دستگاه های مختلف 
امر تصمیم گیــری را به تأخیر می اندازد و ضرورت 
اتخاذ تصمیمات ســریع، راهگشــا و نافذ، به نظر 
می رسد بازنگری در ساختار مدیریت بحران در این 

حوزه ضرورت دارد. 
2- زنجیره تأمین در این شــرایط دچار اختالل 
و کمبود می شــود، بنابراین رصد و پایش مستمر 
وضعیــت تولیــدی بنگاه ها به ویــژه در خصوص 
کاالهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروری است. 
3- گزارش دهــی منظــم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ســایر دســتگاه های مربوط از میزان 
افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کاالهای اساسی 
و موجودی انبار کاالهای اساسی و همچنین رصد 
روزانه زنجیره تأمین کاالها به ستاد اقتصادی دولت 
و همچنین سران سه قوه برای اعمال برنامه ریزی 

برای ماه های آینده بسیار ضروری است.
4- در حــوزه توزیع اقالم بهداشــتی و... به نظر 
می رســد بهترین راه برای حصــول اطمینان از 
رســیدن اقالم فوق به دست مصرف کننده نهایی، 
عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتی، وابسته 
به دولت یا فروشگاه های بزرگ زنجیره ای است که 
امکان نظارت کامل بر آن ها اعم از ذخیره سازی و 
... وجود دارد. به منظور کاهش تردد مردم می توان 
ارسال بسته های بهداشتی از طرف این فروشگاه ها 
یا مراکز توزیع به درب خانه ها، براساس کدملی و 

اطالعات خانوارها را در دستور کار قرار داد.
5- با توجه به احتمال بروز کمبودهایی در بازار به 
ویژه اقالم اساسی مورد نیاز مردم و افزایش قیمت 
این کاالها، افزایش کارایی و اثربخشــی روش های 
کنترل قیمت در بازار بسیار ضروری است. به عنوان 
مثال راه اندازی اپلیکیشن قابل نصب روی گوشی 
تلفن همراه برای رصد لحظه ای قیمت توسط کلیه 
مصرف کنندگان برای افزایش شفافیت و تسهیل 
امر نظارت و بازرسی و استفاده از ظرفیت مردمی 
برای جلوگیری از تخلفات با راه اندازی سیســتم 
گزارش دهی مردمی می تواند در اولویت قرار گیرد. 

6- استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد در خصوص 
تأمین کاالهای بهداشــتی و کاالهای اساســی، با 
تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحدها و کسب 

و کارهای متقاضی باید در دستور کار قرار گیرد.
بــازوی پژوهشــی مجلــس همچنین بــه ارائه 
پیشنهادهایی برای حمایت از کسب و کارها پرداخته  
که از شاخص ترین آن ها می توان به چند مورد زیر 
اشاره کرد. در این پیشنهادها شرایط و تسهیالت 
الزم برای توسعه و راه اندازی فروشگاه های مجازی و 

اینترنتی در نظر گرفته شده است.
1-تســهیل فــوری مجوزهای ایجاد یا توســعه 
فروشگاه های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه های 

مربوط.
2- هماهنگی اصناف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی 
در خصوص نحوه تعامل کســب و کارهای خرد و 
سنتی با فروشگاه های اینترنتی بزرگ موجود برای 
عرضه بخشی از تولیدات خود به صورت مجازی و یا 
ایجاد پلتفرم هایی برای عرضه محصوالت به صورت 
شبکه ای با روش های مختلف ارسال محصوالت به 

دست مشتری.
3- ایجاد فروشگاه های آنالین، نیازمند اشتغال افراد 
زیادی در شبکه توزیع کاالست. این امر می تواند به 

کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. 
4-اعطــای تســهیالت )وام( بــدون سررســید 
)Revolving Loan( اســت که می تواند مورد 
توجه قرار گیرد. این تســهیالت بــه بنگاه ها داده 
می شود تا بتوانند شوک منفی تقاضا و چک هایشان 

را تا زمان رفع مشکل مدیریت کنند.
5-تمدید مدت زمــان پرداخت قبوض خدماتی، 
آب، برق و گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف 

و کسب و کارهای آسیب دیده.
6-تمدید مدت قرارداد شرکت های طرف قرارداد 
با دولت با شرکت های دولتی که با توجه به شرایط 
حاکم بر بازار نتوانسته اند به تعهدات خود عمل نمایند.

7- امهــال و ارائه تنفس چهار ماهه )اســفندماه 
139۸ تا پایان خردادماه 1399( در خصوص اقساط 
بانکی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، 
مشــروط به شــرایطی که در ادامه ذکر می شود.

8-تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کســب وکار 
)کــه طی اســفندماه 139۸ تا پایــان خردادماه 
1399 منقضی می شود، برای یک دوره، مشروط 
به عدم تخلف صاحب کســب و کار و بدون نیاز به 
مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی 

پرداخت مالیاتی(.
در ایــن پژوهش همچنین به یکی از حمایت های 
مهــم و ضروری برای کســب و کارهــا و فعاالن 
اقتصادی اشاره شده و تسهیالت در حوزه مالیاتی 
را با ارائه چند پیشنهاد مطرح کرده است. شایسته 
ذکر اســت با توجه به محدودیــت منابع دولت و 
همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه ها و کسب و 
کارها در منتفع یا متضرر شــدن از شرایط فعلی، 
الزم اســت برای برخی تخفیفات یا بخشش های 
مالیاتی، بیمه ای یا بانکی شــروطی در نظر گرفته 

شود از جمله:

1. بنگاه ها و کســب و کارهایی که با ارائه اســناد 
مثبته دچار کاهش شدید در فروش شده اند.

2. بنگاه هایــی که اجازه دسترســی به اطالعات 
مربوط به کلیه حســاب های بانکی و دارایی های 
خود را به دولت داده باشــند)جهت جلوگیری از 
کتمان احتمالی اطالعات توســط برخی کسب و 

کارها(.
3. بنگاه هایی که اقدام به تفکیک حساب  شخصی 
و حقوقــی کســب و کار خود نماینــد، مطابق 

دستورعمل ابالغی بانک مرکزی.
4. بنگاه هایی که کارکنان خود را اخراج نکرده یا 

کمترین تعدیل در نیروی کار را داشته اند.
شایان ذکر است، اقشار محروم با توجه به تنگنای 
مالی برای تأمین نیازهــای ضروری، قطعاً امکان 
تهیه اقالم بهداشــتی و پیگیری درمان و سالمت 
خود را نیز ندارند، بنابراین تهیه بسته های مربوط 
به اقالم بهداشتی در کنار تأمین کاالهای اساسی 
و ضروری این خانوارها بایــد به صورت همزمان 
مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص خانوارها را 

می توان به دو دسته تقسیم کرد. 
گروه نخســت خانوارهایی کــه دارای هیچ گونه 
پوشش بیمه ای، منبع درآمدی یا مستمری بگیر 
نهادهای حمایتی نیســتند که این گروه باید در 
اولویت نخســت قرار گیرند و طبعاً حمایت های 
بهداشــتی و کاالهای اساسی بیشتری را دریافت 

نمایند .
گــروه دوم نیز خانوارهایی هســتند که در طرح 
معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس 
اطالعات مالی و اقتصادی انتخاب شده اند )با توجه به 
اعتراض برخی خانوارها می توان فرصت مجدد برای 
بررسی اطالعات خانوارهای معترض در نظر گرفت(.

باید توجه داشت حمایت از اقشار محروم، در عین 
حال که با هدف حمایت در مقابل شــوک ناشی 
از کرونا پیگیری می شــود، بایــد کامالً هدفمند 
باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست های 
حمایتی با توجــه به وضعیت بودجه ای دولت، به 
احتمال قوی تورم زاســت، بنابراین باید با تحمیل 

حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.
برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به دو هدف باال، 
می توان به حمایت در چند سطح تقسیم بندی کرد:

1. حمایت برای تهیه اقالم بهداشتی و ضروری
٢. حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته

تعویق سه ماهه قبض آب و برق برخی کسبه و پرداخت بیمه کارفرمایان   ایسنا: محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور از تعویق سه ماهه حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرمایان خبر داد و اعالم 
کرد: پرداخت هزینه قبوض آب و برق کسب وکارهایی که پیش بینی می شود تا سه ماه آینده با رکود مواجه خواهند بود،  به تعویق خواهد افتاد. وی  گفت: پیش بینی می کنیم  بین 5 تا 6میلیارد تومان از درآمدهای 

سازمان تأمین اجتماعی در این بخش کاهش پیدا کند و دولت با پرداخت بخشی از بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی تالش می کند که این کمبود را تا حدی جبران کند.

