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یـــادداشــت  روز
مهدی مطهرنیا

اقتصاد جهانی نفت ظاهراً کرونا گرفته و دچار رکود شدید شده است. ایاالت متحده به 
عنوان بزرگ ترین مصرف کننده این کاال که امروز با تولید نزدیک به 13 میلیون بشکه 
نفت در روز به بزرگ ترین تولیدکننده آن نیز تبدیل شده، بازار این حوزه را به وضعیت 

نابسامانی تبدیل و ناقوس ورشکستگی اوپک را به صدا درآورده...

ترامپ همچنان نگران انتخابات است!

در تماس تلفنی رئیس جمهور با تولیت آستان قدس رضوی مطرح شد

بازگشایی سریع اماکن زیارتی دغدغه دولت است

 اقتصاد  سه سال از عمر وعده آزادسازی 
ســهام عدالت می گذرد و به نظر می رسد 
امسال را باید سال تحقق این وعده دانست؛ 
وعده ای که اجرایی شدنش آمار سهامداران 
بازار ســرمایه را به بــاالی 60میلیون نفر 
می رساند و امکان واگذاری تمام یا بخشی 
از دارایی مشموالن را فراهم می آورد.از سال 
85 تاکنون در قالب طرح سهام عدالت سهام 
49شرکت ســرمایه پذیر به ارزش ۲6هزار 

میلیارد تومان به 49میلیون نفر واگذار شده 
و آن طور که سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرده 5میلیون مشمول هنوز شبای بانکی 
خود را برای واریز ســود اعالم نکرده اند.دو 
سال پیش الیحه ســاماندهی و آزادسازی 
ایــن ســهام از دولت به مجلــس رفته تا 
مشموالن در قالب صندوق های قابل معامله 
برگه های سهام خود را دریافت کنند و حق 
نگهداری و یا خرید و فروش این ســهام را 

داشته باشند تا به تعبیری مدیریت سهام 
به خود مردم واگذار شود. هر چند مدیران 
سازمان خصوصی سازی در آخرین وعده، 
آبان ماه امســال را زمان آزادسازی سهام 
عدالت اعالم کــرده بودند در نهایت گفته 
شد این کار در انتظار تأیید رهبری است و 
حتی ممکن است در مجلس مطرح نشود. 
مستقل کردن خانوارهای نیازمند و کاهش 
حمایت های مالی مستقیم دولتی به آن ها، 

سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی از 
طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، به 
کارگیری روش هایی ســالم و شفاف برای 
واگذاری سهام شــرکت ها، کوچک کردن 
دولــت و افزایــش تصدیگــری مردمی، 
گســترش ســهم بخش تعــاون و توزیع 
متعادل ثروت و درآمد در کشور مهم ترین 
اهداف تعریف شده برای طرح سهام عدالت 

و مشموالن ...

 ............ صفحه 3

 به دلیل محرومیت 
از اینترنت

دانش آموزانی 
در»شاد« 
نیستند!

دولت آمریکا توقف واردات انرژی 
از عربستان را بررسی می کند

 آتش نفت 
 بر روابط 
دو متحد

 اما و اگرها برای فروش نقدی و قابلیت انتقال این اوراق به کجا رسید؟ 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4 قدس میهن ............ صفحه 8

 

شمیم رمضان بر خوان کرامت رضوی
 معارف  استقبال از ماه مبارک رمضان، حضور و مناجات در آن و نماز عید، استقبال از میهمانی خدا با دو حدیث که از امام رضا)ع( نقل شده است

در تراث رضوی جایگاهی ویژه و ممتاز دارد که به رسم ادب و افتخار جوار، 
دو حدیث، پیشکش منتظران هالل ماه خدا و دلدادگان امام رأفت و معرفت، 

 ............ صفحه 5حضرت علّی بن موسی الرضا)ع( می شود...

 ............ صفحه 6

10 7 7
پرویزمظلومی در گفت و گو با قدس: سیما فردوسی در گفت وگو با قدس

 از بهداشت روانی خانواده در دوران کرونا می گوید
معاون کل وزارت بهداشت:

:fامام مهدى
هر يك از شما 

بايد كارى كند كه 
با آن به محّبت ما 

نزديك شود . 
بحار األنوار 

 ج 53 ، ص 176 
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 جرئت پا گذاشتن 
به استقالل را ندارم مادران و مدیریت قرنطینه

 پیک دوم و سوم شیوع کرونا 
کاماًل محتمل است

 ............ صفحه 3

نگاهی به نقش این عالم بزرگ در بارگاه رضوی به مناسبت روز بزرگداشت او

میراث گران بهای شیخ بهایی
آستان: در ضلع جنوبي حرم مطهر رضوی و جنوب 
غربــی صحن آزادی این حرم، اتاقی پر از نقش و آینه 
به سبک معماری اسالمي وجود دارد که در میان اتاق 

ســنگ قبر باشکوهی قرار گرفته و نام شیخ بهایي بر 
آن خودنمایی مي کند. سوم اردیبهشت ماه، مصادف 
است با روز بزرگداشت شیخ بهایی. بهاءالدین محمد 

بن  حســین عاملی، معروف به شــیخ بهایی در 9۲5 
خورشــیدی در بعلبک در لبنان به دنیا آمد. 75سال 

بعد، او در  سال 1000 خورشیدی ...

صفحه 1  1399/02/03

/ع
۹۹
۰۰
۱۴
۴

فراخوان تجديد مناقصه

بيمارستان خاتم االنبياء(ص)

شرح در صفحه 6

(︣﹫︫ ﹏﹝ ︀ر﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ )
︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉   ︨

٣﹤﹀︮ ︫︣ح در

,ع
۹۹
۰۰
۲۶
۰

/ع
۹۹
۰۰
۲۶
۴

﹠︡ی ،  ︧ـ︐﹥︋  ︀ر﹎﹫︣ی ،︋  ︡﹝︀ت ︑﹙﹫﹥ و︋  ـ︣﹋️ در ﹡︷ـ︣ دارد︠   ︫﹟ا
 رت ︑﹠︀ژی از ︑︀ر﹢︭︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ و ﹡︷︀﹁︐﹩ ︠ـ﹢د را از ﹩﹁︀﹀︮
 ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︢ا ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن﹛ . ︡︀﹝﹡ ١۴٠٠/٢/٣١ وا﹎︢ار ️︀︽﹛ ١٣٩٩/٣/١
 ️﹁︀در ️︗ ︡ت ٧ روز ﹋︀ری﹞ ﹤︋ ﹩﹎درج آ ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹢︑ ﹩﹞ ︳وا︗︡ ︫︣ا
 ︀ر︑ ︀︑ ﹏﹢︑ ️︗ ﹏از ︑﹊﹞﹫ـ ︦ ـ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ و︎   ︫﹤ ا︨ـ﹠︀د و اوراق ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
٩٩/٢/١٠ ︋ـ﹥ آدرس ﹋︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ︎︪ـ️ آرا﹝﹍︀ه ﹁︣دو︨ـ﹩، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۶ ︗︀ده 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ آ︋︀د ︫︣﹋️ آرد ﹇︡س ر︲﹢ی ﹟︧ از رو︨︐︀ی ︡︺ ا︠﹠︖︀ن ،︋ 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٣۶۶۵۴۶٧٠ – ٣۶۵١۵۴۶۶ -٣۶۶۵۴۶٨٠ ﹁﹊︦ 

(( آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠︡﹝︀ت ﹋﹫︧﹥ ﹎﹫︣ی  ))

︫︣﹋️ آرد ﹇︡س ر︲﹢ی

درنظردارديـك قطعه زميـن با كاربرى مسـكونى در محله 35 شـهر جديد 
گلبهاربه مساحت 1041 متر مربع و دو دستگاه از آپارتمان هاى در دست ساخت 
خـود واقع در بلوار جانباز با متـراژ 149 متر مربع را بصورت نقد و اقسـاط و از طريق 

مزايده به فروش برساند.
متقاضيـان مى توانند حداكثر تا تاريخ 99/2/9 جهت كسـب اطالعات بيشـتر و دريافت 
اسناد مزايده به نشانى مشـهد ميدان استقالل ، بين آزادى 37 و39 پالك 21 طبقه اول 

مراجعه نمايند . /ع
۹۹
۰۰
۲۵
۷

﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ آب و ︠︀ک ﹇︡س ر︲﹢ی( وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی)

/ع
۹۹
۰۰
۲۸
۰
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خودکفایی کامل راهی جز تالش ندارد ایلنا: حجت االسالم محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر انقالب در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و همچنین رزمایش 
همدلی برکت و ایجاد ۱۸۰ هزار شغل با اولویت بیکار شدگان از کرونا گفت: واقعاً من بهت زده شدم؛ زیرا انسان با آنچه می بیند و آنچه می شنود، بسیار تفاوت دارد. وی با بیان اینکه از نزدیک شاهد تحوالت صورت 

گرفته بودم، گفت: این ستاد ۱۰۰درصد موفق بوده و علت آن کار مخلصانه برای خداست. اگر بخواهیم به خودکفایی کامل برسیم، راهی جز تالش در عرصه های مختلف نداریم.

 سیاست/ مینا افرازه   با وجود اینکه 
بین  رایزنی های حضوری  و  سفرها  تمامی 
کشورها به دلیل بحران کرونا متوقف شده 
به  امور خارجه کشورمان  وزیر  است، سفر 
تازه مذاکرات  از یک سو و آغاز دور  سوریه 
دیگر  سوی  از  امروز  از  آستانه  روند 
و  کشور  این  تحوالت  گرفتن  قرار  موجب 
در  سوریه  و  ایران  مقامات  گفت وگوهای 
و  منطقه ای  توجهات  کانون 
است.محمد  شده  بین المللی 
خارجه  وزیر  ظریف،  جواد 
ایران، در این سفر با بشار اسد، 
رئیس جمهور و ولید المعلم، 
وزیر خارجه سوریه دیدارهایی 
روابط  خصوص  در  و  داشت 
منطقه ای  تحوالت  دوجانبه، 
و نیز آخرین تحوالت سیاسی 
و میدانی مبارزه سوریه علیه 
کرد.این  گفت وگو  تروریسم 
سفر در حالی صورت گرفته 
که قرار است نشست سه جانبه 
مذاکرات »روند آستانه« درباره سوریه امروز 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود. دور 
جدید مذاکرات قرار بود در مارس امسال در 
بیماری کرونا  اما شیوع  برگزار شود،  ایران 

موجب لغو این نشست شد. 

 نقش کلیدی ایران در فرایند آستانه
تحوالت اخیر ادلب سوریه و برخی مداخالت 
نظامی ترکیه در ایــن منطقه که درنهایت 
به انعقاد آتش بــس میان طرف های درگیر 
منتهی شــد، تغییــرات گســترده ای را در 
عرصه تحوالت ســوریه رقــم زد و به دنبال 
آن نیز حضــور نیروهای ترک در ســوریه 
موجب پیچیده تر شدن روند مذاکرات آستانه 
خواهد شد. ســفر وزیر خارجه کشورمان با 
هدف بررســی اوضاع ادلــب و تالش برای 
میانجیگری میان ســوریه و ترکیه صورت 
می گیرد تــا در رایزنی های انجام شــده به 
نوعی شرایط برای نتیجه بخش بودن نشست 
آستانه فراهم شود.در همین راستا، »اسامه 
دنوره« تحلیلگر سیاسی و راهبردی و عضو 
ســابق هیئت مذاکره کننده دولتی سوریه 
در مذاکرات ژنو، گفته است: ایران به عنوان 

یکی از سه ]کشور[ ضامن فرایند آستانه، در 
چندین محور نقش کلیدی دارد. ایران روابط 
اقتصادی و سیاسی محکمی با ترکیه دارد و 
همپیمان راهبردی و شریک تمام عیار سوریه 
و روسیه در مبارزه با تروریسم است. به همین 
دلیل، ایران در کنار مشارکت کامل در جنگ 
علیه تروریسم، می تواند نقش میانجی را ایفا 
کند که مــورد پذیرش همــه طرف ها قرار 
دارد.از ســوی دیگر، ســید عباس موسوی، 
ســخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه 
در همین خصوص اظهار کرد: روند آســتانه 
به عنوان مهم ترین روند سیاسی که ممکن 
است به شرایط بهتری در این وضعیت فعلی 
بینجامد، همچنان در دستور کار کشورهای 
عضو از جمله ایران قرار دارد و بنا بود نشست 
ســران عضو روند آستانه را در تهران داشته 
باشــیم که به دلیل کرونا این امر به تعویق 
افتاده، ولی این بدان معنا نیست که رایزنی ها 
و هماهنگی های ما در این زمینه مختل شود. 