خـــبر

 چهارشنبه 28 اسفند 1398 23 رجب 1441 18 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9211

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
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اداره کل فرودگاه های اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد، بر اس��اس قانون برگزاری 
مناقص��ات، تجدی��د مناقص��ه عموم��ی ی��ک مرحل��ه ای همزمان ب��ا ارزیاب��ی کیفی )فش��رده( 
ارائه خدمات نگهداری و راهبری تأسیسات حرارتی و برودتی فرودگاه مشهد 

به شماره نیاز ستاد 2098001578000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
شرکت ها می بایست دارای توانمندی و سوابق کاری اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.

1. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1398/12/27 می باشد.
2. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19/00 مورخ 1399/01/10

3. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 10/00 روز شنبه مورخ 1399/01/30
4. زمان بازگشایی پاکتها ساعت 14/00 روز شنبه مورخ 1399/01/30

جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« با شماره و آدرس ذیل تماس 
حاصل گردد. شایان ذکر است بازدید الزامی و در تاریخ 1399/01/23 ساعت 10/00 خواهد بود.

آدرس محل تحویل پاکات الف: دبیرخانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد.
شماره تماس: 7- 33400001- 051

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه 27313131
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768                                                    شناسه آگهی 80637/ م الف 9956

آگهی فراخوان پیمانکاران

فناوری  و  پژوهش  صندوق  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  شرکت  رضوی  خراسان  استان  دولتی  غیر 
ملی  شناسه  و   33943 ثبت  شماره  به  خاص 

10380491265

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ 1398,04,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397,12,29 
حسابرسی  موسسه   -  . گرفت  قرار  تصویب  مورد 
دکتر  آقای  و  اصلی  بازرس  بعنوان  ارقام  تالش 
به   0702590071 ملی  کد  دارای  کامیار  محسن 
سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 
مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)807321(
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برگ کمپانی خودرو سواری پژو 405 رنگ خاکستری 
 124K1088857 متالیک مدل 1396 به شماره موتور
ب��ه   NAAM01CE8HK596031 شاس��ی  ش��ماره  و 
ش��ماره انتظام��ی 354 ط 22 ایران 84 ب��ه مالکیت  
مه��دی باران خوش مفق��ود گردیده و فاق��د اعتبار 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خراسان  سبز  طنین  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19328 

و شناسه ملی 10380348623 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1398,12,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، محله آبکوه ، خیابان آفرین 
 ، ابوسعیدابوالخیر  ، خیابان  )آبکوه 24(  جنوبی 
پالک 0 ، طبقه همکف تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)807224(
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بهروش  آگاهان  موسسه  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   2923 ثبت  شماره  به  پارس 

10100647159

شرکا  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1398,08,25 و نامه شماره 98,236721 
مورخ 1398,08,29 جامعه حسابداران رسمی 
پایان سال   : اتخاذ شد  ایران تصمیمات ذیل 
به  سال  هر  ماه  شهریور   31 از  موسسه  مالی 
 30 ماده  و  یافت  تغییر  سال  هر  ماه  آذر   30

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)807327(
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خراسان  دانش  افق  شرکت  تغییرات  آگهی 
شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت 1265 

و شناسه ملی 10860315270

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,07,30 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
از  مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضای 
ماده  و  یافت  افزایش  نفر   2 به  نفر   1

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  شمالی  خراسان 

موسسات غیرتجاری بجنورد )806081(
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )807349(

 آگهی تغییرات شرکت نیلی پرشین آرایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38099 و شناسه ملی 10380537542

مجید  سید  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,17 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
علویان به شماره ملی 0901632082 و آقای سید جعفر علویان به شماره ملی 0901604518 و خانم فاطمه معینی ازغدی به شماره 
ملی 0933208154 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - موسسه پارسیان حسابرس افق به شناسه ملی 
10320257591 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن غالمی شرفخانه به شماره ملی 0939534401 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و صورتهای مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
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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�الت 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 ذیصالح 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 اعالم ش�ده اس�ت که الزم اس�ت مناقصه گران 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا 

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

/ع
98

15
89

8

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس 
از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب 

برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
تذکر : شرکت کنندگانی مجاز به شرکت در مزایده می باشند  که قبال در سامانه مذکور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره غرفه آبمیوه ، بستنی در داخل سالن ایستگاه راه آهن مشهد .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا   ساعت 13:30 روز   دوشنبه   مورخ   99/01/18   .      
IR ب��ا  شناس��ه واری��ز:  4-قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واری��ز وج��ه: مبلغ1.000.000)ی��ک میلی��ون( ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب 710100004001064004005747 
297064060280500985132319801100 بن��ام تمرک��ز درآم��د راه آهن .  واریزی  از طریق س��امانه س��تاد میبایس��ت انجام پذی��رد  . ضمنًا مزای��ده  از طریق پایگاه ملی                 

اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
5-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل همراه 

با پاکت "الف" تا ساعت13:30  روز    پنج شنبه  مورخ  99/01/28   - درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
6- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

7- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت   11   روز     شنبه   مورخ  99/01/30   .    
8-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 37.000.000) سی و هفت میلیون( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت واریز نقد ش��ماره حساب  IR 290100004001064006372624  با 

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

9- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایستی  پروانه کسب از اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ ها یا اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان آبمیوه ، بستنی و فالوده 
را همراه اسناد مزایده در )) پاکت ب((  ارائه  نمایند.

تذکر مهم : مجوزهای صادره در خصوص بند فوق می بایست صرفًا بنام شرکت کننده در مزایده باشد . در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده رد و هیچگونه ادعایی در 
اینخصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد.  

10- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
11- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

. 

» آگهی تجدید  مزایده شماره 21-37-98 « ( )نوبت دوم(

اداره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان



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

استفاده از روزهای پنجشنبه و جمعه برای جبران آموزش دانش آموزان  تسنیم: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش وپرورش گفت: اگر زمان تعطیالت مدارس طوالنی تر شود دوره های آموزشی 
ما فشرده تر می شود؛ یعنی ممکن است از روزهای پنجشنبه و جمعه نیز استفاده کنیم. هر زمان مدارس باز شود تا 6 هفته دوره آموزشی را افزایش می دهیم و متناسب با اینکه چه تعداد در آموزش های مجازی 

پیشرفت داشته ایم و چه مقدار از دروس باقی مانده است، این کار پیش می ر ود. اما 70 درصد محتوای آموزشی پیش از تعطیالت ارائه شده و 30 درصد باقی مانده که باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

کارکنان سازمان بهداشت جهانی نیز دورکاری می کنند
مهر: ســازمان بهداشت جهانی در سایه 
گسترش ویروس کرونا از کارمندان خود 
خواست به صورت دورکاری فعالیت های 

خود را ادامه دهند.
به گزارش المیادین، ســازمان بهداشت 
جهانی از تمام کارمندان خود می خواهد به 
مقر این سازمان مراجعه نکرده و از طریق 

دورکاری فعالیت خود را ادامه دهند. این ســازمان همچنین از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه نیز خواست به مقر این سازمان مراجعه نکنند.

پس از این نیز مقر ســازمان ملل متحد در نیویورک به منظور جلوگیری از شــیوع 
ویروس کرونا به مدت چهار هفته از حضور کارکنانش کاست.

پیش از آنکه نتیجه آزمایش یک دیپلمات اهل فیلیپین برای بررسی ابتال به بیماری 
»کووید۱۹« مثبت گزارش شــد، ســازمان ملل متحد اعالم کــرد قصد دارد حضور 

نیروهایش در مقر این سازمان در نیویورک را کاهش دهد.
سازمان بهداشت جهانی چندی پیش اعالم کرده بود کووید ۱۹ به سطح همه گیری 

جهانی رسیده است.

رقم مبتالیان به کرونا در ووهان به یک نفر کاهش یافت
ایرنا: کمیسیون ملی بهداشت چین روز 
سه شنبه اعالم کرد در ۲۴ ساعت گذشته 
۲۱ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در 
چین شناسایی شــده است که تنها یک 
مورد آن در شهر »ووهان« کانون شیوع این 

ویروس بوده است.
با این حال کمیسیون ملی بهداشت چین 

اعالم کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ مورد وارداتی ابتال به کرونا در چین ثبت شده و 
۱۲ تن دیگر نیز بر اثر ابتال به کرونا در شهر ووهان جان خود را از دست داده اند، در 

حالی که دو نفر مشکوک هم شناسایی شده اند.
بر اســاس این آمار از ۲۰ مورد افراد مبتالی وارداتی به چین ۹ مورد در پکن، ســه 
مورد در شانگهای، سه مورد در گواندونگ و در استان های ججیانگ، شاندونگ، یونن، 

شانشی و منطقه خودمختار گوانگشی هم هر کدام یک مورد گزارش شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین، در ۲۴ ساعت گذشته همچنین در 
چین ۱۳ تن جان باخته اند که تمام آن ها در شــهر ووهان کانون اولیه این ویروس 
بوده است؛ با این حساب شمار کل مبتالیان در چین به ۸۰ هزار و ۸۸۱ تن و شمار 

جان باختگان هم به ۳ هزار و ۲۲۶ نفر رسیده است.
تعداد کل مبتالیانی که از خارج به چین برگشته اند هم به ۱۴۳ نفر افزایش یافته است.

کمیسیون ملی بهداشت چین همچنین اعالم کرد با درمان ۹۳۰ نفر در ۲۴ ساعت 
گذشته تعداد کل بهبود یافتگان در چین به ۶۸هزار و ۶7۹ نفر رسیده است.

عالوه بر خاک اصلی چین، ۲۳۵ نفر هم در نواحی خودمختار و ویژه هنگ کنگ، ماکائو 
و تایوان به کرونا مبتال شده اند. سازمان بهداشت جهانی هم اعالم کرد شمار مبتالیان 
به کرونا در سراسر جهان با شناسایی ۱۳ هزار و ۸7۴ تن در ۲۴ ساعت گذشته به ۸۶ 
هزار و ۴۳۴ نفر و شمار جانباختگان هم با ثبت ۸۴۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته به ۳ 

هزار و ۳۸۸ تن رسیده است.

پزشک چینی: 
۲۸ روز بدون ابتالی جدید به معنای پایان کروناست

ایرنا: »لی النجون« متخصص بیماری های 
همه گیر در چین می گوید یکی از عالئم 
پایان کرونا در کشــور این است که تا ۲۸ 
روز هیچ مورد جدیدی از ابتال شناسایی و 

گزارش نشود.
لی در گفت و گو بــا روزنامه گلوبال تایمز 
چین افزود: برای اینکه اطمینان حاصل 

کنیم دوره کرونا در چین به پایان رسیده است برخی از شرایط باید محقق شود که 
نخستین شرط این است تا ۲۸ روز هیچ موردی از بیماری نباید در کشور وجود داشته 
باشد، شرط دوم این است تمامی کسانی که تا پیش از این به کرونا مبتال شده اند باید 

در بیمارستان ها بستری شده باشند.
همزمان کمیسیون بهداشــت ملی چین در بیانیه ای آورده این کشور دوره 
اوج شیوع کرونا را پشت سر گذاشته و شمار مبتالیان در استان هوبی و شهر 
ووهان مرکز آن که نخستین کانون شیوع بیماری است، به طرز چشمگیری 

کاهش یافته است.
لی گفت: خوشبینی ها برای پایان دوران کرونا بسیار زیاد شده است؛ امیدواری اصلی ما 
این است تا پایان ماه مارس امسال دیگر موردی از ابتال به ویروس در کشور اعالم نشود.

در استان هوبی کانون شیوع بیماری به تدریج کسب و کار در حال شروع است و در 
اســتان های دیگر نیز تولید از سرگرفته شده است. در منطقه ماکائو در جنوب و در 
منطقه خودمختار ســین کیانگ در شمال غرب چین نیز برنامه بازگشایی مدارس 

اعالم شده است.

واقعاً به احترام معلم آیالندی، برپا!
 شــنیدیم که وزیر آموزش و پرورش به احترام معلم زحمتکش بازنشسته گفته 
برپا، که این روزها به دلیل اینکه کلمه آنالین را درست تلفظ نکرده و گفته آیالند 

وایرال شده و دلخور.
آقــای وزیر! به نظر بنده تمامی ما به احترام معلمانی که این روزها بدون دانش 
فناوری و برای ادای تکلیف با ابزارهای نامناسب، بدون امکانات و با هزینه خود و 

اینترنت ضعیف وارد عرصه تدریس آنالین شدند، باید تمام قد بایستیم. 
بیش از ۲۰ سال از شعار هوشمندسازی مدارس در ایران می گذرد اما معلمان ما 
نه در دانشگاه فرهنگیان و نه در دوره های ضمن خدمت هرگز یک دوره آنالین 
را تمرین و تجربه نکرده اند. قاعدتاً تدریس آنالین متفاوت با تدریس زنده اســت 
و ارتباط، تعامل، بازخورد، یادگیری، یاددهی، ارزشیابی و مدیریت کالس درس 
در فضای اینترنت نیاز به سیســتم های مدیریت یادگیری تخصصی و ابزارهای 

تدریس خاص دارد.
۲۰ ســال اســت که مدیران آموزش و پرورش یک ال ام اس فارسی مناسب 
برای معلمان نســاخته اند. چگونه مدیران زیر مجموعه شــما در زمان بحران 
کرونا به اهمیت یاددهــی و یادگیری در فضای مجازی پی برده اند و معلمان 
و دانش آموزان را وادار به آمــوزش از طریق واتس آپ و تلگرام می کنند؟ این 
دقیقاً شبیه این است که از بانک ها بخواهیم با تلگرام و واتس آپ حساب های 
مشــتریان را مدیریــت کننــد، در حالی کــه بانک ها پیشــروتر از مدارس، 
اتوماســیون های خدمات مالی، برنامه های حسابداری آنالین و همراه بانک ها 

را در اختیار کارکنان و مشتریان خود قرار داده اند.
آقای وزیر! مدارس ما این روزها شبیه ماشین زمان هستند. وقتی صبح معلمان و 
دانش آموزان وارد مدارس بدون فناوری می شوند وارد ماشین زمان می شوند، اما 
به سمت آینده نمی روند، بلکه به ۵۰ سال گذشته بر می گردند. چون هرجایی به 

غیر از کالس های درس، مجهز به ابزار و فناوری های هوشمند است.
بانک ها، فروشــگاه ها، حتی منازل دانش آموزان از کالس های درس و مدرسه ها 
به روزتر و در این محیط ها مردم با فناوری های ارتباطی آشــناتر هستند. امروزه 
دانش فناوری خود دانش آموزان از معلمان پیشــی گرفته است و تعجبی ندارد 

که نسل جدید در محیط های آموزشی عقب افتاده، به سواد فناوری ما بخندد.
آقای وزیر! واقعاً برپا! لطفاً تا ســاخت چند ال ام اس فارسی قوی، آموزش عملی 
تدریس آنالین به دانشجو -معلمان در دانشگاه فرهنگیان، توسعه دانش فناوری 
معلمان، افزایش ســرعت اینترنت در مدارس و دانشگاه فرهنگیان برپا! این گونه 

است که می فهمیم شما واقعاً به شأن و مقام معلمان پایبند هستید.
آقای وزیر! معلمان، کارگر فرهنگی نیســتند که دســتورات نادرست و ناقص و 
ناآزموده را اجرا کنند. لطفاً ورق را برگردانید و بیشتر اجازه ندهید که در ساختار 
خشن اداری آموزش و پرورش به کارگران بله قربانگو تبدیل شوند. به آن ها شأن 

روشنفکر و عامل آگاه را بدهید.
تربیت نســل های آینده ما در دست معلمان است، اما بحران کرونا ثابت کرد که 
آن ها تا چه حد تنها، بی امکانات و مورد بی مهری ساختار بروکراتیک آموزش و 
پرورش قرار گرفته اند و شــأن و آینده معلمان در کشور ما به دلیل سیاست های 

ناکارآمد و ضعف توسعه حرفه ای معلمان تا چه حد نزول کرده است.