 محاسبات اشتباه از اهداف و توان 
منطقه ای ایران

اما ســفر وزیر خارجه کشورمان به سوریه و 
نقش آفرینی مؤثر در مذاکرات آســتانه، از 
جنبه  دیگر نیز نشــان از اهمیت مبارزه با 
تروریســم و برقراری امنیت منطقه ای برای 
ایران دارد و در ایــن بین برخی اتفاق های 
ماه هــای اخیر از جمله شــهادت ســردار 
ســلیمانی نیز جمهوری اســالمی ایران را 
از هدف خــود برای مبارزه با تروریســم و 

حمایت از محــور مقاومت منصرف نخواهد 
کرد. در واقع این موضوع به نوعی تحرکات و 
محاسبات اشتباه برخی دولت های منطقه ای 
همچون رژیم صهیونیســتی و قدرت های 
خارجی از جمله آمریکا را که براســاس آن 
معتقدند نبود سردار سلیمانی به نوعی نفوذ 
منطقه ای و نقش آفرینی ایران را تحت تاثیر 
قرار داده اســت، به هم مــی ریزد و بیانگر 
ارتباطات گســترده و جدا نشــدنی ایران با 
سوریه اســت.در همین راستا، اصغر زارعی، 
کارشناس مسائل خاورمیانه در تحلیل سفر 
وزیر خارجه کشــورمان به سوریه و اهمیت 
مذاکرات آســتانه، اظهار می دارد: سفر آقای 
ظریف به ســوریه و رایزنی های ایشــان با 
شــرایط و تحوالت جــاری منطقه مرتبط 
اســت. ورود نیروهای ترکیه به بخشــی از 
اراضی استان ادلب سوریه و حمایتی که از 
گروه های تروریستی مستقر در این منطقه 
داشت، موجب تنش و درگیری بین نیروهای 
ترک و سوری و همچنین نیروهای ترک و 
روســی شد و شــرایط را پیچیده تر کرد. از 
سوی دیگر، حضور نیروهای مقاومت مورد 
حمایت ایران در منطقه شرایط را به گونه ای 
رقم زد که به نوعی مذاکرات آســتانه را در 
آســتانه خطر شکســت قرار داد. به همین 
دلیل، با توجه به برگزاری نشســت آستانه، 
الزم بود مقامات رسمی کشورمان برای اعالم 
نقطه نظرات ایران و همچنین تبادل نظر با 
بشار اسد و ولید معلم به سوریه سفر کنند و 
درباره موضوعات دوجانبه هماهنگی الزم را 

داشته باشند.اصغر زارعی به قدس می گوید: 
عالوه بر این باتوجه بــه بحران بین المللی 
کرونا و شرایطی که پس از بحران بر سوریه 
حاکم خواهد شد، حضور ایران در این کشور 
برای همکاری های دوجانبه به خصوص در 
حوزه اقتصادی و فعالیت در بازار آن و تأمین 
نیازمندی هایش یکی از موضوعاتی است که 
قطعاً مورد توجه ایران قرار دارد. از ســوی 
دیگر، بحث امنیت و ثبات پایدار منطقه ای و 
تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه از 

موضوعات مورد توجه طرفین است.

 سفر وزیر خارجه؛ زیربنای مذاکرات 
کارشناس مســائل خاورمیانه معتقد است: 
ترکیه با وجود تفاهمات آســتانه، کماکان 
خواســته های خــود را دنبال مــی کند و 
درپی دستیابی به سوریه بدون بشار اسد و 
تصرف مناطق مرزی و شــمال سوریه است 
که تمامی این موضوعات موجب پیچیده تر 
شــدن شــرایط شــده و در این بین حتی 
ترک ها ســعی داشــتند در بحران اخیر از 
منطقه آوارگان ســوری به عنوان یک اهرم 
فشــار برای همراه کردن دولت های غربی با 
خود بهره ببرند. بنابراین، حضور دکتر ظریف 
در سوریه و مذاکرات انجام شده با مسئوالن 
ارشد این کشور می تواند یک زیربنا و آغازی 
برای مذاکرات آســتانه باشــد و سران سه 
کشور اصلی نشست را به دستیابی به نقطه 

نظر مشترک نزدیک کنند.
وی همچنین با اشاره به تداوم حمایت ایران 
از نیروهای مقاومت افزود: نفوذ ایران در بین 
نیروهای محور مقاومــت، نفوذی ماندگار و 
معنوی اســت و جابه جایی افراد یا شهادت 
ســرداران بزرگی همچون سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهنــدس نمی تواند خللی در 
این روند داشته باشــد. برداشت غلطی که 
برخی تصور می کردند نبود سردار سلیمانی 
می توانــد ســبب کاهش نفــوذ جمهوری 
اسالمی ایران و بی عملی نیروهای مقاومت 
در منطقه شود، اساساً درست نیست. امروز 
محور مقاومت متکی به شــخص نیست و 
در واقع ما شــاهد نوعی گفتمان در منطقه 
هستیم که پایدار است و به نیروهای بیگانه 

اجازه دخالت و اشغالگری نخواهد داد.

اهداف سفر وزیر خارجه کشورمان به سوریه با وجود بحران کرونا چیست؟

تالشی دیپلماتیک برای به ثمر نشستن مذاکرات آستانه

گزارش رئیس دیوان محاســبات کل کشور به مجلس از گم و ناپدید شدن 4/8 
میلیارد ارز 4هزارو200 تومانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نباید با ورود افراد 
و الیه هایی که از آن نفع می برند مورد هجوم قرار گیرد؛ این گزارش چه منطبق و 
چه دقیق باشد یا نباشد در این ایام کرونایی که مردم نان برای خوردن ندارند، باید 
ســریعاً بدون هیچ تعارف و ترسی بررسی و در نهایت به مردم اعالم شود تا کسی 

نتواند اذهان بازرسان و مردم را تشویش کند. 09370005856
 اگر امروز برای دفن جوجه یکروزه زنده ساکت باشیم اول تابستان با گرانی مرغ 

تاوان می دهیم. 09390003589
 با وجود مصوبه مجلس در سال ۹8 مبنی بر اینکه ایثارگران شاغل در ادارات که 
به صورت شرکتی، قراردادی، پیمانکاری، پیمانی، مشغول به خدمت هستند باید 
به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران  کماکان 
بــدون نتیجه باقی مانده و هنوز ایثارگران، فرزندان شــهدا، فرزندان جانبازان، که 
همیشه در صحنه بوده و خواهند بود، بالتکلیف اند، عاجزانه خواهشمندیم موضوع 
را پیگیر باشید )از طرف جمعی از خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران 

09110004600 .)
 دولت این قدر اهل محاسبه است، به تمام افراد که کرونای مثبت داشته اند یک 

میلیون تومان جبرانی بدهد. 09150009278
 مقاله مســئول کمیســیون ملی راهبرد دفاعی آمریکا در مجله فارین افرز: ۱- 
ســرنگونی نظام ایران بدون )آمریکا( امکان پذیر نخواهد بود 2- رهبران شجاعی! 
مانند: عبداهلل نوری، مصطفی تاج زاده و سعید حجاریان هنوز فعال هستند ۳- باید از 
توافق الجزایر که دخالت در امور ایران را منع می کند، رسماً خارج شویم 4- بعضی 
می گویند کمک آمریکا به اپوزیسیون موجب بی آبرویی در چشم ملت ایران می شود، 
باید خود اپوزیســیون در این مورد تصمیم بگیرد ۵- باید به اپوزیســیون فناوری 
ارتباطات بدهیم ۶- کمک های مالی آمریکا باید مســتقیم و پنهان باشد  ۷- باید 
هزینه ۳0 میلیون دالری فعلی برای دیپلماســی عمومی افزایش داد و به مخالفان 
خارج نشین بیشتر کمک شود 8- باید از شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و 
توییتر بیشتر استفاده شود ۹- بعد از سرنگونی نظام  نیاز است نیروی نظامی آمریکا 

در ایران مستقر شوند. 09360006158
 آقای نوبخت هر سال قبل از عید می گوید حقوق مستمری بگیران همسان سازی 
می شود از خداوند خجالت بکش این قدر خالف واقع حرف نگویید . 09150001495  

 گالیه نماینده مردم قم از معرفی این شهر 
به عنوان مرکز شیوع کرونا

ایسنا: احمد امیرآبادی فراهانی،  نماینده 
مردم قم در مجلس در نطق میان دستور 
جلســه علنی مجلس، گفت: این روزها 
مردم کشــورهای مختلف و کشــور ما 
درگیر ویروس کرونا هستند؛ بیماری ای 
که شناســایی آن در کشــور ما در قم 
صورت گرفت ولی شجاعت اعالم آن از 
سوی کادر درمانی قم موجب بروز نیات ضد دینی و ضد انقالبی و ضد انسانی برخی 
در داخل و خارج کشــور شد و قم را به عنوان مرکز شیوع آن بیماری عنوان کردند 
که این موضوع جفایی بزرگ در حق مردم قم بود. وی ادامه داد: آنچه در این بیماری 
فراگیر به چشم می خورد، عشق و همنوع دوستی مردم و حضور داوطلبانه طالب در 
بیمارستان ها و خدمت رسانی نیروهای جهادی و بسیجی به مردم بود. همچنین الزم 

است به نقش بی بدیل رسانه ملی نیز توجه کنیم.

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی دیروز مجلس 
در تذکری شفاهی اظهار داشت: انتظار داریم تعداد جلسات علنی مجلس در هفته 
بیشــتر شود و یا اینکه در این چهار هفته که از عمر مجلس دهم باقی مانده است، 
تعطیلی نداشته باشیم. وی افزود: برخی طرح ها و لوایح، مراحل پایانی خود را طی 
می کنند، در صورتی که تعداد جلسات علنی مجلس افزایش یابد و یا اینکه مجلس 
تعطیلی نداشته باشد، به اتمام می رسد. در همین رابطه مسعود پزشکیان که ریاست 
جلسه را بر عهده داشت، اظهار داشت: در هیئت رئیسه در این باره بحث کرده ایم و 

هفته آینده هم مجلس شورای اسالمی تعطیل خواهد بود.

شکایت الریجانی از یک نماینده
سیاست: دادگاه برای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس چندماه حبس 
و جزای نقدی صادر کرد. به گزارش فارس این حکم به دنبال شــکایت آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی صادر شده است. با توجه به بدوی بودن حکم صادره برای نماینده تهران 
در مجلس شــورای اسالمی، این نماینده نســبت به حکم اعتراض کرده و درخواست 
تجدیدنظر داده اســت. محمود صادقی در گفت وگو با ایلنا، درباره احکام صادر شده در 
خصوص پرونده شــکایت آملی الریجانی، گفت: حکم پرونده شــکایت رئیس پیشین 
قوه قضائیه از بنده 2۷ بهمن ماه ســال گذشــته صادر و اوایل اسفند ماه به من ابالغ 
شــد. نماینده مردم تهران ادامه داد: بــه دو بار پرداخت جزای نقدی ۵ میلیون تومانی 
که درمجموع ۱0 میلیون تومان می شــود و گذرانــدن حبس های هفت ماه و ۱4 ماه 
که درمجموع 2۱ ماه می شــود، محکوم شده ام. وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشور 
درگیر بحران کروناســت، برای اینکه انتشار این رأی ممکن بود موجب تنش در فضای 
جامعه شود و نیز باتوجه به اقدام های اصالحی رئیس قوه قضائیه، نمی خواستم مفاد رأی 
رسانه ای شود، در حال حاضر درخواست تجدیدنظر داده ام و امیدوارم ادله من مورد توجه 

دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد.

 راز پیروزی اصول گرایان 
در انتخابات مجلس به روایت یک کارگزارانی

سیاست: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در تحلیل خود درباره آنچه 
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی گذشت به خبرگزاری فارس 
گفته است: جریان اصالحات به عملکرد خود باخت و »زیرکی«، اصول گرایان را پیروز 
کرد. جهانبخش خانجانی، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی تأکید دارد: »اصالح 
طلبان می توانند خیلی راحت شکســت را           بپذیرند«. وی می گوید: پذیرش شکست 
مقدمه پیروزی بعدی است؛ به عبارتی باید بپذیریم که عملکرد خودمان یکی ازعوامل 
این شکســت بوده است. وی با بیان اینکه انتخابات سال ۹2 و ۹۶ را           اصالح طلبان 
بردند، تصریح کرد: کنار آن ها )اصالح طلبان( اعتدالیون هم بودند، اما عقبه سیاسی 
اجتماعی جریان اعتدالی قابل مقایســه با جریان اصالح طلبی نبوده و نیست؛ این 
دفعه هم )یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی( اگر شکست خوردیم، 
خطای راهبردی خود اصالح طلبان و عملکرد غلط در شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان بود.

اظهارات میرسلیم در مورد ریاست مجلس آینده
سیاست: مصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در مصاحبه 
با روزنامه شرق گفته است: ریاست مجلس یا بهتر بگویم سخنگویی و خدمتگزاری، 
تشخیص آن با نمایندگان محترم مجلس اســت که امیدوارم چه درباره من و چه 
بقیه نامزدها بر مبنای شایسته ســاالری و خداوکیلی اقدام کنند و سپس هرکس 
را کــه انتخاب می کنند، کمــک کنند تا از پِس آن بار ســنگین برآید. گفتم »بار 
سنگین«؛ زیرا می دانم تا مجلس اصالح نشود، بقیه ارکان این نظام اصالح نخواهند 
شد و اگر امروز شما در کشور شاهد برخی تباهی ها، اشکال ها و نابسامانی ها هستید، 
ریشــه آن در مجلس است و مجلس اصالح نمی شود، مگر افراد ازخودگذشته ای در 
صدر خدمتگزاری آن قرار گیرند: خودشــان پاکدست باشند، رویه های اعمال نفوذ 
را حذف کنند، شــیوه ریاســت محوری را که اکنون بر مجلس حاکم است، اصالح 
کنند، شخصیت نمایندگان محترم شمرده شود، نظارت بر رفتار نمایندگان را جدی 
بگیرند، از ریخت وپاش جلوگیری کنند، امکانات فعالیت های کارشناسی و تخصصی 
کمیسیون ها را فراهم کنند، جایگاه مرکز پژوهش ها را محترم شمارند، از زدوبند با 
قوه قضائیه و به ویژه قوه مجریه قاطعانه جلوگیری کنند، به نظارت بر اجرای قوانین 
به ویژه برنامه و بودجه اهتمام ورزند و رسیدگی به مصوبات دولت را با دقت و جدیت و 
سرعت انجام دهند... . این ها برنامه های مفصلی است که اجرای آن ها مستلزم همدلی 
و یاری همه نمایندگان شریف مجلس شورای اسالمی است و کاری انفرادی نیست.