 جامعه/ ساحل عباسی  از وقتی که شبکه های 
اجتماعــی در فضای مجازی همه گیر شــده و 
همه مردم اخبار منتشــر شده از آن را بیشتر از 
سایر رسانه ها مورد توجه قرار می دهند، محملی 
برای انتشــار اخبار واقعی، فوری، تکان دهنده و 
غیرواقعی ایجاد شده است که با دالیل و اهداف 
خاصی ســاخته و پرداخته می شوند تا بر اذهان 
عمومــی تأثیر بگذارند. برخی اوقات همانند این 
روزها که بیماری کرونا و همه گیری آن اضطراب 
مردم را دوچندان کرده، دســت هایی در پشت 
پرده با استفاده از شبکه های اجتماعی به دنبال 
افزایش دامنه نگرانی های مــردم با اهداف ضد 
انسانی خود هســتند؛ از این رو دست به انتشار 
اخبــاری می زنند که به هیچ وجه تأیید نشــده 
است، اخباری که عموماً برخی از مردم آن را باور 
می کنند و چه بسا خود نیز در چرخه ارسال این 

دست از اخبار سهیم می شوند. 
مهــدی جوهری، عضو هیئــت مدیره انجمن 
جرم شناســی استان البرز و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم قضایی در گفت وگو با ما درباره 
چگونگی برخــورد با منتشــرکنندگان اخبار 
کذب سخن گفته است تا با آگاهی به اهمیت 
ایــن موضوع در ایــن زنجیــره هدفمند غیر 

انسانی قرار نگیریم.

 آیا قانون مجازات اسالمی، انتشار اخبار 
کذبی را که در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی منجر به تشویش اذهان عمومی 

شود تحت پیگرد قانونی قرار می دهد؟
گســترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
که منجر به انتشار اخبار مختلفی در میان آحاد 
مردم می شود، به دلیل وسعت و فراوانی تا حدودی 
قدرت تشخیص زود هنگام اخبار صحیح را از اخبار 
ناصحیح از مردم گرفته است، لذا گاه شاهد نشر 
اخباری هستیم که منبع و مبنای مشخصی ندارند 
و صحت و سقم آن ها تأیید شده نیست، این اخبار 
با توجه به تأثیرگذاری آن ها در روال زندگی جامعه 
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؛ به این معنا که 
اخبار غیرواقعی که منجر به تشویش اذهان عمومی 
یا نگرانی هــای بی دلیل یا بهتان به فرد یا افرادی 
می شوند یا سبب در معرض خطر قرار دادن آبروی 

دیگران باشــد در زمره جرایم نشــر اکاذیب قرار 
می گیرند و منتشرکنندگان آن ها به جرم تشویش 
اذهان عمومی باید پاسخگو باشند. امروز اصلی ترین 
موضوع جامعه ما گسترش ویروس کرونا و تأثیرات 
و تبعات آن بر سالمت جسمانی و از دست رفتن 
بسیاری از کسب و کارهاست؛ این موضوع منجر 
به نشر اخبار و مطالبی در فضای مجازی شده که 
برخی از آن به این دلیل که مبنا و سند مشخص 
و قابل قبولی ندارند اذهان عمومی را درگیر کرده 
و به افزایش آشفتگی و پریشان خاطری بسیاری 
از مــردم جامعه دامن زده اســت. اخباری از این 
دست که ضد و نقیض های مختلفی دارند و مدام 
به صورت های مختلــف و در قالب های متفاوت 
اطالع رسانی می شوند در جمله نشر اکاذیب قرار  
می گیرند که بر اســاس ماده ۶۹۸قانون مجازات 
اسالمی جزو اخبار غیرمستند و کذب هستند که 

باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

  قانون چه مجازاتی را برای مجرمانی که 
مشــمول این ماده قانونی می شوند در نظر 

گرفته است؟
این قانون که مصوب ســال ۱۳7۵ اســت تمام 
افــرادی که در فضــای مجازی اقدام به نشــر 
اکاذیب یا تشــویش اذهان عمومی می کنند یا 
با شــایعه پراکنی به کشــور و آبروی افراد لطمه 
می زنند مشــمول دو ســال حبس و 7۴ ضربه 

شالق می کند. قطعاً قانون گذار با مجازات اعالم 
شده قاطعیت خود را در برخورد با نشر اکاذیب 
و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی نشان 
داده، چرا که این مســئله موضوع بسیار مهمی 
است که برخورد نکردن با آن تبعاتی به سالمت 

فکری و روانی مردم وارد می کند.

  آیا ارسال فایل هایی که به نوعی از نظر 
قانون گذار تشــویش اذهان عمومی تلقی 
می شود از سوی افراد عادی به صورت »غیر 

تعمدی« نیز جرم به شمار می رود؟ 
مسئله مهمی که قانون گذار در این موضوع بر آن 
تأکید دارد جلوگیری از انتشار اخبار غیرمستند 
است، اخباری که انتشــار آن سبب ایجاد رعب 
و وحشت در جامعه یا بی اعتمادی به مسئوالن 
می شــود. اخباری که شایعه سازی محض است 
و از ســوی مرجع رسمی و شــبکه های خبری 
معتبر رسانه ای نشــده اند اگر در جامعه منتشر 
شــوند تبعاتــی از خــود به جــای می گذارند، 
بنابراین قانون گذار بــا توجه به اهمیت موضوع 
به دنبــال جلوگیری از نشــر چنیــن اخباری 
اســت. منتشــرکنندگان این اخبار به دو دسته 
منتشــرکنندگان تعمدی و غیرتعمدی تقسیم 
می شوند؛ برای اینکه منتشرکنندگان غیرعمدی 
که هدف ایجاد اخالل و تشویش اذهان عمومی 
را دنبال نمی کنند آگاه شــوند بایــد از طریق 

رسانه ها آموزش داده شود تا 
با فرهنگ سازی این نتیجه 
برای همگان حاصل شــود 
هنگامی که فایلی به دست 
آن ها می رســد تا از تأیید 
و صحــت آن خبــر اطالع 
دقیقی ندارند، برای همدیگر 
ارســال نکنند. مســلماً از 
نظر قانون گذار بازنشــر این 
اخبار جرم تلقی می شــود 
اما اگر تعمدی باشــد جرم 
با دقت بیشــتر و مجازات 
می شود.  اعمال  بیشــتری 
اگر مردم عادی که در زمره 
غیرتعمدی  ارسال کنندگان 
قرار دارند مطلبی به دست 
آن ها می رسد که از صحت 

منبع آن مطلع نیستند، بهتر 
است قاطعانه درباره آن اظهارنظر نکنند یا آن را 
با دیگران به اشتراک نگذارند و پیش از مشخص 
شــدن صحت هر خبری که موجب شگفتی و 
تحلیل های مختلفی در جامعه می شود از ارسال 
و بازنشــر آن خبر خــودداری کنند. قطعاً ما در 
حال حاضر و در شرایط گسترش ویروس کرونا 
نیازمند اتحاد و همبستگی بیشتری هستیم، پس 
نباید اخباری را منتشر کنیم که تأیید نشده و به 
نگرانی بیشــتر جامعه دامن می زند، اگر قادر به 
منبع شناسی نیستیم و نمی توانیم از صحت آن 
منبع و پایگاه خبری مطمئن شــویم با شک و 
احتمال درست نبودن با آن برخورد کنیم و برای 
دیگران ارسال نکنیم تا دچار مشکالت بعدی و 

عواقب پیگرد قانونی قرار نگیریم.

از  مدعی العمــوم  مواقــع  ایــن  در    
اخبار کذب و تشویش  منتشــرکنندگان 
اذهان عمومی شکایت می کند؟ روال قانونی 

این موضوع چگونه انجام می شود؟
با توجه به اینکه تشویش اذهان عمومی و انتشار 
اخبار کذب از شبکه های اجتماعی جرم عمومی 
تلقی می شود، دادستان به عنوان مدعی العموم از 
فرد یا افراد شکایت می کند، هر چند در خصوص 

انتشــار اخبار کذبی که منجر به 
تشــویش اذهان عمومی شــود و 
زندگی فــرد یا افــرادی را تحت 
تأثیرات منفی قرار دهد افراد نیز از 
این حق برخوردارند که به صورت 
خصوصی در قالب شاکی خصوصی 

از منتشرکنندگان شکایت کنند.

  چه تفاوتــی بین برخورد 
منتشــرکنندگان  با  قضایی 
تعمدی با غیرتعمدی از طرف 

قوه قضائیه وجود دارد؟
قوه قضائیه به تمامی گزارش هایی 
که از این محل داده می شود ورود 
می کند و برخورد قاطعانه ای را در 
دســتور کار خود قرارمی دهد، اما 
قطعاً برخورد با کسانی که به صورت 
تعمدی اقدام به انتشار اخبار کذبی 
که به دنبال تشویش اذهان عمومی یا ضدیت با 
نظام یا تحریک مردم برای رفتارهای غیر قانونی 
می کنند شدیدتر از منتشرکنندگان غیرتعمدی 
است. متأسفانه عموم مردم به این موضوع توجه 
ندارند که با انتشــار اخبار کذب به شایعه پراکنی 
دامن می زنند و مرتکب جرم شده اند، افرادی که در 
دام افراد سودجو و ضد انقالب می افتند تا از طریق 
آن ها ضدیت خود را با نظام جمهوری اسالمی به 
نمایش بگذارند. نمونــه واضح آن ویدئویی بود از 
خانمی در یکی از شهرهای جنوبی کشور که خود 
را پرســتار معرفی کرده بود و با گریه و تقاضا از 
مردم می خواست از خانه خارج نشوند، در حالی که 
این فایل دست به دست می شد و مردم به صورت 
ناآگاهانه  آن را به یکدیگر ارسال می کردند مشخص 
شد این فایل در راستای ضدیت با حاکمیت تولید 
شده و این پرستار قالبی فریب خورده یکی دیگر 
از عناصر فریب خورده ضد انقالب است. بنابراین 
انتظار می رود رســانه ها با آگاهی بخشی به مردم 
مانع ارسال هر فایلی یا باورپذیری آن شوند، چرا 
که بســیاری از مردم ممکن است بدون منظور یا 
نیت خاصی درگیر حواشی این موضوعات شوند 
و به صورت ناخواسته موجب ناراحتی و تشویش 

اذهان دیگران را فراهم کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در گفت و گو با قدس بیان کرد

عزم قانون برای مجازات سخت بازنشرکنندگان اخبار کذب
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تجربه  بهبودیافته ها 
در پشیمانی از ترس کرونایی

غول بزرگی از کرونا 
برای خود ساخته ایم

 جامعه   شنیدن صحبت افرادی که به کرونا مبتال 
شــده بودند و در حال حاضر از بیمارستان مرخص 
شده و سالمت هستند، می تواند جالب و البته مؤثر 

در شکست دادن این ویروس باشد.
خبرگزاری فارس در گزارشی به سراغ تعدادی از این 
افراد در اصفهان رفته است که شاید مرور بخش هایی 

از آن برای شما هم جالب باشد.

 دوران سخت تری از کرونا را گذرانده ایم
عبدالحمیــد جعفری، از جانبازان شــیمیایی دفاع 
مقدس که به بیماری کرونا مبتال شــده و در حال 
حاضر بهبود یافته است، می گوید: در این بیماری که 
برای خودمان از آن یک غول بسیار بزرگ ساخته ایم، 

موضوع داشتن روحیه و واقع نگری همراه با اطالعات 
درســت و البته رعایت مسائل بهداشتی در شرایط 
مختلف، چه هنگام بیماری و چه پیش و پس  از آن 
بسیار اهمیت دارد. برای مثال، خود من با دیدن عالئم 
بیماری به خانواده گفتم دچار کرونا شده ام اما جای 
نگرانی و ترس وجود نــدارد، چرا که ما بیماری ها و 
دوران سخت تر از آن را گذرانده ایم؛ اما ترس خانواده 
بیشتر ناشــی از مسئله مشکالت ریوی و قلبی من 
بود که خدا را شــکر االن گرفتگی عضالت یا تب و 
همچنین تنگی تنفس به  اندازه روزهای ابتدایی ندارم.

 ترسی که همچنان ادامه دارد
روح اله ملک محمد، یکی دیگر از بیماران هم با 

بیان تصور پیش و پس خود درباره این بیماری 
گفت: ابتدا ترس من از این بیماری بســیار بود، 
به گونه ای که هنوز اثرات آن در وجودم اســت و 
گاهی شب ها از خواب می پرم و تپش قلب دارم، 
اما پس از اینکه این بیمــاری را گرفتم متوجه 
شدم غول بزرگی که در ذهن خودمان ساخته ایم 
درست نیســت، گرچه این بیماری سختی ها و 
مشکالت خود را چه به هنگام پیشگیری و چه 
زمان درمان دارد و تا حــدی زندگی روزمره را 
دچار اخالل می کنــد، اما با کمی دقت، رعایت 
نــکات الزم و همچنین اطالع کافی می توان آن 
را ابتدا در خانواده و ســپس در جامعه تا نابودی 

کامل، مدیریت کرد.

 کرونا یک ویروس است، نه کاری خالف 
شرع و عرف

همراه یکی از بیماران مبتال به کرونا که بهبود پیدا 
کرده نیز می گوید: ترس از کرونا همچنان در وجود 
خانواده ما هست و این ترس درمان نشده است. وی 
در خصوص مواجهه اطرافیان با این بیماری گفت: 
برخی افراد خانواده، دوستان و آشنایان به نحوی با ما 
برخورد می کنند که گویی عملی خالف شرع و عرف 
انجام گرفته است، درحالی که ما هم مانند بسیاری 
دیگر، فقط مبتال به بیماری شــده ایم و این اتفاق 
ممکن است برای هر کسی پیش بیاید که برخورد 
و مواجهه صحیح اطرافیان بسیار اهمیت داشته و 

می تواند در روند بهبودی و روحیه مؤثر باشد.

خبر

دستچین

برخی از مسئوالن تمارض به بیماری کرونا می کنند
ایلنا: جالل میرزایی، نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: برخی از مســئوالن تمارض بــه بیماری کرونا 
می کنند و می گویند کرونا گرفتند و پس از دو ســه روز اعالم 

می کنند تستشان منفی بوده؛ این حرکت غیرمسئوالنه است.
کسی که چنین رفتاری را انجام می دهد قطعاً صالحیت ماندن 

در مسئولیت را ندارد.

جنگ بیولوژیک فرضیه ای رد نشده است
مهر: حجت االسالم رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها گفت: جنگ بیولوژیک فرضیه ای رد نشده 
است. تجربه دفاع مقدس نشان داد دشمن از هیچ رفتاری برای 
مبارزه ابا نخواهد کرد، همچنان که در آن زمان از ســالح های 
ممنوعه و شیمیایی ســاخت اروپا علیه شهروندان غیرنظامی 

توسط دشمن استفاده شده است. 

نمی توانیم کودکان کار و خیابان را جمع آوری کنیم
ایلنا: حبیب اهلل مســعودی فریــد، معاون امــور اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی گفــت: نمی توانیم یک، ۲ یــا ۳ هزار 
کــودک را جمع آوری و در یــک یا چند مــکان نگهداری 
کنیــم، چراکــه منجــر بــه تراکم بیــش از حد و ســبب 
 انتقــال بیماری می شــود، باید بین هر فــرد ۱.۵ تا ۲ متر 

فاصله باشد.

حقوقی
یک مسئول قوه قضائیه:

 پنهان کاری ابتال به کرونا 
تا یک سال حبس دارد

مهــر: دکتــر رضــا مســعودی فر، مدیرکل 
پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: چنانچه 
برگزارکنندگان نمایشگاه ها، جشنواره های فروش و 
فروشگاه ها تدابیر الزم را برای پیشگیری از انتشار 
ویروس کرونا پیش بینی نکنند بــا اعالم وزارت 
بهداشــت یا دانشگاه های علوم پزشکی استان به 
اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و مطابق ماده 
۶۸۸ قانون مجازات اســالمی مجازات می شوند. 
مسعودی فر تأکید کرد: مطابق قانون یاد شده اقدام 
علیه بهداشــت عمومی تا یک سال حبس دارد. 
همچنین افرادی که با علم و اطالع از مبتال بودن به 
کرونا اقدام های پیشگیرانه مثل قرنطینه یا مراجعه 
به مراکز درمانی را انجام ندهند و موجب انتشــار 
و ابتالی دیگران شــوند نیز ممکن است مشمول 
مجازات مقرر در قانون قرار گیرند. وی تصریح کرد: 
با توجه به ضرورت حفظ جان شــهروندان، انجام 

اقدام های پیشگیرانه وظیفه همگانی است.