دنیا هم از پیامدهای اقتصادی 
کرونا بی نصیب نیست

فارس: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به اخبار مربوط به قیمت 
نفت در ســطح جهانی گفت: اقتصاد آمریکا 
که 2۵ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار 
دارد، از شب گذشته نفت را به قیمت منفی 
به فروش گذاشته و این نشان می دهد بقیه 
کشــورهای دنیا نیز از پیامدهای اقتصادی 
کرونا بی نصیب نخواهند مانــد. معاون اول 
رئیــس جمهور بــا بیان اینکــه جمهوری 
اســالمی ایران به فضل الهــی و مدیریت و 
برنامه ریزی های انجام شده توانسته خود را 
با شــرایط حذف درآمدهای نفتی از بودجه 
کشــور تطبیق دهــد، گفــت: بحران ها و 
تحریم های ایاالت متحده ســبب شده تا ما 
آمادگی الزم را برای اداره کشــور در شرایط 

کنونی داشته باشیم.

پیشنهاد معمار تحریم ها برای 
دادوستد با ایران در شرایط کرونا

ایســنا: ریچارد نفیو، مقام پیشین شورای 
امنیت ملی کاخ ســفید کــه از او به عنوان 
معمار تحریم هــای ایران یاد می شــود در 
گفت وگو با مؤسســه کیتو )CATO( که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تأکید 
کرد کاهش تحریم ها برای کمک به ایران تا 
بتواند اقالم مورد نیازش برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا را وارد کند، کافی نیست. وی 
افزود: اگر شما به شکلی ساده، تنها تحریم ها 
را در طول دوره بحران تعلیق کنید، شــما 
به طور بالقوه فقط انواع ســردردها و موانع 
قبلی را که پیشــتر نیز وجود داشت، ایجاد 
می کنیــد. وضعیتی که در آن شــرکت ها 

نمی دانند تکلیف آن ها چیست. 
نفیو در ادامه خواستار یک »رویکرد مدون« 
شد که طبق آن، آمریکا با شرکت ها و ایران 
برای تسهیل تراکنش های خاص و الگوهای 
معامالتی ویژه از طریــق »نامه های اعطای 

مجوز« و دیگر تضمین ها همکاری کند.

پاسخ ایرلند به درخواست ایران 
برای نادیده گرفتن تحریم ها

ایرنا: »ســایمون کاونی« وزیر امور خارجه 
ایرلند در پاسخ به نامه سفیر ایران در دوبلین 
که خواســتار نادیده گرفتــن و عدم اجرای 
تحریم هــای غیرقانونی آمریکا شــده بود، 
افزود: ایرلند به طور کامل از موضع مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در خصوص 
ضــرورت تجارت قانونی بــا ایران حمایت و 
بر لزوم عادی ســازی تجارت کاالهایی که 
برای حیات و سالمت انسان ها ضرورت دارد، 

تأکید می کند. 
وی اعالم کرد اتحادیه اروپا هفته های آینده 
اقدام هایی را در این زمینه انجام خواهد داد. 
وزیر امــور خارجه ایرلنــد همچنین تأکید 
کرد: موضع رســمی دوبلین این اســت که 
بیماری کووید-۱۹ مربوط به ســالمت همه 
ما انسان هاست و ایرلند به هیچ وجه تمایل 
ندارد که این موضوع سیاســی شود. کاونی 
تصریح کرد: ایرلند از هر فرصتی برای تداوم 
ارتباطات سازنده با ایران استفاده خواهد کرد 
و از تجارت کاالهای حیاتی با ایران حمایت 

می کند. 
وی اظهار داشــت: »ایرلنــد و اتحادیه اروپا 
همواره از سیاســت تعامل با ایران حمایت 
کرده و به این سیاســت به ویژه در روزهای 

پرچالش کنونی پایبند هستند«.

فراموش نکنیم دولت دو سال 
است بدون نفت اداره می شود

ایسنا: دبیر شــورای اطــالع رسانی دولت 
گفت: فراموش نکنیم ایــن دولت، برای دو 
سال پیاپی و برای نخســتین بار در تاریخ، 
اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده و کشــور 
را بدون درآمدهای سرشار نفتی اداره کرده 

است. 
محمدرضا نوروزپور در حساب شخصی خود 
نوشــت: حاال که سقوط قیمت نفت، پس از 
شیوع ویروس کرونا، جهان را بهت زده کرده 
اســت؛ فراموش نکنیم این دولت، برای دو 
سال پیاپی و برای نخســتین بار در تاریخ، 
اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده و کشــور 
را بدون درآمدهای سرشار نفتی اداره کرده 

است.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

ترکیه با وجود 
تفاهمات آستانه، 
کماکان خواسته های 
خود را دنبال 
می کند و درپی 
دستیابی به سوریه 
بدون بشار اسد و 
تصرف مناطق مرزی 
و شمال سوریه است

بــــــــرش

قدس آنالین- آرش خلیل خانه: غالمحســین اسماعیلی 
به ادعای جاوید رحمــان در مورد ایران مبنی بر تبعیض در 
اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و دوتابعیتی در ایام کرونا 
پاســخ داد و گفت: خوب است این به اصطالح گزارشگر ویژه 
حقوق بشــر بگوید کشورهای غربی که در این زمینه مدعی 

هستند، برای زندانیانشان چه کردند؟
غالمحســین اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه در بیست و 
چهارمین نشســت خبری خود که به صــورت آنالین برگزار 
شد، با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
و بازگشــایی برخی مشــاغل و اماکن با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی گفت: از دستگاه های متولی مثل وزارت بهداشت 
و ســتاد مقابله با کرونــا که در زمینه تدویــن پروتکل های 
بهداشــتی برای عمــوم فعالیت های اجتماعــی و اقتصادی 
اقــدام کردند، می خواهیم بــا توجه به فرارســیدن ایام ماه 
مبارک رمضان برای فعالیت های محدود مذهبی و نمازهای 
جماعت هم دستورعمل و پروتکل بهداشتی تهیه کنند تا این 
فعالیت ها ممکن شود و ســاده ترین راه را که بستن مساجد 

است، انتخاب نکنند.
وی اهتمام به حقوق شهروندی را از دیگرمسائل مورد توجه 
قوه قضائیه خوانــد و با بیان اینکه در ایــن زمینه به دنبال 
فضا سازی سیاسی نبودیم، گفت: هیئت های نظارت بر حقوق 
شــهروندی در ســال ۹8، افزون بر هزارو۳۷۶ مورد گزارش 
مردمی را دریافت کردند که در ارتباط با حقوق شــهروندی 
بود و همه این موارد بررســی شــده و 20 مورد نقض حقوق 
شــهروندی در زیر مجموعه قوه قضائیه به اثبات رسید. وی 
ادامه داد: 4هزارو۵۱۹ مورد بازرســی هم صورت گرفته است 
که 2هزارو2۶ مورد از کالنتری ها و بازداشتگاه و ۶24 مورد از 
زندان ها بوده اســت که در نتیجه تشویق ۹0 نفر و تنبیه 4۳ 

نفر از پرسنل را موجب شد که متخلفان به دادسرای انتظامی 
قضات یا هیئت تخلفات اداری معرفی شدند و سرانجام تنبیه 

۱40 نفر از پرسنل را به دنبال داشته است.

 احکام سه اخاللگر نظام اقتصادی صادر شد
ســخنگوی قوه قضائیه خاطرنشــان کرد: در کنار همه این 
اقدام هــا در پرونده های اقتصادی جدیت مبارزه با متهمان را 
رهــا نکرده ایم و در ایام کرونایی برخی پرونده های اخالل در 
نظام تولیدی را به ســرانجام رساندیم  و احکام متهمان این 
پرونده ها صادر شد. وی ادامه داد: در این ارتباط ابراهیم زابلی 
به جرم اخالل در نظام تولیدی از طریق ســوء اســتفاده در 
فروش غیرمجاز مواد پتروشیمی به ۱0 سال حبس، ۷4 ضربه 
شالق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال به میزان 
244 میلیارد و ۷۵0 میلیون و ۷۶4 هزار و ۷۶0 ریال محکوم 
شد. وی اظهار داشت: نوید محمودی به جرم اخالل در نظام 
تولیدی به پنج ســال حبس ۷4 ضربه شالق و پرداخت ۶۵ 
میلیارد و ۵۳4 میلیون و 4۹۱ هزار ریال محکوم شــد و رضا 
عیوض زاده که متأسفانه خودش بازرس اداره صمت بوده، به 
جرم اخالل در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشــوه به ۶ سال 
حبس، ۷4 ضربه شــالق و انفصال دائــم از فعالیت دولتی و 

پرداخت ۳میلیارد ریال محکوم شد.

 ما به ۱۰۱ هزار زندانی مرخصی دادیم
کشورهای غربی چه کار کردند؟

اسماعیلی در واکنش به ادعای احمد جاوید گزارشگر حقوق 
بشــر ویژه ایران در ســازمان ملل متحد در مورد تبعیض در 
اعطای مرخصی به زندانیان سیاســی و دوتابعیتی  از سوی 
قوه قضائیــه در ایام شــیوع کرونا با تأکید بــر اینکه اقدام 

ایران هم در تأمین ســالمت زندانیــان و هم امنیت زندان ها 
و اعطای مرخصی به زندانیان اقدام الگو و برجســته در همه 
نظام های حکمرانی است، اظهار داشت: خوب است امثال این 
به اصطالح گزارشــگر حقوق بشر گزارش دهد در کشورهای 
مدعی حقوق مثل آمریکا و انگلیس و فرانســه و امثالهم که 
کرونا به مراتب بیشتر است و قربانیان زیادتری داشته، در مورد 
زندانیان خودشان و دیگر کشورها چه کرده اند؟ سخنگوی قوه 
قضائیه با اشــاره به اینکه ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی 
به زندانیان در  این کشورهای مدعی نشنیده ایم، تأکید کرد: 
آن هایی که عملکرد صفر دارند، بازخواست نمی شوند و ما که 
این همه خدمات و تســهیالت دادیم و به بیش از ۱0۱ هزار 
زندانی مرخصی اعطا کردیم، بازخواست می شویم. باید پرسید 

پرونده شما کجاست؟

 یک هزار زندانی تبعه بیگانه به مرخصی رفتند
وی با بیان اینکه ما می شنویم که در زندان های این کشورها 
چــه فجایعی رخ داده و می دهد و هیچ اقدامی برای مهار آن 
انجام نشده، گفت:کسی که نمره صفر دارد از کسی که نمره 
باالی 20 دارد، نمی تواند ســؤال کند. اسماعیلی با یادآوری 
اینکه ما تابعیت دوگانه را به رســمیت نمی شناسیم، تصریح 
کرد: مــا به عدالت و بدون تبعیض رفتار کردیم و به بیش از 
هزار تبعه بیگانه نیز مرخصی دادیم. مالک ما نوع جرم، میزان 

مجازات و مخاطرات فرد برای جامعه بوده است.

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

پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به ادعای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

به ۱۰۱ هزار زندانی در ایام کرونا مرخصی دادیم

دولت
رئیس جمهور:

تسهیالت قرض الحسنه بدون 
پیچیدگی های اداری ارائه شود

سیاست: رئیس جمهور در جلسه 
اقتصادی دولــت، با تأکید بر ادامه 
اقتصــاد مقاومتی  سیاســت های 
و اتخــاذ سیاســت هایی در جهت 
جهش تولید، توســعه و صادرات 
غیرنفتی با توجه به افزایش تقاضای 

جهانــی در برخی محصوالت غذایی، بهداشــتی و دارویی را 
ضروری خواند. »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، گزارش اقدام های اجرایی از وام های قرض الحسنه 
به خانوارها و نیز شــیوه دادن تسهیالت به کسب و کارهای 
آسیب دیده از ویروس کرونا  را ارائه کرد. رئیس جمهور تأکید 
کرد: ترتیبی اتخاذ شود این تسهیالت با تضامین ساده و بدون 
پیچیدگی های اداری به نحوی که شفافیت الزم و اطمینان از 

حفظ اشتغال کارگران را تضمین نماید، ارائه شود.

سیاست داخلی
انتقاد وزیر پیشین اقتصاد از عملکرد بهارستان

 نقش مجلس کمرنگ
و نقش رئیس آن پررنگ شده است!

مهر: حسینی، وزیر پیشین اقتصاد 
و منتخب مردم در مجلس یازدهم 
گفــت: در ســال های اخیر نقش 
مجلس به عنوان یک نهاد کمرنگ 
اما نقش رئیس مجلس به عنوان 
یک فرد پررنگ شده است. تفاوت 

رابطه نمایندگان مجلس و رئیــس مجلس با وزرا و رئیس 
دولت این اســت که رئیس دولت، دولت را تشکیل می دهد 
و وزرا را انتخــاب می کند، اما در مجلس نمایندگان مجلس 
هستند که رئیس مجلس را انتخاب می کنند و رئیس مجلس 
یک هماهنگ کننده اســت نه رئیس قوه مقننه. در نتیجه 
به جــای کارآمدی مجلس به عنوان یک نهاد، نقش رئیس 
مجلس به عنــوان یک فرد در البی های سیاســی پر رنگ 

می شود. 