بهداشت و درمان
مرکز سنجش این وزارتخانه اعالم کرد
لغو آزمون های فروردین ماه 

وزارت بهداشت 

ایسنا: تمامــی آزمون های وزارت بهداشت در 
فروردین ۱۳۹۹ به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
لغو شدند. مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت 
بهداشت اعالم کرد با توجه به شرایط فعلی و بر 
اساس رصد دقیق وضعیت ابتال و انتقال عفونت 
ویروس کرونا جدیــد آزمون های فروردین ۹۹ 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور لغو شدند.
بر این اســاس آزمون های علــوم پایه، پیش 
کارورزی و جامــع داروســازی که قرار بود ۲۰ 
فروردین، آزمون زبان MHLE ۲۸ فروردین 
و آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی که 
قرار بود ۲۹ فروردین ۹۹ برگزار شود لغو شدند.

همچنین بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش 
پزشکی وزارت بهداشت، آزمون پذیرش دستیار 
تخصصــی نیز که قرار بود ۴ اردیبهشــت ۹۹ 
برگزار شــود لغو و تاریخ جدیــد برگزاری این 
آزمون  پس از تعطیالت سال جدید اطالع رسانی 

خواهد شد.

جوان و خانواده
در پی شیوع کرونا

 بازپرداخت وام ازدواج 
با سه ماه تأخیر

ایســنا: معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: بازپرداخت وام ازدواج با تأخیر سه 

ماهه انجام خواهد شد.
محمدمهدی تندگویان با اشــاره به پیشنهاد 
بانک مرکزی برای حمایت از کســب و کارها 
و اشــخاصی که در جریان شیوع کرونا کسب 
درآمد و اشتغال آن ها آسیب دیده است، گفت: 
بر این اساس مصوب شــد اقساط وام ها تحت 
شرایطی به مدت سه ماه به تأخیر بیفتند، اما 
با وجود این مصوبه برخی از بانک ها از مشتریان 
خود خواسته اند نسبت به پرداخت اقساط خود 

اقدام کنند.
تندگویان افزود: بسیاری از جوانان، شب عید را 
زمانی برای شروع کسب و کار یا رونق گرفتن 
کارشان می دانستند و فکر می کردند در آستانه 
نوروز می توانند درآمد خوبی کســب کنند، اما 
حاال معلوم نیست تا چه زمانی باید با مشکالت 

اقتصادی پیش آمده دست و پنجه نرم کنند. 

حوادث
پزشکی قانونی اعالم کرد 

کاهش تلفات حوادث رانندگی 
در ۱۱ ماه گذشته 

ایرنا: پزشــکی قانونی اعالم کرد: در بهمن 
سال جاری تلفات حوادث رانندگی با کاهش 
۱۲.۱ درصــدی مواجه بــود، در عین حال 
یک هزار و ۱۰۱ نفر در تصادف جان خود را 
از دست دادند در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته یک هزار و ۲۵۳ نفر بود.

بر اســاس آمارها در ۱۱ ماهه ســال جاری 
نیز ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دســت دادنــد، این رقم در 
مقایسه با ســال گذشته ۰.۲ درصد کاهش 

یافته است.
همچنیــن در ۱۱ ماهه ســال جاری از کل 
تلفات حوادث رانندگی ۱۲ هزار و ۳۸۱ نفر 

مرد و ۳ هزار و ۵۱۹ نفر زن بودند.
در این مدت اســتان های فارس و خراسان 
رضــوی بیشــترین و اســتان های ایــالم، 
کهگیلویــه و بویراحمــد و چهارمحــال و 

بختیاری کمترین آمار فوتی را داشته اند.

علم و فناوری
 سورنا ستاری خبر داد 

 شرکت های ایرانی در حال تولید 
داروهای مقابله با کرونا

تســنیم: معاون علمــی رئیس جمهــوری با 
بیان اینکه شــرکت های ایرانــی در حال تولید 
پیچیده ترین داروهای ساخت داخل برای مقابله با 

کرونا هستند، گفت: خبرهای خوش در راه است.
ســورنا ستاری افزود: با شــیوع ویروس کرونا در 
کشــور معاونت علمی ریاست جمهوری و ستاد 
زیســت فناوری این معاونت به صورت مســتقیم 
وارد مرحله تحقیق، پژوهــش و تولید محصول 
برای تشخیص، درمان و پیشگیری از این بیماری 

اپیدمیک شدند. 
وی خاطرنشــان کرد: »در چند سال گذشته و با 
سیاست های اجراشده در معاونت علمی و فناوری 
زیست بوم بسیار مناسبی در حوزه بیوتکنولوژی در 
کشور ایجاد شده است. مجموعه ای از دانشگاهها، 
اســاتید، محققین و مهمتر از آنها، استارت آپ ها 
و شــرکت های دانش بنیــان باعث شــده اند که 
هم اینک ایران در توسعه علم و فناوری و اقتصاد 
زیست فناوری قدرت اول منطقه و سوم آسیا باشد. 

فراسو

یادداشت
  مصطفی قادری
دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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تشویش اذهان 
عمومی و انتشار 

اخبار کذب 
از شبکه های 

اجتماعی جرم 
عمومی تلقی 

می شود 

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

از عدنان الزرفی، گزینه جدید نخست وزیری عراق چه می دانیم؟

سیاست، فقه و یک دهه زندگی درآمریکا
  جهــان   ســرانجام برهــم صالــح، 
رئیس جمهــور عراق تصمیــم گرفت یک 
چهره سیاسی نزدیک به آمریکا را به عنوان 
گزینه نخست وزیری معرفی کند. او عدنان 
الزرفی را مأمور تشکیل کابینه عراق کرد. 
الزرفی، متولد 1966 در نجف و در دانشگاه 
کوفه فقــه خوانده اســت. الزرفی در حال 
حاضــر نماینده پارلمان عــراق و دبیرکل 
حزب »حرکه الوفاء العراقیه« 
است که دارای هشت کرسی 
نجف  استانداری  شورای  در 
و دو کرســی در پارلمــان 
سال های  در  است.وی  عراق 
۲۰۰۴ تــا ۲۰۰۵، ۲۰۰9 تا 
تــا ۲۰1۴  و ۲۰1۲   ۲۰1۲
از ســال  اســتاندار نجف و 
۲۰۰6 تــا ۲۰۰9 نیز معاون 
وزارت  در  اطالعــات  اداره 
بود.نخست وزیر  عراق  کشور 
پیشــنهادی برهم صالح، الزرفی در ســال 
19۸۳ به عضویت حزب »الدعوه االسالمیه« 
درآمد و در سال 19۸۸ به حبس ابد محکوم 
شــد و به زندان »ابوغریب« انتقال یافت. اما 
با شروع انتفاضه ســال 991 الزرفی در این 

قیام شرکت کرد و در۲۲ فوریه 1991 موفق 
به فرار شد. او عربستان سعودی را به عنوان 
مقصــد فرار انتخاب کرد و از ســال 199۴  
تــا  1991 در اردوگاه رفحاء در عربســتان 
سعودی اقامت گزید. وی پس از آن به آمریکا 
مهاجرت کرد و تا ۲۰۰۳ در این کشور باقی 
ماند. او حزب الوفاء العراقیه را در سال ۲۰۰۴ 
تأسیس کرد. در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ 
عضو تیم بازسازی و عمران عراق بو در سال 
۲۰۰6 عضو شــورای اســتانداری و رئیس 

فراکسیون »الوفاء للنجف« بود.

  انتقادها و حمایت ها
تا کنون عمده گروه های سیاســی شــیعه 
به صراحت مخالفت خود را با نخست وزیری 
الزرفــی اعالم کرده اند کــه از جمله آن ها 
ائتالف دوله القانون، بدر، عصائب اهل الحق و 
حکمت هستند. در این میان واکنش »جواد 
الطلیباوی« از رهبران جنبش »عصائب اهل 
الحق« عراق، شدیدتر از دیگر شخصیت ها 
بود. او گفته اســت انتخاب الزرفی، خیانت 
به خون شــهدا و مردم محسوب می شود و 
به نظر می رسد توطئه ای در حال رخ دادن 

است.بســیاری بر این عقیده هســتند که 
دریافت رأی اعتماد از پارلمان برای کابینه 
او در سایه مخالفت شدید برخی گروه های 
سیاسی، بسیار دشــوار خواهد بود و از هم 
اکنون برخی گروه ها شرط های بسیار مهمی 
را جلو پای الزرفی گذاشته اند.»کرم علیوی« 
از نمایندگان ائتالف الفتح )به رهبری هادی 
العامری( در نخســتین واکنــش به وبگاه 
المعلومه گفت اگر الزرفــی اجرای مصوبه 
پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی از 
عراق را تضمین نکند، گروه های شیعه هرگز 
به کابینه او رأی اعتماد نخواهند داد.»حسن 
ســالم« از نمایندگان فراکسیون الصادقون 
پارلمــان عراق، موضع این فراکســیون در 
خصوص الزرفــی را همان موضع ســابق 
دانست و گفت انتخاب وی »خیانت به خون 

شهدا« محسوب می شود.
با وجود این برهم صالح در حکم الزرفی از او 
خواسته است برای برگزاری انتخابات پیش 
از موعد شفاف و تحقق مطالبات مردم عراق 
و خواســته های مشروع تظاهرات کنندگان 
مسالمت جو از راه اجرای اصالحات مطلوب و 
همچنین صیانت از حاکمیت ارضی و ثبات 

و امنیت عراق تالش کند.