دفاعی-امنیتی
رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش:

 رادار خلیج فارس 
مشابه خارجی ندارد

فارس: امیر صمــد آقامحمدی، 
رئیس سازمان تحقیقات و جهاد 
هوایی  پدافند  نیروی  خودکفایی 
ارتش در گفت وگویی در تشریح 
ویژگی هــای رادار مراقب و خلیج 
فارس که به تازگی رونمایی شدند، 

اظهار داشــت: در فاصله 800 کیلومتر هیچ گونه هواپیمای 
رادارگریزی و حتی موشک  های بالستیک هم نمی توانند از 
تور کشــف آن فرار کنند. به صراحت می توانیم بگوییم که 
رادار خلیج فارس هیچ مشابه خارجی ندارد؛ چون در حوزه 
فرکانس خیلی پایین معموالً کشورهایی هم که در این حوزه 
ورود کردند، موفق نبودند. سامانه راداری مراقب می تواند در 
برد 400 کیلومتر با دقت و سرعت ۳00 هدف را به صورت 

همزمان و با تجزیه و تحلیل کامل رصد کند.
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مسابقه فرهنگی »کرونا و دلمشغولی های ذهنی« برگزار می شود آستان: در روزهای فراگیری ویروس کرونا مسابقه »کرونا و دلمشغولی های ذهنی« از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار می شود. پرسش های این مسابقه از متن کتاب »کرونا و دلمشغولی های ذهنی« طرح شده است و افراد باالی 12 سال می توانند با روش های ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222 ، مراجعه به 

بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به آدرس: Haram.razavi.ir، درمسابقه شرکت کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  نگاهی به نقش این عالم بزرگ در بارگاه رضوی 
به مناسبت روز بزرگداشت او

میراث گران بهای شیخ بهایی
آســتان: در ضلع جنوبي حرم مطهر 
رضوی و جنوب غربی صحن آزادی اين 
حرم، اتاقی پر از نقش و آينه به ســبك 
معماری اسالمي وجود دارد كه در ميان 
اتاق سنگ قبر باشكوهی قرار گرفته و نام 
شــيخ بهايي بر آن خودنمايی مي كند. 
سوم ارديبهشت ماه، مصادف است با روز 
بزرگداشت شيخ بهايی. بهاءالدين محمد 

بن  حسين عاملی، معروف به شيخ بهايی در ۹۲۵ خورشيدی در بعلبك در لبنان 
به دنيا آمد. 7۵ســال بعد، او در  سال 1000 خورشيدی در اصفهان در گذشت و 
اكنون در حرم مطهر امام رضا )ع( مدفون اســت. او دانشــمند نامدار قرن دهم و 
يازدهم هجری است كه در فلسفه، منطق، هيئت و رياضيات تبحر داشت. از شيخ 
بهايی در حدود ۹۵ كتاب و رســاله در سياســت، حديث، رياضی، اخالق، نجوم، 
عرفان، فقه، مهندســی و هنر و فيزيك بر جای مانده است.به پاس خدمات شيخ 
بهايی به علم ستاره شناســی، يونسكو سال ۲00۹ را به نام او سال »نجوم و شيخ 
بهايی« نام گذاری كرد. اما آنچه در اين نوشتار به آن می پردازيم، ميراث شيخ بهايی 

برای حرم امام رضا )ع( است. 
به گزارش ايرنا، شــيخ بهاء الدين سفرهای بسيار به همراه شاه عباس صفوی به 
مشهد داشت و پس از فوتش او را در جوار بارگاه مطهر رضوی در رواقی كه امروزه 
به نام او مشهور است، دفن كردند. اين رواق در زمان حيات شيخ بهايی حجره ای 

براي برگزاری كالس های درس اين دانشمند بود.

ردپای شيخ بهايی در معماری حرم مطهر رضوی
پس از به قدرت رسيدن حكومت صفويه به ويژه بعد از شاه طهماسب كه نخستين 
حكومت شيعی در ايران شكل مي گيرد، تغييرات فرهنگي و اجتماعی بسيار رخ 
داد كــه معماری نيز مانند ديگر عناصــر فرهنگی از اين تغييرات تأثير پذيرفت. 
معماری عصر صفوی منبعث از تفكری است كه دانشمندان آن عصر مانند مالصدرا 
و شيخ بهايی داشتند. شاه عباس صفوی چندين سفر به مشهد مقدس داشت و 
شيخ بهايی نيز در اين سفرها همراه او بود و در اين سفرها در سازماندهی مناطق 
مختلف حرم مطهر رضوی، سامان دادن و بيش از همه تكميل ساخت صحن عتيق 
)صحن انقالب اسالمی( و پيرامون روضه منوره نقش مهم ايفا كرد. در سفرهايی 
كه شــيخ بهايی به مشهد مقدس داشته، معماران حرم مطهر از طرح ها و دانش 
وی بهره گرفته اند، باوجود اين در هيچ بخش از كتيبه های موجود در حرم نام وی 

نوشته نشده است.
حكمت شــيخ بهايی در دانش رياضي و تفكر هندسی اوست، وی همچنين در 
معماری دوره صفوي تأثير بسيار داشته و ضرباهنگي كه در فضای معماري كنوني 

حرم مطهر وجود دارد، سرمنشأ دانشی است كه شيخ سهم بسيار در آن دارد.

كتابخانه شيخ بهايی در حرم مطهر رضوي
ميراث به جا مانده از شــيخ بهايی، 4 هزار نســخه از آثار اوست كه بيشتر آن ها با 
دست خط و امضای خودش وقف بارگاه حضرت امام رضا )ع( شده است. شيخ بهايی 
بيش از ۹0 كتاب و رساله در سياست، فقه و حديث، رياضيات، اخالق، نجوم، عرفان 
 و تصوف، مهندســی، هنر و فيزيك تأليف كرده و اشــعار بسياری نيز به زبان  های

عربی و فارسی از او به يادگار مانده است كه بيشتر آن ها در كتابخانه مركزی آستان 
قدس رضوی نگهداری مي  شــود. بيشــتر اين كتاب ها در كتابخانه شخصی شيخ 
بهايی است كه وی آن را وقف آستان قدس رضوی كرده است. كتاب های »مشرق 
الشمسين و اكسير السعادتين«، »اربعين حديث«، »اثني عشريات خمس«، »رسايل 
خمس اثني عشريه« و »رساله اثني عشريه« از جمله آثار وقف شده شيخ بهايی به 
آســتان قدس رضوي است.از جمله آثاری كه به دست خط شيخ بهايی وقف آستان 
قدس رضوی شــده است، جلدهايی از قرآن  منسوب به حضرت امام علي )ع(، امام 
حسن )ع(، امام حسين )ع( و امام سجاد )ع( به خط كوفی و بر روی پوست آهو است.

فرهنگی آستان قدس  سازمان  آستان    
متنوعی  برنامه های  جاری  سال  در  رضوی 
عالی ترين  به جايگاه  را در مسير دستيابی 
ملجأ معنوی و قطب فرهنگی جهان اسالم و 
مرجعيت علمی در توليد و ترويج معارف قرآنی 
مقدس  وجود  به ويژه  اهل بيت)ع(  مكتب  و 
امام رضا )ع( برای اقشار و طبقات مختلف 
در سطح شهر مشهد، سراسر كشور و عرصه 
بين المللی انجام داده است كه برای آگاهی 
اين سازمان،  اقدام های شاخص  از   بيشتر 
 گفت وگويی با حجت االسالم و المسلمين 
حجت گنابادی نژاد، رئيس سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی داشته ايم كه در ادامه 

می خوانيد.

امسال شرایط متفاوتی را با سال های 
گذشــته تجربه می کنیــم. آیا این 
شرایط، برنامه های فرهنگی آستان را 

هم به رکود کشانده است؟
خير. در همين نــوروز ۹۹ كه ما از ميزبانی 
زائــران بارگاه منور رضــوی محروم مانديم، 
ويژه برنامه »ميهمان امام« در گستره مشهد 
مقدس برنامه ريزی و اجرا شــد و در ۲ هزار 
و 871 نقطــه از اماكن اقامتــی، تجاری و 
عمومی و در سه سطح اجرايی شامل نصب 
اطالعيه های فرهنگی، ايجاد ايستگاه فرهنگی 
و ايجاد پايگاه فرهنگی دنبال شــد. در قالب 
ويژه برنامــه »ميهمان امــام«، ۵76 نقطه از 
مبادی ورودی و ســطح شهر مشهد مقدس 
تبديل به ايســتگاه و پايگاه فرهنگی شد كه 
در ايستگاه ها چهار عرصه محوری جريان ساز 
تبليغی، هنری، كتاب و كتاب خوانی و خدمت 

به زائران مورد تأكيد قرار گرفت.
۲۹ ايســتگاه فرهنگی در هشــت مدرسه 
محوری كه محل نام نويســی اسكان زائران 
نوروزی بود، ۹ بوســتان اصلی شهر مشهد، 
هفت مجتمع تجاری بزرگ مشهد، دو مسير 
اصلی ورود زائران در محور نيشابور به مشهد و 
چناران به مشهد و پايانه مسافربری و راه آهن 
مشهد راه اندازی شــد كه در اين ايستگاه ها 
چهار غرفه با عنوان »رواق خدمت«، »رواق 
 كتاب«، »رواق تبليــغ«، »رواق كودک«، و 

30 اســتيج جهت اجرای برنامه های هنری 
مانند گروه سرود، نقالی خوانی و ُجنگ های 

شادی داير بود.

برنامه های شاخص سازمان فرهنگی 
در ایام دهه کرامت 98 چه بوده است؟ 
باهدف تسهيل و تســريع خدمت به زائران 
علی بــن موســی الرضا)ع( برنامه هايی در 
ســتاد مناســبت های ويژه آســتان قدس 
رضوی طرح ريزی شــد كه در آن ها ارتقا و 
توسعه كمی و كيفی مشاركت های مردمی 

موردتوجه قرار گرفت.
طرح زير سايه خورشــيد يكی از طرح های 
بزرگ بود كه در سال های گذشته نيز انجام 
می شــد و ســال ۹8 نيز در ۲ هزار نقطه از 
كشور برگزار شد. در كنار برگزاری اين طرح 
تشــكل های مردمی ده ها برنامــه ديگر در 

سراسر كشور برگزار كردند.
سال گذشته مراسم های تالوت قرآن كريم 
باشكوه برگزار شد و محافلی با محوريت قرآن 
كريم در سراسر كشور اجرا گرديد.درگذشته 
در قفسه های كتاب حرم مطهر رضوی تنها 
قرآن و مفاتيح وجود داشت و بعدها صحيفه 
ســجاديه و نهج البالغه اضافه شد، اما از دهه 
كرامــت به همت معاونت تبليغات آســتان 
قدس رضوی كتاب های ويژه مطالعه زائران 
در رواق های حرم مطهر رضوی قرار داده شد، 
اين حركت آغاز جريانی بود كه در استان های 
كشــور ادامه يافت. همچنين در اين ايام به 

همت سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی 
جشنواره مردمی ســرودهای خيابانی آوای 
رضــوان با فراخوان بيش از ۲ هزار تشــكل 
مردمی آغاز به كاركرد و همزمان با ايام دهه 
كرامت روزانه 80 پاتوق ســرود در جشنواره 
مردمی ســرودهای خيابانــی آوای رضوان 

اجرای برنامه داشتند.

طرح ســام بر امام)ع( در ســال 
گذشته چگونه اجرا شده است؟ 

 امام رضا)ع( فرموده است اگر مردم از ويژگی ها
و حســنات اهل بيت پيامبر)ص( آگاه شوند، 
از آنان تبعيت می كنند. به صورت مشــهود 
و غير مشهود سبك زندگی مردم جامعه در 
حال آسيب ديدن است و اين واقعيت محدود 
به قشــر خاصی از جامعه نيست و به صورت 
فراگير توسعه يافته است. يكی از سرمايه های 

ما برای ارتباط با اهل بيت)ع( زيارت است. 
در دو ســه سال اخير ســتاد طرح سالم بر 
امام)ع( در ســازمان فرهنگی آستان قدس 
رضــوی و كانون فرهنگی جــواد االئمه)ع( 
اقدام های ارزشــمندی را برای توسعه زيارت 
از دور انجام دادند كه اين تالش ها ادامه دارد.

طرح ســالم بر امام)ع( پيش از شــيوع 
ويروس كرونا هر چهارشنبه عالوه بر اجرا 
در بيش از هزار مســجد سراسر كشور به 
صورت داوطلبانه در دانشگاه آزاد اسالمی، 
مدارس و صدا و ســيمای استان خراسان 

رضوی برگزار می شد.

با  این سازمان  فرهنگی  برنامه های 
توجه به شیوع ویروس کرونا در سال 

جاری چگونه ادامه خواهد یافت؟
بــا توجه به محدوديت های حاصل شــده به 
ســبب جلوگيری از شــيوع ويروس كرونا 
برنامه های مؤسســات و ســازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضــوی در فضــای مجازی 
ادامــه دارد. برنامه هــای مركز قــرآن كريم 
آســتان قدس رضوی ازجملــه برنامه های 
مهدالرضــا)ع( و طــرح حافظــون رضوی 
توسط محصوالت چندرســانه ای توليدشده 
در موضوعات فعاليت ايــن مركز در فضای 
 مجازی ادامه يافته است. فرايند امانت دهی 
كتاب توســط ســازمان كتابخانه ها، موزه ها 
و مركز اســناد آســتان قدس رضوی نيز با 

زيرساخت های پيش بينی شده 
در قالــب كتابخانه ديجيتال 

ادامه دارد.
مؤسسه آفرينش های هنری 
فرهنگی  برنامه هــای  نيــز 
خود را توســط فضای های 
فضــای  و  چندرســانه ای 
مجازی برای مخاطبان خود 
برگزار می كند و محصوالت 
را به صــورت اينترنتی و در 
بستر فضای مجازی به فروش 
می رساند. برنامه های آموزشی 
مركز بانوان و امور خانواده نيز 
در قالب فيلم های آموزشی، 
كليپ های صوتی و كتاب های 
آموزشی مرتبط با دوره ها در 

اختيار خانواده ها و مخاطبان اين مركز قرار 
داده می شود. مؤسســه تربيت بدنی آستان 
قدس رضوی نيز روزانه يك حركت ورزشی 
را برای عالقه مندان در بستر فضای مجازی 
آموزش می دهد.كليپ های آموزشی جلسات 
اخالق نيز در پيام رســان های داخلی برای 
خدام بارگاه منور رضوی ارائه شده است. بنياد 
فرهنگی رضوی نيز با ارائه فيلم های درسی 
 و كاربرگ های آموزشــی بــه دانش آموزان

 مدارس امام رضا)ع( برنامه های آموزشــی 
خود را در اين ايام دنبال می كند.

در نوروز 99 که ما 
از میزبانی زائران 

محروم ماندیم، 
ویژه برنامه »میهمان 

امام« در گستره 
 مشهد مقدس، در

 2 هزار و 871 نقطه 
از اماکن اقامتی، 

تجاری و عمومی و 
در سه سطح اجرا 

شد

بــــــــرش

رئیس سازمان فرهنگی این آستان مقدس:  

 در تماس تلفنی رئیس جمهور باگستره خدمات فرهنگی آستان قدس رضوی توسعه يافته است 
تولیت آستان قدس رضوی مطرح شد

بازگشایی سریع اماکن 
زیارتی دغدغه دولت است

آستان: در پی تماس تلفنی رئيس جمهور با 
توليت آســتان قدس رضوی، دو طرف درباره 
چگونگی بازگشــايی اماكن مقدسه بحث و 
تبادل نظر كردند. حجت االســالم حســن 
روحانی اظهار داشت: تســريع در بازگشايی 
اماكن مقدس و زيارتی با رعايت پروتكل های 
بهداشتی، جزو دغدغه های مهم دولت بوده و 
هست. رئيس جمهور افزود: با همكاری توليت 
آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن 
موسی الرضا)ع( و همچنين ديگر توليت های 
آستان های مقدس اميدوارم بتوانيم تمهيداتی 
را با رعايت پروتكل های بهداشــتی طراحی 
كنيم تا پس از 1۵ ارديبهشت ماه در صورت 
تشخيص مسئوالن بهداشتی و سالمت كشور، 

صحن های اماكن متبركه بازگشايی شوند.
در اين گفت وگو همچنين حجت االسالم و المسلمين 
مروی، توليت آستان مقدس رضوی با قدردانی 
از تالش های رئيــس جمهور، آمادگی خود و 
ساير متوليان بقاع متبركه و اماكن مذهبی را 

برای همكاری با مسئوالن ذی ربط اعالم كرد.

توسط بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس چاپ می شود 

از »عصری سازی افعال 
پیامبر)ص(« تا »نظام تقنین 

در دولت«
آستان: حجت االسالم گلســتانی مردانــی 
درباره فعاليت هــای پيش روی مجموعه اش 
در ســال جاری گفت: اقدام ها و فعاليت های 
ايــن مركز در قالب 6 عنوان در دســتور كار 
قرار گرفته است. وی به انتشار آثار پژوهشی 
اشــاره كرد و افزود: »عصری ســازی افعال 
پيامبر)ص(«، »مبانی تحقيق فهرســتی«، 
»ابعاد و محتوای تربيت جنســی در اسالم« 
و »نظام تقنين در دولت« از جمله طرح های 
پژوهشی است كه در سال گذشته طراحی، 
تصويب و نگارش شده است و در سال جاری 

چاپ و منتشر خواهد شد.

خبر

حرم گردی
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صفحه3  1399/02/03
آگهی مناقصه واگذاری مدیریت فنی، اجرایی و کارگزاری خرید و فروش

 در سامانه آهو 24 )فروشگاه مجازی و فیزیکی(    
مناقصه گذار: شرکت شبکه بازار رضوی )سهامی خاص( 

تاریخ شروع: 99/2/3          تاریخ درج آگهی: 99/2/3          نوبت: اول
شرکت شبکه بازار رضوی)سهامی خاص( در نظر دارد مدیریت فنی، اجرایی و کارگزاری خرید و فروش فیزیکی 
و اینترنتی در س�امانه آهو 24 )فروشگاه مجازی و فیزیکی( را تحت نظارت کامل خود در سطح شهر تهران برای 
مدت یک سال شمسی، با رعایت موازین و آئین نامه های سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی و مطابق پیوست های 

تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت در این زمینه واگذار نماید.
لذا از اش�خاص ذیصالح دعوت می گردد پس از واریز مبلغ 1000.000 ریال به حساب شماره 7781818170 بانک 
ملت شعبه شریعتی مشهد به نام شرکت شبکه بازار رضوی جهت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت و پیوست ها، به دفتر 
این شرکت واقع در مشهد، خیابان صاحب الزمان، نبش 25 ساختمان مهر فاطمی، طبقه اول واحد 103 مراجعه و یا 
با شماره تماس 31078 داخلی 116 تماس حاصل فرمایند. زمان ارسال پیشنهادات قیمت در پاکات دربسته به آدرس 
فوق الذکر حداکثر 7 روز از تاریخ انتش�ار آگهی است. بدیهی است از بررسی پیشنهادات مخدوش و خط خورده 

امتناع می گردد و مناقصه گذار در رد یا پذیرش کلیه پیشنهادات مختار است.
تضمین شرکت در مناقصه، ضمانت نامه بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال می باشد. 
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شرکت شبکه بازار رضوی

1- مناقصه گذار : سازمان موقوفات ملک 
2- موضوع مناقصه : کرایه تانکر جهت حمل حدود 60 تن شیر تولید روزانه واحد گاوداری 
فریمان و چناران )کیلومتر 30 ج�اده  فریمان به تربت جام- جاده برات آباد( و )کیلومتر 

35 جاده مشهد- چناران جاده چشمه گیالس( به کارخانجات شیر در مشهد و حومه 
آخرین مهلت ارائه و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به آدرس مشهد- خیابان احمدآباد- 
بلوار بعثت بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 38421523 مراجعه و پیشنهادات خود را پس 
از تکمیل مدارک تا س�اعت 9 صبح روز چهارش�نبه 99/02/10 تحویل نمایند.به پیشنهادات 

مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا س�پرده شرکت در مناقصه مبلغ 50/000/000 ریال میباشد که می بایست بصورت چک 
رمزدار بانکی و یا واریز به حساب در وجه حساب سازمان موقوفات ملک که در اسناد مناقصه 

ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
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)آگهی مناقصه حمل شیر (

سازمان موقوفات ملک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )820257(

آگهی تغییرات شرکت پاریز ابنیه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29140 و شناسه ملی 10380443965

به شماره ملی  : ـ خانم فاطمه پوررضایی  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,05 تصمیمات ذیل  به   
0945331861 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن پوررضایی به شماره ملی 0943029211 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - خانم تکتم عرفانی سپهری به شماره ملی 0930790413 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 

منفرد خانم فاطمه پوررضایی یا آقای محسن پوررضایی با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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 آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش آستان 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رضوی  قدس 

ثبت 2502 و شناسه ملی 14003648299 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1398,12,19 مورخ 
مدیره  هیئت  اختیارات   : شد  اتخاذ 
مدیرعامل  به  صورتجلسه  شرح  به 

شرکت تفویض گردید . 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )820276(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )820321(

 آگهی تغییرات شرکت کاویان صنعت بارثاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29367 و شناسه ملی 10380446193

رفعت  امین  آقای   -  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  العاده مورخ 1397,01,23  فوق  بطور  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   
به شماره ملی  به شماره ملی 0940938855و خانم سمانه جعفری  به شماره ملی 0702543977و آقای میثم وحیدی فردوسی  پناه 
ملی  شماره  به  شاهرودی  علیزاده  علی  آقای   - شدند  تعیین  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به   3621540296
0922156700 و خانم فاطمه خالقی بایگی به شماره ملی 0702597155 به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیر االنتشار قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )820362(

 آگهی تغییرات شرکت کاویان صنعت بارثاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29367 و شناسه ملی 10380446193

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,01,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای میثم وحیدی فردوسی به کدملی 
0940938855 به سمت مدیر عامل و آقای امین رفعت پناه به کدملی 0702543977 به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم سمانه 
جعفری به کدملی 3621540296 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 کلیه اوراق و اسناد و 
مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 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 )820385(

آگهی تغییرات شرکت ثنا مبدل توسعه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54413 و شناسه ملی 14004891620

کدملی  با  پرست  نوع  علی  محمد  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,02,26 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
6439924885 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای سجاد نوع پرست با کد ملی 0923020861 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- خانم مهری اربابی برزش آباد با کد ملی 0940783800 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل ) آقای محمد علی نوع پرست( همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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سپید  قند  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
مهر نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

2418 و شناسه ملی 10380177239

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,12,24 مورخ  العاده  فوق 
خدمات  و  حسابرسی  -موسسه   1  : شد  اتخاذ 
مدیریت مهرگان تراز و همکاران به شماره ثبت 
سمت  به   10380533929 ملی  شناسه  و   2860
بازرس اصلی و آقای سید ایمان لکزیان به شماره 
ملی 1062869710 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور 

)820230(
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 آگهی تغییرات شرکت پایا فناوران فردوسی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38560 

و شناسه ملی 10380541902

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,11,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی مرکز 
اصلی شرکت از محل قبلی به نشانی استان خراسان 
رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
,خاتم االنبیا ، خیابان توس 96 )آزادی 131(  محله 
همکف  طبقه   ،  0 پالک   ،  131,12 آزادی  کوچه   ،
کدپستی 9198178179 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 

)820253(
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اجاره غرفه هایپر مارکت 
آه��ن  راه  ایس��تگاه 
مش��هد، بدینوس��یله آگهی مذکور 
، چاپ ش��ده در م��ورخ 99/02/01 و 

99/02/02  لغو می گردد .
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 لغو آگهی مزایده 
شماره 99-37-1

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

آگهی مناقصه  شماره  03-99-ح  صنایع حدید

س
/ 9
90
01
48

موضوع مناقصه: خرید)1-میلگ��رد قطر 60 م م از جنس 
1.8159 ی��ا 1.2714 ب��ه مق��دار 240 مت��ر و وزن تقریبی 

5350کیلوگرم
 2- تسمه380*2/2 ازجنس1.0333به مقدار3100متر و 

به وزن20.000کیلوگرم(  
هزینه خرید اسناد:

جهت خرید اس��ناد مناقص��ه مبل��غ -/500.000 ریال به 
حس��اب IR730151000008200000020057 بانك سپه به 
ن��ام صنایع حدید واریز گردد. )اس��ناد در قبال رس��ید 

واریز وجه و معرفی نامه تحویل می شود(
محل تحویل اس��ناد: تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص 
ک��رج - خیابان س��پاه اس��الم – صنایع حدی��د - معاونت 

بازرگانی –  مدیریت امورقراردادها  
مهلت تحویل اسناد:

 طی یك هفته از انتشار آگهی نوبت دوم.
اوقات تحویل اسناد: 

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 

تضمین شرکت در مناقصه:
 مع��ادل پنج درصد قیمت پیش��نهادی بص��ورت ضمانت 
نامه بانکی، چك تضمین شده بانکی ،واریز نقدی،گواهی  

خالص مطالبات قطعی تائید شده.
مح��ل ارائ��ه پیش��نهادها: ته��ران - کیلومت��ر 11 ج��اده 
مخص��وص کرج - خیابان س��پاه اس��الم – صنایع حدید - 

صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها:  99/02/14 

تاریخ بازگشایی پاکت ها:  99/02/15 
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی 
دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است. 

مناقصه گذار در رد تمام و یا هر یك از پیشنهادها مختار 
می باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن3- 44905671 داخلی 
315و312 تماس حاصل فرمایید.                 

شناسه آگهی 819241معاونت بازرگانی
م الف 176
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نظریه جدید آیت اهلل جوادی، راه جدیدی در معرفت شناسی است اندیشه: حجت االسالم غالمی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی در یادداشتی  درباره نظریه جدید آیت اهلل جوادی آملی 
نوشت: نظریه تفسیر انسان به انساِن آیت اهلل جوادی راه جدیدی در معرفت شناسی باز کرده و می تواند در مواجهه با مسائل پیچیده انسان شناسی معاصر ظرفیت های جدیدی را ایجاد کند. این یک نظریه نوصدرایی است 
که هرچند رنگ و بوی عرفانی دارد اما جمع میان برهان، قرآن و عرفان است. این نظریه حتی در مطالعه فرهنگی و مردم شناسی نیز کارایی دارد و نباید آن را صرفاً در منطقه انسان شناسی عرفانی یا فلسفی محدود کرد. 

تأثیرات کرونا بر باورهای دینی
اندیشــه: میزگــرد آنالیــن »الهیات 
پســاکرونایی« با حضور جــواد درویش، 
دانشــجوی دکترای فلســفه علم و نیما 
نریمانی، دانشــجوی دکترای فلسفه دین 

برگزار شد.
در ابتدای نشست جواد درویش به تأثیرات 
مثبت و منفی کرونا بر دینداری پرداخت و 
اظهار کرد: می شــود طوری به کرونا نگاه کرد که موجب تقویب باورهای دینی شود. 
طبق نظرسنجی سایت گالوپ، باور دینی مردم آمریکا در سالی که حادثه 11 سپتامبر 
اتفاق افتاد افزایش داشته است. در همین ایام مقاله های زیادی درباره شباهت شرایط 
کنونی ما با حادثه 11 سپتامبر نوشته شده است. 11 سپتامبر برای آمریکایی ها واقعاً 
یک رنج بود و به همین خاطر اآلن را با آن زمان مقایسه می کنند. وی با بیان اینکه 
باید بدانیم چرا در این شرایط ایمان مردم تقویت می شود، تصریح کرد: یک جواب این 
است که جهان بینی طبیعت گرایی که انسان ها پس از رنسانس برای خودشان ساختند 
و سعی کردند خودشان را از عالم باال منفک کنند تا بگویند ما این توان را داریم که 
مشکالتمان را خودمان حل کنیم و نیازی به امور ماوراء طبیعی نداریم، در اثر کرونا در 
ذهن بسیاری از مردم فروریخت. وقتی این تفکر ضعیف شود بیش از یک جهان بینی 
بزرگ روبه رویشان نیست و آن جهان بینی خداباور است. به همین خاطر مردم به سوی 
آن می روند.این پژوهشگر فلسفه علم ابراز کرد: نکته آخر این است که کرونا می تواند 
به اصالح باورهای دینی منجر شود. خیلی از افراد دیندار تمام ارتباطشان با دین همان 
حضور در مراسم و زیارتگاه هاست. دین حداقل سه بعد دیگر هم دارد: یک بعد معرفتی 
و فهم آموزه های دینی، یک بعد معنوی و عبادی و بعد دیگر اجتماعی و اخالقی است. 
اآلن شاید کنش های اجتماعی پررنگ شده باشند یا بعد عبادی می تواند پررنگ شود؛ 

بعد معرفتی هم می تواند تقویت شود.
وی افزود: کرونا به این خاطر می تواند به اصالح باورهای دینی منجر شود که خداوند 

هیچ زمان تضمین نکرده فقط رفاه مادی برای انسان ایجاد می کند. 