سومین حمله به پایگاه 
آمریکایی ها در عراق

یورونیوز: برای سومین بار در یک هفته اخیر، 
یکی از پایگاه های نظامیان خارجی و ناتو در 
عراق مــورد حمله راکتی قرار گرفت. این بار 
پایگاه بسمایه در جنوب شرقی بغداد هدف 

حمله  های راکتی از منطقه نهروان بود.
از اواخر اکتبر ســال گذشته میالدی تاکنون 
۲۴ حمله علیه نظامیــان خارجی در عراق 
صورت گرفته است. در یکی از آخرین حمله ها 

سه آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند.

سخنگوی عبداهلل عبداهلل مدعی شد 
اشرف غنی رئیس جمهور سابق است
دعوای قصرها در افغانستان

تسنیم: این روزها دعوای قصر ها در افغانستان 
همچنان جریان دارد؛ قصر سپیدار که عبداهلل 
عبداهلل در آن ســاکن اســت و قصر ارگ که 
اشــرف غنی را در خــود دارد. »امید میثم« 
ســخنگوی »عبداهلل عبداهلل« در گفت وگو با 
»وال استریت ژورنال« اظهار کرد، »اشرف غنی« 
رئیس جمهور ســابق افغانستان است و حق 
صادر کردن فرمان جدید را ندارد.پیش از این 
نیز قصر سپیدار که عبداهلل در آن حضور دارد با 
صدور بیانیه ای گفته بود پس از مراسم تحلیف 
رئیس  جمهور »دولت همه شــمول جمهوری 
اسالمی افغانستان«، حکومت وحدت ملی پایان 

یافته و فرمان های غنی دیگر اعتباری ندارد.

100هزار پلیس فرانسوی پای کار کرونا
قرنطینه در شهرالکل و ادبیات

یورونیوز: فرانسه ظهر روز سه شنبه قرنطینه 
شدید در سطح کشور را با حضور 1۰۰ هزار 
نیروی پلیس آغاز کرد. وزیر کشــور فرانسه 
اعالم کرده اســت نیروهای پلیس در شهرها 
حضور خواهند داشــت تا بر محدودیت های 
رفت وآمد نظارت کنند.دولت فرانســه اعالم 
کرده اســت افراد برای هر بار خارج شدن از 
منزل، باید یک اظهارنامه با خود همراه داشته 
باشند که نشــان دهد به چه دلیلی از خانه 
خارج شده اند و نداشتن این اظهارنامه موجب 

جریمه افراد از ۳۸ تا 1۳۵ یورو خواهد شد.

کابل و مواجهه همزمان با طالبان و کرونا
در روزهایی که کرونا به ســرعت از چین خود را به ســایر نقاط جهان می رساند، 
در افغانستان داغ ترین بحث، صحت انتخابات و توافق صلح بود. آقای غنی سعی 
می کرد سریع تر پیروز این رقابت باشد و برای یک دوره دیگر قدرت خود را تحکیم 
بخشد و رقیب اصلی او نیز با تمام قوا مقاومت می کرد. نیروهای دولتی نیز تحت 
تأثیر این دوگانگی کمابیش به دو جبهه تقسیم شده و منتظر نتیجه و وضعیت 
نهایی بودند. در ســمت دیگر طالبان از این رخوت و ســردرگمی و ضعف دولت 
مرکزی حداکثر بهره را برد و با دشمن اصلی خود یعنی آمریکایی ها به یک توافق 
عالی رسید. نتایج نهایی انتخابات اعالم و شکاف عمیق تر شد. دو رقیب همزمان 
ادعای پیروزی کرده و مراسم ســوگند ریاست جمهوری را در دو ساختمان که 
صد و چند متر از هم فاصله دارند انجام دادند.در تمام این مدت کرونا کار خودش 
را می کــرد و از آنجا که رویه در کابل فقط تکذیب بود، هیچ حرکت جدی انجام 
نشــد. هر کس به فکر حذف رقیب بود و ایــن رقبا هیچ کدام کرونا را رقیب خود 
نمی پنداشتند. کم کم مردم به تکذیبیه ها در مورد کرونا بی باور شدند، چرا که برای 
تشخیص مبتالیان خون آنان ابتدا به کابل و در بیشتر موارد پس از آن برای قطعی 
شدن تشخیص، به خارج کشور ارسال می شد و گرفتن نتیجه نهایی از این راه بیش 
از دو هفته طول می کشید. در این مدت مبتالیان به طور تصاعدی افزایش می یافتند. 
در حالی که دولت مرتب از نبود کرونا در افغانستان می گفت، بیمارستان هایی برای 
درمــان آن در »ننگرهار« و حومه کابل افتتاح می کــرد و این برای ناظران معلوم 
می کرد که اوضاع بســیار از آنچه گفته می شود، وخیم تر است.تا امروز کشمکش 
رقبا ادامه دارد. اما از یکی دو هفته پیش ممالک همسایه افغانستان متوجه شدند 
دولت و مراکز بهداشتی در آنجا آمار درستی از وضعیت را منتشر نمی کنند. وقتی 
یک کارمند سفارت پاکستان و تعدادی از سربازان خارجی مقیم افغانستان دچار 
کرونا شدند، بقیه فهمیدند در آنجا چه خبر بوده است. برخی کشورهای همسایه از 
جمله همین پاکستان به سرعت مرزهایشان را مسدود کرده و سفارتشان به حالت 
نیمه تعطیل درآمد. انسداد مرزها و درز آمار مبتالیان و موارد مشکوک ابتال به کرونا 
به ویژه در پی فرار حدود ۳۰ بیمار قرنطینه شــده از بیمارستانی در هرات مردم و 
بازارها را به هم ریخت. قیمت بسیاری از اقالم در کمتر از دو روز بیش از دو برابر 
شد، به ویژه اقالم خوراکی نظیر آرد، شکر، برنج و... طالبانی که بنا بود خشونت ها را 
کاهش دهد طبق توافق، دیگر به نیروهای خارجی حمله نکرد، اما حمله های خود 
را به نیروهای دولتی از ســر گرفت و در چند روز گذشــته بیش از ۵۰ نفر در این 
کشــور بر اثر حمله های آن کشته و زخمی شده  اند. دکتر عبداهلل حکومت موازی 
تشــکیل داده و برای برخی استان ها از طرف خود استاندار معرفی کرده است. اگر 
وضع به همین منوال پیش برود امکان انشقاق کامل میان خود نیروهای دولتی و 
تقسیم آن ها به دو یا حتی سه جناح متفاوت هست. مشکالت ناشی از کرونا اقتصاد 
ناتوان افغانستان را فلج و اندک نظم شکننده موجود را نابود می کند. مردم این را از 
چشم دولت می بینند و ممکن است به سبب فشار سختی که به آن ها وارد می شود 
شورش هایی پدید آید. این فرصتی طالیی برای طالبان است که کار را یکسره کند. 
اگر حاکم شــوند افغانستان ممکن است به دوره تاریک آن ها بازگردد، اگر نتوانند 
ممکن است کشور نظیر سال های پیش از سقوط دکتر نجیب عمالً به مناطقی در 
شمال و مرکز و جنوب مجزا شود و هر منطقه حوزه نفوذ قوم و جناحی شود، اتفاقی 
که این سرزمین ماتم زده را به نقطه صفر و جنگ های داخلی بی پایان بازمی گرداند.
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 چهارشنبه 28 اسفند 1398 23 رجب 1441 18 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9211