 چالش کرونا و هویت دینی
در ادامه این نشســت نیما نریمانی در ســخنانی بیان کرد: از دو منظر می توان به 
کرونا نگاه کرد. یکی منظر داخلی است؛ یعنی بررسی اینکه نسبتی که جریان های 
دینی با پیشامد کرونا برقرار کردند چه بوده است. مسئله دیگر این است که کرونا 
از منظر جهانی چه نسبتی با دینداری برقرار می کند. به نظرم فضایی که کرونا برای 
جریان های دینی ما ایجاد کرده مشــابه فضایی است که در آغاز دوره رنسانس در 
اثر تقابل دســتاوردهای علمی با آموزه های دینی ایجاد شد. وی افزود: دعوایی که 
بین گالیله و کلیسا ایجاد شده بود، یک سطح چالش است که ناظر به اتوریته علم 
و اتوریته دین اســت. وقتی دقیق شویم می بینیم مسئله گالیله این نبود که یک 
عده دارند از یک باور دینی دفاع می کنند، بلکه مســئله این بود که این ها احساس 
می کنند اتوریته دین و کلیســا دارد به هم می ریزد، به خاطر اینکه یک نفر دارد با 
هستی شناسی جدید یک حرف جدید می زند. این پژوهشگر فلسفه دین ادامه داد: 
وقتی کرونا شــروع شد یکسری نگران هویت دینی بودند و مسئله شان این بود که 
کرونا دارد هویــت دینی ما را به خطر می اندازد؛ یعنی باید خودمان را تحت امر و 
نهی دانشــمندان قرار دهیم، آن هم در حوزه دینداری. این چالش دو بخش دارد: 
یک بخش آن مربوط به دین نهادی و مناســکی اســت که دچار چالش می شوند، 
چراکه نمی خواهد آن ســاحتی که خودش تصمیم می گیرد چگونه رفتار کند را از 
دست بدهد؛ بخش دیگر آن مربوط به رویکردهای حداکثری معرفتی به دین است، 
رویکردهایی که از متن دینی، اموری مانند نظام سالمت را بیرون می کشد. وی در 
ادامه یادآور شــد: در ادامه این چالش ها مســئله تقابل علم جدید با دین عمیق تر 
می شود و با عنوان مسئله تقابل جهان بینی علمی و فاعلیت و مشیت الهی مطرح 
می شود. به نظر می رسد مسئله این است که اگر شما با این روند علمی جلو بروید، 
علم جدید دیگر هیچ جایی برای ورود عامل فراطبیعی از جمله خداوند در ساحت 
طبیعت باقی نمی گذارد. این مســئله قلب نگاه خداباورانه را نشانه می رود؛ چراکه 
طبق یک رویکرد خداباورانه، اصوالً نباید نظام الهیاتی را در عرض عوامل طبیعی قرار 
دهیــم، بلکه این ها در طول عوامل طبیعی قرار می گیرند. بدین طریق این رویکرد 

سعی دارد مسئله فاعلیت الهی را با علم مدرن جمع کند.

 اندیشــه/  نقوی، فاطمی نژاد  نئولیبرالیســم 
مهم ترین نقطه جدال ها و به تعبیری دعوای سیاسی 
این روزهای کشور است. موضوعی که اگر شکافته 
نشود در حد یک برچســب برای به حاشیه راندن 
اصل بحث و کشمکش ها باقی می ماند و راه را برای 
ارائه راه حل و شــناخت درست و دقیق از موضوع 
می بندد. آنچه در ادامه می خوانید گفت و گوی ما با 
دکتر میثم مهدیار، جامعه شناس درباره مشخصه های 
نئولیبرالیســم ایرانی در صورت وجود و تعیین آن 

است.

 جناب مهدیــار! اگر بخواهیم صورت بندی 
دهیم،  ارائه  نئولیبرالیسم  مفهوم  از  ساده ای 

تعریف شما چیست؟
اگر بخواهیم در مورد نئولیبرالیســم صحبت کنیم 
بهتر اســت پیش از آن در مورد لیبرالیسم صحبت 
کنیم. لیبرالیسم چند ویژگی بارز و آشکار دارد؛ اول 
از همه این اســت که ناظر بر یک نوع داروینیسم 
اجتماعی اســت. داروین می گفت عرصه طبیعت، 
عرصه رقابت بین انواع مختلف و گونه های مختلف 
اســت و آن هایی که بتوانند خود را سازگار کنند، 
می توانند زنده بمانند و بقیه نابود خواهند شــد و 
آن هایی که مانده اند حتماً قوی ترین گونه ها هستند. 
نگاه داروینیسم اجتماعی به نوعی در عرصه فرهنگی 
و اجتماعی بازتولید شد و لیبرالیسم به عنوان یکی 
از مکاتب مدرن بســیار از این آموزه ها بهره گرفت. 
اگر بخواهم ســاده بگویم در نگاه لیبرالیسم، عرصه 
اجتماعی عرصه رقابت بین آدم هاســت و آن هایی 
که بیشتر تالش می کنند، بیشتر بهره خواهند برد 
و آن هایی که نمی توانند تالش کنند خود به خود از 
عرصه حیات اجتماعی حذف خواهند شد و برآیند 
چنین تعامل اجتماعی، مثبت است، چرا که قوی ها 
باقی می مانند و ضعیف ها از عرصه اجتماعی حذف 
می شوند و جامعه به سمت تکامل می رود. بنابراین 
ما با یک جامعه تکاملی مواجه می شــویم که چون 
گونه ها همســازی و همزیســتی بهتری با محیط 
طبیعت دارند ما به سمت پیشرفت و تکامل حرکت 
می کنیم. این چارچوب اصلی لیبرالیســم است که 
خود را در عرصه اقتصادی این گونه نشان می دهد که 
انسان ها از یک بهره هوشی و استعداد برخوردارند و 
کسی که بتواند از استعدادها و توانایی های خود بهتر 
استفاده کند، رشد و پیشرفت بهتری خواهد داشت و 

هرچه افراد در رقابت با یکدیگر تالش بیشتری کنند، 
بهره کلی جامعه بیشتر می شود و منفعت عمومی به 
این معنا ناظر بر رقابت جدی تر و بهتر بین افراد است.

 پس به تعبیری اگر بخواهیم نئولیبرالیسم 
را تک خطی معنا کنیم، پرتاب کردن انسان به 

جامعه بازار برای رقابت با یکدیگر است؟
بله. اینجا نگاه نئولیبرال ویژگی متمایزتری نسبت به 
لیبرالیســم دارد و آن اینکه اگر قبالً دولت از مردم 
و جامعــه حمایت می کرده، بایــد آن حمایت های 
خود را حذف کند تــا جامعه در یک رقابت واقعی 
بتواند به ســمت کمال و پیشرفت حرکت کند. در 
لیبرالیسم، دولت حضور داشت و بحث هایی چون 
دولت رفاه مطرح می شــد؛ به این معنا که از اقشار 
ضعیف تر در برابر بازار و طبقات باال حمایت کند، اما 
نگاه نئولیبرالیسم می گوید این رانت دادن به طبقه 
پایین به ضرر کل جامعه است، چون دارید ضعفا را 
به صورت رانتی تقویت می کنید و برآیند این رویکرد، 

چندان مثبت نخواهد بود. 

 در شرایطی که همه دولت ها در بازار دخالت 
می کنند و شبیه به آن چیزی که نئولیبرالیسم 
می گوید، نیســت و از طرفی این گونه گفته 
می شــود که این حرف ها و شبهات را چپ ها 
در ذهن ما قرار داده اند و این موضوع نسبتی 
با اآلن ایران ندارد و متهم به موج ســواری 

می شویم، پاسخ شما چیست؟ 
هر نگاه انتقادی واکنش هایی خواهد داشــت، 
ولی این حرف درســتی است که این شرایطی 
که ما داریم، شــرایط ایده آل لیبرالیسم نیست. 
هر مکتب فکری در هــر جامعه ای که می رود، 
متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، جمعیتی 
و فرهنگی و تاریخی، رنگ آن جامعه را به خود 
می گیرد و برای جامعه ما که یک جامعه نفتی 
اســت و از طرفی زیر فشار قدرت ها و تحریم ها 
هستیم، این اصول شکل دیگری پیدا می کند. 
من همیشــه می گویم ما یک نوع نئولیبرالیسم 
رانتــی داریم. من گفتم تفاوت نئولیبرالیســم 
با لیبرالیســم این اســت که اینجا دولت سعی 
می کند دامــن خــودش را از عرصه اجتماعی 
بیرون بکشد و مردم را در برابر بازار رها کند تا 

در این چرخه خودشان تالش کنند.

 پس ما نئولیبرالیســم مختص خودمان را 
داریم؛ ویژگی نئولیبرالیسم در ایران چیست؟ 
به نظرم مهم ترین شــاخصه اش یک نئولیبرالیسم 
رانتی است که تالش می کند خدمات عمومی دولت 
را کوچک تر و خدمات عمومی و وظایفش را به بخش 

خصوصــی واگذار کند و در این واگذاری نه آن ها را 
بــه مردم بلکه به اصحاب قــدرت نزدیک به منابع 
واگذار کند. اگر به خصوصی ســازی ها در این چند 
دهه نگاه کنید متوجه این قضیه خواهید شد که به 
قولی نه خصوصی سازی بلکه اختصاصی سازی اتفاق 

افتاده اســت. در حقیقت قدرت سیاسی در شرایط 
رانتی، قدرت اقتصادی برای افــراد به همراه آورده 
که دلیل آن را نیز باید در عدم شــفافیت دید. این 
مهم ترین تفاوتی است که ما می توانیم اینجا داشته 
باشیم. اما درمورد اینکه ما در چه وضعیتی هستیم، 
به نظر من چون هم سیاست های دولت رفاه و هم 
سیاســت های نئولیبرال دیده می شود همزمان در 
خــود دولت این رفتارهای متضاد و متناقض وجود 
دارد و ما با سیاســت های واحدی روبه رو نیستیم، 
منتهــا جهت گیری کلی بر کم کــردن بار دولت و 
مقررات زدایــی و جهت دادن به ایجاد امکانات برای 
بخــش خصوصی برای جانشــینی دولت در حوزه 
خدمات عمومی و کاالیی شدن همه خدمات عمومی 

است که وظیفه دولت برای عرضه به مردم است.

 دو برداشــت از صحبت های شما می شود؛ 
یکی زنگ خطر اســت به خاطر التقاطی که 
دچارش شــده ایم و ممکن است در آینده به 
سمت یک نئولیبرالیسم افراطی برویم و دوم 
اینکه اگر خصوصی ســازی شرایط درستی 
مواجه  با مشکل  این قدر  می داشت شــاید 

نمی شدیم؛ نظر شما چیست؟
چند نکته را باید مدنظر قرار دهیم. نخست اینکه 
ما بنگاه های دولتی داشتیم که خیلی موفق تر از 
بنگاه های خصوصی بوده اند و این دوگانه به نظرم 
اشتباه اســت که هر چه دولتی است، بد است و 
هرچه خصوصی اســت، خوب. این دوگانه اشتباه 
اســت و اگر بپرسیم ما می توانیم خصوصی سازی 
خوب داشته باشیم، باید گفت بله. در قسمت هایی 
که دولت خیلی فربه و ســنگین شــده می تواند 
بخشی از مأموریت های خودش را به این شرط که 
به خدمات اصلی ضربه وارد نشود، واگذار کند. اما 
جاهایی که دولت به خوبی نمی تواند کنترل کند، 
مثاًل در بازار لبنیات که اگر دولت پا پس بکشد و 
عرصه را واگذار کند تراست ها و کارتل هایی شکل 
می گیرد که دیگر نمی توان جلو آن را گرفت، در 
چنین جاهایی دولت باید حضور داشــته باشد تا 
بتواند بازار را کنترل کند. تحقیقات نشــان داده 
این تصور که دولت می تواند ناظر خوبی باشــد، 
تصور اشــتباهی است و دولت باید در عرصه های 
بسیاری حضور داشته باشد و با حضور خود بازار 

را کنترل کند. 

دکتر میثم مهدیار در گفت و گو با قدس:

مهم ترین مشخصه نئولیبرالیسم ایرانی، رانتی بودن آن است

اندیشهاندیشه
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گزارش میزگرد

حاشیه
دولتی که خوب اداره نکند، نظارت هم نمی تواند بکند

اگر بــه این بهانه که دولــت اداره کننده خوبی 
نیســت می خواهیم واگذار کنیم، من می گویم 
دولتی کــه نتواند به خوبی اداره کند نظارت هم 
نمی تواند بکند. یعنی اگر در اداره کردن فساد دارد 
به طورقطع در نظارت نیز دچار فساد خواهد بود. 
اصالً اگر دولت نمی تواند اداره کند چطور می تواند 
واگذار کند؟ پس واگذاری در چنین شــرایطی 
معقول نیســت، بنابراین اگر در چنین شرایطی 
بخواهد واگذار کند اداره دولت باید درست شود 
کــه این منوط بــه شــفافیت در چارچوب ها و 
واگذاری ها و کنار گذارشتن تعارض منافع است و 
در چنین شرایط منصفانه ای برخی از قسمت های 
فربه را بدون سلب کنترل واقعی می توان واگذار 
کرد. نکته بعدی این اســت که دولت اگر دست 
طبقــه بازار را بــاز می گذارد و بــه آن ها واگذار 
می کند، از آن سو مردم نیز باید زمینه نظارت را 
داشته باشند. زمینه نظارت اول از همه به شفافیت 
در واگذاری و ورودی و خروجی مالی وابسته است 

و از سوی دیگر به ایجاد زمینه برای تشکل یابی 
مردم برای نظارت برمی گردد. باید فضایی شکل 
گیرد که مردم و کارگران متشــکل باشند و اگر 
فسادی را دیدند بتوانند هم افزایی کرده و صدای 
اعتراض خود را به گوش دیگران برسانند. با چنین 
شرایطی می توان کارهایی را انجام داد. پس اول از 
همه باید به مردم واگذار کرد و دوم اینکه شرایط را 
شفاف و سوم فضا و حوزه عمومی را برای نظارت 
باز کنیم. وقتی از مستضعفان حرف می زنیم، از 
کارگران و معلمان و راننده و اقشــار دیگر حرف 
می زنیم که مثل اتاق بازرگانــی قدرت نفوذ در 
حاکمیت را ندارنــد. اتاق بازرگانی ما اآلن در 60 
شــورای حاکمیتی نماینده دارد و حرفش را به 
کرسی می نشاند. همین قضیه برای نظام پزشکی 
نیز وجود دارد و در دولت وزیر دارد و کمیسیون 
بهداشت را در دست دارد و در خیلی از نهادهای 
حاکمیتی تأثیرگذار است. سؤال این است که چرا 

خانه های کارگری تا این حد ضعیف هستند؟
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مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 
1398 با شرایط  مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
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3
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تخریب و بازسازی ابتدایی 9 کالسه قوچان )شریف واقفی(
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محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه     کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )820232(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی طوس هنگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10833 و شناسه ملی 10380265452

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.آقای رضا ابرشیمی فرد به کد ملی 0055074146 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2.آقای محمد عباس زاده خلیل آباد به کد ملی 090113756 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3.آقای خلیل الدین محمودی به کد 
ملی 0938716883 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 4.آقای محمد میر نیا به کد ملی 0901900176 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
باقیمانده تصدی تا تاریخ 99,10,11 انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. همچنین کلیه مکاتبات و نامه های اداری با امضاء منفرد خلیل الدین محمودی بعنوان مدیرعامل 

به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )820250(

 آگهی تغییرات شرکت مهرگان سازه پاریز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37346 و شناسه ملی 10380529252

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن پوررضایی به 
شماره ملی 0943029211 آقای جواد جاودانی عاقل به شماره ملی 0932008704 آقای حسین پوررضایی به شماره ملی 0933212038 
به شماره ملی 0939601982به سمت  انتخاب شدند و آقای داریوش حسینیان  به سمت اعضای هیئت مدیره  برای مدت دو سال 
بازرس اصلی آقای حسن کنویسی به شماره ملی 0936106522 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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برگ کمپانی  نوع س���واری   سیستم پراید  تیپ صبا 
)ج���ی تی ایکس( مدل 1380 ش���ماره پالک 58ایران 
443ج17 ش���ماره موت���ور 216931 ش���ماره شاس���ی 
S1412280690380 ن���ام مالک عبداالرس���ول بهروزی  

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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ی 
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س���ند کمپان���ی  ن���وع س���واری   سیس���تم پراید تیپ 
پ���الک  م���دل 1388 ش���ماره  ایک���س ای  ت���ی  ج���ی 
74ای���ران283م51 ش���ماره موتور 3198171   ش���ماره 
شاس���ی S1412288079327   ن���ام مال���ک مه���دی 
واحدی���ان صالح���ی  مفقودگردی���ده واز درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
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00
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ب���رگ س���هم از ش���ماره  195041 الی 195060 
شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان بنام 
احمد پی���رزاده مقدم فرزند علی به ش���ماره 
شناسنامه 7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ,ع
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اس��تناد  ب��ه  بش��رویه  ش��هرداری   
م��ورخ   244 ش��ماره  صورتجلس��ه 
اس��المی  98/12/06 ش��ورای محت��رم 
ش��هر در نظر دارد نسبت به واگذاری 
ام��ور خدماتی ش��هر بش��رویه ش��امل 
)انج��ام امور رف��ت و روب، جمع آوری 
زباله و پسماندهای  خانگی- نگهداری 
و انجام امور فضای س��بز س��طح ش��هر 
بش��رویه( را از طریق مناقصه عمومی 
واگ��ذار  صالحیت��دار  به ش��رکت های 
نماید متقاضیان جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به س��ایت شهرداری به آدرس 
www.boshrooyeh.ir وی��ا به س��امانه 
مراجع��ه     www.setadiran.ir س��تاد 

نمایند.
-هزینه چاپ آگه��ی از برنده مناقصه 

اخذخواهدگردید.
ب��ه  اس��ناد  تحوی��ل  مهل��ت  آخری��ن 

شهرداری: مورخ 1399/02/20
حسین باللی شهردار بشرویه
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول
آگهی شماره   99/934/92 –   99/1/30 - 99/802    )نوبت دوم(

در نظر دارد انجام پروژه تامین 8 نفر نیروی حفاظت فیزیکی و اجرای تمهیدات الزم 
حفاظتی برای اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان قزوین  و ادارات شهرستانهای 

تابعه را به مناقصه بگذارد.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اس��ناد و  نقش��ه ها و ... . و برگه های شرایط 
ش��رکت در مناقص��ه از روز دو ش��نبه  م��ورخ 99/2/1  ال��ی روز پن��ج ش��نبه مورخه 
1399/2/11 را از طریق س��امانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir  و وب س��ایت اینترنت��ی Qazvin.frw.org.ir  و معاون��ت برنام��ه 
ریزی این اداره کل مراجعه و تا روز دوش��نبه مورخ 1399/2/22 مدارك الزم شرکت 
در مناقصه را در س��امانه س��تاد بارگذاری و پاکت  تضمین ش��رکت درمناقصه را در 
یک پاکت سربس��ته الک ومهر ش��ده دبیرخانه این اداره کل واقع در قزوین : خیابان  
نواب ش��مالی- مجتمع ادارات کدپس��تی15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگشایی 
پیش��نهادات از س��امانه www.setadiran.ir  در روز س��ه ش��نبه مورخ 1399/2/23  

انجام خواهد شد(.
تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 

الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از 
طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  دریافت و  ارسال نمایند . 

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

99
00
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اصالحی: نوبت اول این آگهی درتاریخ 99/2/1 باید چاپ می شد که متاسفانه ازچاپ 1

جامانده بود بدینوسیله  نوبت اول99/2/2 و نوبت دوم در99/2/3 چاپ شد.
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5روزنامـه صبـح ایـران

ماه شعبان، آخر سال اخالقی مؤمنان است  اسراء: آيت اهلل جوادی آملی گفت: كسانی كه در مسائل اخالقی كار مي كنند، اول سالشان ماه مبارک رمضان است؛ بنابراين ماه شعبان آخر سال اخالقی اين هاست؛ 
تمام تالش آن ها اين است كه در اين ماه شعبان بدهكاری هايشان را بدهند؛ حقّ اهلل دارند، حقّ الناس دارند، توبه ای بايد بكنند، واجبی ترک كردند، حرامی مبتال شدند؛ تمام اين ِدين ها را بدهند؛ وگرنه ماه مبارک 

رمضان كه آمد، ماه كار است، شب و روز ماه مبارک رمضان را بايد تالش كنی تا شب عيد فطر كه شد و روز عيد فطر كه شد، به عنوان ليله الجوائز يا يوم الجوائز چيزی به تو بدهند.

»رمضان« باید ماه تحول افراد و جامعه ایمانی باشد
ایکنا: ماه رمضان دو شــاخصه مهم دارد؛ یکی اینکه از جانب خداوند همه قرآن در 
شب قدر نازل شده و دوم اینکه روزه اش بر مؤمنان واجب گردیده است و مؤمنان از 
جانب خداوند مورد توجه خاص قرار گرفته اند. سفارش های گوناگونی به انسان شده 
تا به پاکی های گوناگون برسد و یکی از این پاکی ها این است که قوای ادراکی خود را 

که از این طریق درک هایی می یابیم، پاک نگاه داریم. 
عالوه بر اموری که موجب باطل شــدن روزه می شود که در رساله های عملیه بدان 
اشاره شده، باید به مسائلی که تأثیرات معنوی روی انسان می گذارد نیز توجه داشته 
باشــیم. ماه رمضان باید ماه تحول برای افراد و جامعه ایمانی باشد که قطعاً هست؛ 
جامعه ایمانی که منتظر قدوم مبارک امام زمان)عج( است، باید جامعه ای باشد که در 
مسیر دوری از گناهان در ابعاد مختلف قرار گیرد. ماه رمضان به خصوص برای کسانی 
که فعالیت اجتماعی و سیاسی دارند و وظایف سنگین تری را عهده دار شده اند، اهمیت 
بیشتری دارد؛ هم باید از حیث شخصی مواظبت مستمر داشته باشند و هم از جهت 
اجتماعی. نبی اکــرم)ص( نیز برخی وظایف مطلوب اجتماعی را بیان می کنند که 
انسان با روزه داری، روح عاطفه و احسانش نسبت به دیگران زنده می شود و انسان به 

ابعاد گوناگون طهارت و پاکی از آلودگی ها دست پیدا می کند.

 هیچ مکتبی مانند اسالم
درباره حیوانات قانون وضع نکرده است

این روزها در فضای مجازی ســخن از کشتن حیوانات و ارتباط این عمل با 
دین مقدس است. اسالم نســبت به حمایت از حیوانات چنان قاطع برخورد 
کــرده که هیچ مکتب و ملتی تا به این حد جامع، کامل، منظم و دقیق با در 
نظر گرفتن مصالح افراد و جامعه نسبت به حیوانات قانون وضع نکرده است؛ 
به طور نمونه آمده اســت که حیوانات اهلی که در خدمت افراد هستند، مثل 
اســب، شتر، گاو، گوسفند و... در اسالم واجب النفقه هستند؛ یعنی فردی که 
آن ها را در اختیار دارد و از آن ها استفاده می کند، باید نسبت به تأمین محل 

استراحت، آب و علوفه آن ها اقدام کند و این امر جزوی از وظایف اوست.
نکته دیگر اینکه آزار رساندن به حیواناتی که به انسان ها آزاری نمی رسانند و 
انسان ها نیز نمی خواهند از گوشت آن ها استفاده کنند، از نظر احکام اسالمی 

منع شده است. 
در روایتی داریم فردی می خواست که حیوانش را بگیرد. چون حیوان با نشان 
دادن کاســه ای آب یا خوراکی شرطی شــده بود، صاحب آن حیوان با کاسه 
خالــی و بدون خوراکی چنان کرد و حیــوان را گرفت. پیامبر اکرم)ص( این 
صحنه را دیدند، ناراحت شــدند و فرمودند: نباید او را فریب می دادی. روایات 
دیگر نیز حکایت از این دارد که رســول خدا)ص( از کشــتن و آزار حیوان ها 
نهی می فرمودند، مگر اینکه حیوان حالل گوشــت و برای خوردن باشد؛ در 
این مورد هم توصیه کرده اند که نیکو ذبح کنید؛ کارد را تیز کرده و حیوان را 
زجر کش نکنید. البته ممکن اســت برخی حیوانات گاز بگیرند یا زهر داشته 
باشند؛ مانند ســگ هار، مار، عقرب و...؛ یا ناقل میکروب باشند؛ یا حیواناتی 
مانند ملخ، در زمانی که به مزارع آسیب جدی بزند؛ یا حشراتی مانند مگس، 
زنبور و... که ممکن اســت سبب آزار انسان ها شوند که در این موارد اشکالی 
ندارد انســان این حیوان های موذی را از خــود دور کرده یا از بین ببرند، اما 

کشتن بی جهت آن ها هم اشکال شرعی دارد.
نکته آخر اینکه برای هر اقدامی باید مصالح کلی جامعه را در نظر گرفت، نه 
مصلحت فرد را؛ به طور مثال اگر قانون وضع شده که پرنده یا حیوان خاصی 
را شکار نکنید، زیرا ممکن است نسل او منقرض شود یا وجود آن ها فوایدی 
برای مزارع و جامعه دارد، باید آن قانون مراعات شود؛ این قوانین از نظر فقهی 
هم دارای اهمیت است. بر این اساس در مسئله ای مانند از بین بردن جوجه ها 
یــا دیگر حیوانات، اگر مصلحتی در بین نباشــد و این حیوانات نیز آزاری به 

افراد نمی رسانند، این عمل، مذموم و ممنوع است.

دکتر امیر سلمانی  رحیمی: استقبال از ماه مبارک 
رمضان، حضور و مناجات در آن و نماز عید، در تراث 
رضوی جایگاهی ویژه و ممتاز دارد که به رسم ادب 
و افتخار جوار، دو حدیث، پیشکش منتظران هالل 
ماه خــدا و دلدادگان امام رأفت و معرفت، حضرت 

علّی بن موسی الرضا)ع( می شود.