توییت ترامپ جنجالی شد

درگیری های کرونایی 
چین و آمریکا

گسترش ویروس کرونا در جهان   جهان   
از یک سو به ترویج کلیشه های تعصب آلود و 
نژادپرستانه علیه چینی ها و از سوی دیگر به 
آمریکا  می گوید  که  توطئه  تئوری  گسترش 
این ویروس را تولید و پخش کرده است، در 

شبکه های اجتماعی دامن زده است.
در پــی انتشــار توییــت دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحــده آمریکا که از 
ویــروس کرونا با عنوان »ویــروس چینی« نام 
برد، دعوای چین و آمریکا بر ســر منشــأ این 
ویروس باال گرفته است.ترامپ دوشنبه شب با 

انتشار توییتی نوشت:  »ایاالت متحده مقتدرانه 
از صنایعی مانند خطوط هواپیمایی که به طور 
ویژه از ویروس چینی آسیب دیده اند حمایت 
می کند«.نزدیکان ترامپ پیشتر، از این ویروس 
با عنوان »ویروس کرونــای چینی« یاد کرده 
بودند اما این نخســتین بار اســت که رئیس 
جمهور آمریکا شــخصاً این عبــارت را به کار 
می برد.از سوی دیگر مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا نیز در تماس تلفنی با یانگ جیشــی، 
مقام بلندپایه چینی از آن ها انتقاد کرده است 
که آمریکا را عامل گسترش بیماری کووید 19 

اعالم می کنند.او روز جمعه گذشــته ســفیر 
چین را احضار و ترویج تئوری توطئه از سوی 
چین درزمینه گسترش ویروس کرونا را که در 
شبکه های اجتماعی توجه زیادی به خود جلب 

کرده است، محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته با 
انتشار توییتی گفت »بیمار صفر« عامل شیوع 
جهانی ویروس کرونا ممکن اســت از ایاالت 
متحده آمده باشــد نه از شــهر ووهان چین. 
او نوشــته بود ممکن است »ارتش آمریکا این 

اپیدمی را به ووهان آورده باشد«.

گزارش

تا کنون عمده 
گروه های سیاسی 
شیعه به صراحت 
مخالفت خود را 
با نخست وزیری 
الزرفی اعالم 
کرده اند

بــــــــرش

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/3912/12

22/5723/30 4/124/45
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)) آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم و نهاده های دامی ((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپروری صنعت�ی قدس رضوی در نظر دارد اقالم و نهاده ه�ای دامی جدول زیر را از طریق 
برگ�زاری مناقص�ه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط دع�وت به عمل می آید 
مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1399/01/17 در پاکت در بس�ته به آدرس: مش�هد- خیابان دانش�گاه 31 

)کفائی( پالک 4 ارس�ال نموده و رس�ید دریافت نمایند .

مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 
واریز معادل یک درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت به نام مؤسسه دامپروری قدس رضوی)جهت 

دریافت شناس�ه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائید(. 
اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با ش�رایط تحویل و پرداخت و اصل برگه آنالیز نهاده ها. 

تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت و آخرین آگهی تغییرات ش�رکت.
خرید نهاده ها به ش�رط تخلیه و پس از احراز ش�رایط کیفی و تائید فنی موسس�ه صورت می پذیرد .

مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .

توضیحاتمقدار)تن(نهادهردیفتوضیحاتمقدار)تن(نهادهردیف
وارداتی200دانه کتان8داخلی یا وارداتی3000جو1

داخلی300فول فت سویا9داخلی یا وارداتی3000ذرت دانه ای2

داخلی6000تفاله خشک چغندر10داخلی5000تخم پنبه3

داخلی یا وارداتی500دانه کلزا11داخلی یا وارداتی2000کنجاله سویا4

داخلی 250گلوتن ذرت12وارداتی500پودر چربی5

داخلی یا وارداتی1000کنجاله کلزا13طبق فرمول سفارشی75مکمل دامی 6

داخلی3000یونجه تازه چاپری14داخلی300پودر گوشت طیور7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن تعاونگران فتوح توس

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مسکن تعاونگران فتوح توس ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۱/۱۸ در محل مکان فرهنگسرای الهیه ، بلوار میثاق ، الهیه ۲۵ با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد . از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ سهام جهت اتخاد تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره  2- گزارش بازرس  3- طرح و تصویب واگذاری موقت واحدهای بلوکC به 
اعضا ذیربط  4- طرح و تصویب واگذاری فاز دوم پروژه به اعضای آن و اس��تقالل فاز  5- طبق ماده 17 اساس��نامه 
، تصمیم گیری در مورد س��هامدارانی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند  6- تصویب انجام اقدامات قانونی 
علیه بدهکاران به تعاونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی    7- تعیین تکلیف زمین های مازاد  8- طرح و تصویب 
جریمه ی اعضایی که بموقع پرداختی خود را انجام نمی دهند و سبب زیان و خسارت تعاونی و سایر اعضا می گردند.  
9- طرح و تصویب صورتهای مالی س��الهای 94 ، 95 ، 96 ، 97   10- بودجه پیش��نهادی 98  11- طرح و تصویب حقوق 
و مزایای مدیر عامل و بازرس قانونی  12- طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره  13- جدا س��ازی و اس��تقالل حساب 

فازها   14- انتخاب اعضای علی البدل   
تذکر:  1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر 

عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت بهمراه نماینده خود در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ و۱۳۹۹/۱/۱۷ نش��انی 
: بلوار آزادی ، آزادی 80 ، میالن آس��فاتی بعد از کارخانه آدنیس ، دفتر تعاونی از س��اعت 9 صبح تا 14 به همراه 

داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ی ورود به مجمع حضور یابند.
2- ب��ا توج��ه به انتخابات اعضای علی البدل هیئ��ت مدیره افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت فوق را دارند 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایس��ت به نش��انی مذکور در بند 1 تذکرات مراجعه و فرم مربوطه 

 هیئت مدیره تعاونی را تکمیل نمایند.
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رضوان  سیر  طوس  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40057 

و شناسه ملی 10380559125

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,29 مورخ 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
، خیابان شهید  الهیه  ، شهر مشهد، محله  مرکزی 
ابوالفضلی  ، کوچه شهید  ابوالفضلی ]عصمتیه 1[ 
6 ]شهیدکمالی 5[ ، پالک 19 ، طبقه دوم ، واحد 
ماده  و  یافت  تغییر   9187345908 کدپستی   2

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)807331(
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این ش��رکت در نظر دارد نس��بت به خرید کاال از محل طرح تملک دارایی در س��ال 1398، با مش��خصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تامین کنندگان 
واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیراقدام فرمایند.

*شرح مناقصات: مناقصه 98/07: خرید انواع تیر سیمانی چهارگوش 
*مهلت فروش اس��ناد، و تحویل اس��ناد: از تاریخ 98/12/26 تا تاریخ 99/01/11 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13/00 روز س��ه شنبه 

99/02/02 می باشد تاریخ گشایش پاکات الف و ب ساعت 13/00 روز دوشنبه 99/02/08 می باشد.
مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارک الکترونیکیhttp://setadiran.ir در قبال واریز مبلغ500/000 ریال به حساب سپرده سپهر 

صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد بصورت کامل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیکی بوده و در تحویل اسناد 

فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه  شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد 
* مبلغ و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: برابر آئین نامه تضمینات دولتی 797/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی) فرایند ارجاع 
کار( ب��ه نف��ع کارفرم��ا و یا ب��ه صورت وجه نقد، واریز به ش��ماره ش��با IR 940100004001131707- 146258حس��اب ) بانک مرکزی( با شناس��ه واریز 

915223200201086032341013970610 به نام تمرکز وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد
آدرس: خراسان شمالی- بجنورد- خیابان طالقانی غربی- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امورتدارکات) تلفن058-31777413(

به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

 مناقصه عمومی دو مرحله ای 98/07 )توام با ارزیابی کیفی( نوبت دوم

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده  اي استان خراسان رضوي در نظر دارد مناقصات به شرح ذیل  را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )س�تاد( انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/12/27 می باشد. 

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

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

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

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

64/914/269/2163/245/713/461ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه چهار استان98/31/221
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" پیام ایمنی : بیایید ایمن فکر کنیم، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم."

 فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده 

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

نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه 
بانکي و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره  کل باشد.

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

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

تاریخ و س�اعت بازگشایي پاکات مناقصه :  ساعت 8 صبح روز  
یکشنبه تاریخ 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 سایت زیر رجوع 
نمایید :

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

شناسه آگهی 806832/ م الف 9951

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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