 آخرین جمعه شعبان
در حدیث نخست، عبدالسالم بن صالح هروي گوید: 
در آخرین جمعه شعبان به حضور ابوالحسن علّی 
بن موسی الرضا رسیدم. به من فرمودند: یا اباصلت! 
بیشتِر شعبان گذشته و این، آخرین جمعه آن است. 
در آنچه از آن مانــده، کوتاهی ات را در آنچه از آن 
گذشــته جبران کن. به آنچه به تو مربوط و برایت 
مهم است، توجه کن و آنچه را برایت بی فایده است، 
ترک کن. بسیار دعا و استغفار کن و )بسیار( قرآن 
بخوان. و از گناهانت نزد خدا توبه کن تا ماه خدا در 
حالی به تو روی آوَرد که خود را برای خداوند بزرگ 
و بلندمرتبه خالص می کنی. مبادا امانتی برعهده ات 
باشــد که آن را برنگردانده، یا کینه ای از مؤمنی و 
آن را از خود دور نکرده و گناهی مرتکب شده و از 
آن پاک نشده باشی. تقوای خدا پیشه و در پنهان 
و آشــکار به او توکل کن؛ »و هرکه بر خدا اعتماد 
کند، او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام 
می رسانَد. به راســتی خدا برای هر چیزی اندازه ای 
مقّرر کرده است« )طالق / 3(؛ و در آنچه از این ماه 
مانده، بسیار بگو: »اللُّهمَّ إن لَم تَُکن َقد َغَفرَت لَنا فِي 
ما َمَضی ِمن َشعباَن َفاغِفر لَنا فیما بَِقَي ِمنُه«؛ خدایا! 
اگر در آنچه از شعبان گذشته، ما را نیامرزیده ای، در 
آنچــه از آن مانده ما را بیامرز؛ که خداوند تبارک و 
تعالی در این ماه، به احترام ماه رمضان، شماری را از 
آتش رهایی می بخشد. )شیخ صدوق / عیون اخبار 

الرضا / ج2 / ص56(

 سلسله الذهبی دیگر
حدیث دیگر، به لحاظ راویان و نحوه دستیابی ما به 
آن، همتا و همسنگ حدیث مشهور سلسله الذهب 
اســت. به گواهی منابع حدیثی و مجامیع روایی، 
حدیث ارجمند سلســله الذهب که البته حدیثی 
قدســی و نه نبوی است، برای نخستین بار، از امام 
رضا)ع( شنیده شده و حضرتش پدران معصوم خود 

را به عنــوان راویان و گوینده آن 
را پیامبــر گرامی، معرفی فرموده 
اســت. برایــن اســاس، می توان 
شباهتی تام میان سلسله الذهب و 
خطبه شعبانیه یافت. شیخ صدوق 
نخســتین  ق(  )متوفــای 381 
دانشمند اسالمی است که خطبه 
پرارج و تا حدودی مفصل شعبانیه 
را در آثار خود درج نموده و اِسناد 
یا روایــان خود تا شــخص امام 
هشتم را ذکر می کند. همه دیگر 
محدثان، اعم از شیعه و اهل سنت، 
این حدیث را از او روایت کرده اند. 
مفصل ترین و کامل ترین نقل شیخ 
صدوق در کتاب »فضائل األشهر 
الثالث« و سپس »امالی« به چشم 

می خورد که ترجمه آن تقدیم شما می شود.
محّمد بن ابراهیم بن اسحاق برای ما حدیث کرد، 
گفت: احمد بن محّمد همدانی )کوفی( ما را حدیث 
کرد، گفت: ما را حدیث کرد علی بن حسن بن علی 
بن فّضال، از پدرش، از ابوالحســن علی بن موسی 
الرضا)ع(، از پدرش موســی بن جعفر)ع(، از پدرش 
صادق جعفر بن محمد)ع(، از پــدرش باقر)ع(، از 
پدرش زین العابدین)ع(، از پدرش سیدالشهدا حسین 
بن علی)ع(، از پدرش سیدالوصّیین امیرمؤمنان علی 
بن ابی طالــب)ع( فرمود: روزی پیامبر خدا برای ما 
خطبه خواند، پس فرمود:مردم! حقیقت این است 
که ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی 
نمود، ماهی که نزد خدا، برتریِن ماه ها و روزهایش، 
برتریــِن روزها، و شــب هایش، برتریِن شــب ها و 
لحظه هایش، برتریِن لحظه هاست. آن، ماهی است 
که در آن به میهمانی خدا دعوت و در آن، شایسته 
کرامت خدا شده اید. نفس هایتان در آن، تسبیح و 
کارتان در آن، پذیرفته و دعایتان در آن، مستجاب 
اســت. پس با نّیت های راســت و دل هایی پاک از 
خداوند، پروردگارتان بخواهید شما را به روزه داری 
آن و خواندن کتابش توفیق دهد؛ زیرا بدبخت کسی 
اســت که در این ماه بزرگ از آمرزش خدا بی بهره 
مانَد و با گرســنگی و تشنگی تان در آن، گرسنگی 
و تشــنگی روز رستاخیز را یادکنید و به نیازمندان 
و درماندگان صدقه دهیــد، و بزرگانتان را گرامی 

بدارید و با خردساالنتان مهربان 
باشید و با خویشانتان بپیوندید 
و زبان هایتــان را نگه داریــد و 
چشــم ها و گوش هایتان را بر 
آنچه دیدن و شنیدن آن حالل 
نیست، ببندید و به یتیمان مردم 
رحم آورید تا به یتیمانتان رحم 
شــود، و از گناهانتان نزد خدا 
توبه کنید و در وقت نمازهایتان، 
دســت هایتان را به سوی او، به 
دعا بلند کنید؛ زیرا آن، بهتریِن 
زمان هاســت که خداوند عزیز 
و جلیــل در آن بــا رحمت به 
بندگانــش می نگرد، اگــر با او 
مناجات کنند، پاسخشان گوید 
و اگر او را بخوانند، دعا شــان را 
می پذیرد و اگر از او بخواهند، به آنان عطا فرماید و 

اگر دعاکنند، استجابت کند.    
ای مردم! شــما در گرو )گرفتار( کارهاتان هستید، 
پس با استغفارتان خود را آزاد کنید، و پشت هایتان 
از گناهانتان ســنگین است، پس با طوالنی کردن 
سجده هایتان، آن را سبک کنید، و بدانید خداوند 
بلندمرتبــه به عزت خویش ســوگند یاد کرده که 
نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نکند و آنان 
را در روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان 

می ایستند، با آتش به هراس نیفکند.
مردم! هرکه از شــما در این ماه، روزه داری مؤمن را 
افطــار دهد، او در برابر آن، ]پاداش[ آزادکردن یک 

بنده و آمرزش گناهان گذشته اش خواهد بود.    
گفته شد: ای فرستاده خدا! این گونه نیست که همه 

ما بتوانیم چنین کنیم.
فرمود: از آتش بپرهیزید اگرچه با نیمی از یک خرما، 

از آتش بپرهیزید اگرچه به جرعه ای آب.  
مردم! هرکه از شــما در این ماه اخالق خود را نیکو 
کند، در روزی که قدم ها در آن می لغزد، او را جواز 
عبــور از صراط خواهد بود و هرکه در این ماه از باِر 
زیردستانش بکاهد، خداوند حسابش با او را سبک 
فرماید و هرکه در آن، جلو شــّر خود را بگیرد، خدا 
در روز دیدار با او، خشم خود را از او بازداَرد و هرکه 
در آن، یتیمی را تکریم کند، خدا در روز دیدار با او 
تکریمش فرماید و هرکه در آن با خویشــان خود 

بپیوندد، خداوند در روز دیدار با او به او جایزه دهد، 
هرکه با بستگان خود قطع رابطه کند، خدا در روز 
دیــدار با او رحمت خــود را از او قطع کند و هرکه 
در آن نمازی مستحب به جا آوَرد، دوری از آتش را 
برایش بنویسد و هرکه در آن نمازی واجب بگزارد، 
او را پاداش کسی است که در دیگر ماه ها 70 نماز 
واجب گزارده اســت، و هرکه در آن بســیار بر من 
صلوات فرســتد، در روزی که ]کّفه[ ترازوها سبک 
است، خداوند ترازوی او را سنگین کند، و هرکه در 
آن آیه ای قرآن بخواند، او را پاداش کسی است که 

در دیگر ماه ها قرآن را ختم کرده است.
مردم! درهای بهشت در این ماه به روی شما بسیار 
گشوده است، پس از پروردگارتان بخواهید که آن ها 
را به روی تان نبندد و درهای دوزخ بسته است، پس 
از پروردگارتان بخواهید تا آن ها را بر شما بازنکند و 
شیطان ها در زنجیراند، پس از پروردگارتان بخواهید 

تا آن ها را بر شما چیرگی ندهد.
امیرمؤمنان فرمودند: پس بلند شــدم و گفتم: ای 

فرستاده خدا! برتریِن کارها در این ماه چیست؟
پس فرمود: ای ابوالحسن! برتریِن کارها در این ماه، 
پرهیز از حرام های خداوند عزیز و جلیل است. سپس 

گریست.گفتم: ای فرستاده خدا! چرا می گریید؟  
فرمود: ای علی! می گریم بــه خاطر آنچه از تو در 

این ماه حالل شــمرده می شود، گویی می بینم در 
حالی که به نمازایســتاده ای، تبهکارتریِن اولین و 
آخرین، برادر پی کننده ناقه ثمود، برانگیخته شده 
و ضربه ای به فرق تو زده که از آن ریشــت خضاب 
)خونین( شده است.  امیرمؤمنان گفتند: پس گفتم: 
ای فرستاده خدا! و آن در ]وقتی است که[ دین من 

سالم است؟ فرمود: در سالمت دینت.
آن گاه فرمود: ای علی! هرکه تو را بکشد، مرا کشته 
 و هرکه بغض تو ]در دل[ داشــته باشد، بغض مرا 
]در دل[ دارد، و هر که تو را دشنام دهد، مرا دشنام 
داده است؛ زیرا تو نسبت به من، همچون جان منی، 
روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است. 
خداوند بزرگ و بلندمرتبه مرا با تو آفریده اســت و 
مرا همراه تو برگزید و مرا برای پیامبری انتخاب کرد 
و تو را برای امامت انتخاب کرد و هرکه امامت تو را 

انکارکند، پیامبری مرا انکار کرده است.
ای علی! تو وصّی من و پدر فرزندانم و همسر دخترم 
و جانشین من در اّمتم، در زندگی ام و پس از رحلت 
من هســتی. فرمان تو، فرمان من و نهی تو، نهی 
من اســت. به آنکه مرا به پیامبری برانگیخت و مرا 
بهتریِن آفریدگانش قرار داد، سوگند یادمی کنم که 
بی هیچ تردید، تو حجت خدا بر مردم و امانتدار راز 

او و خلیفه خدا بر بندگان اویی.

استقبال از میهمانی خدا با دو حدیث که از امام رضا)ع( نقل شده است

شمیم رمضان بر خوان کرامت رضوی

خطبه شعبانیه به 
لحاظ راویان و نحوه 

دستیابی ما به آن، 
همتا و همسنگ 

حدیث مشهور 
سلسله الذهب است
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آگهى تحديد حدود عمومى 
حوزه ثبتى سبزوار

ــمتى از امالك واقع در بخش هاى تابع حوزه ثبتى  آگهى تحديد حدود عمومى قس
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تحديد حدود به شرح ذيل ميباشد:
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ــور فرزند  ــنخان :87 فرعى،امير خاكش ــتاد حس ــالك1-  اصلى ، اراضى كالته اس پ
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محصور بمساحت 168/60 مترمربع
يكشنبه:99/02/28

ــدانگ يك قطعه زمين بند  ــى، عباس رازقى فرزند عبدل و غيره، شش 18855 فرع
سار به مساحت 7016متر مربع 

ــدانگ يكباب منزل  18939فرعى،حميد رضا فرهادى فر فرزند عليرضا و غيره، شش
بمساحت 103/90 مترمربع

 دوشنبه:99/02/29
18975فرعى،صديقه ابراهيمى فرزندعزيزاله،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 116/61 مترمربع 
19000فرعى،زهرا قزى فرزند حسين،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 74/27 مترمربع 
ــدانگ يكباب  ــى باغخيراتى فرزند محمد،شش ــى الرضا ابراهيم 19102فرعى،موس

منزل بمساحت 151 مترمربع 
سه شنبه:   99/02/30

19108 فرعى،مسلم باشتنى فرزند محمد على ،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 99/30 مترمربع 
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ــين  ــزى:5513 فرعى،بتول موالئى فرزند حس ــى اي ــى ، اراض ــالك  162-  اصل پ

،ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 179/30 مترمربع 
پنجشنبه:99/03/01

ــدى آب باريكى فرزند  ــك:526 فرعى،مه ــى ، اراضى آب باري ــالك  199-  اصل پ
اسماعيل ،ششدانگ يكباب ساختمان دامدارى بمساحت 5442/5 مترمربع 

ــلى پور  ــرپوش :1112 فرعى،محمدعلى توس پالك  201-  اصلى ، اراضى رباط س
فرزند عباسعلى ،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت 15147 مترمربع 

ــعلى ،ششدانگ يك قطعه زمين  ــلى پور فرزند عباس 1113 فرعى،محمد على توس
مشجر بمساحت 20469 مترمربع 

شنبه:   99/03/10
پالك  219-  اصلى ، اراضى نجم الدين :161 فرعى،مازيار برزويى فرزند مراد على و غيره 
،ششدانگ يك قطعه باغ مشتمل بر گاودارى و دامدارى  بمساحت 9034/41 مترمربع 
ــك قطعه زمين  ــدانگ ي ــى فرزند مراد على و غيره ،شش ــار برزوي 162 فرعى،مازي

مزروعى  بمساحت 83785/36 مترمربع 
يكشنبه:99/03/11

پالك  478-  اصلى ، اراضى توحيد شهر:9492 فرعى،سيد ابوالقاسم سخايى راد فرزند 
محمد وغيره ،ششدانگ يك قطعه باغ ميمى ديمه زار بمساحت 35374/50 مترمربع 

بخش 8 قطعه 1 سبزوار
پالك  7-  اصلى ، اراضى ميان كاريز:

71و116 فرعى،على عبدى فرزند محمد و غيره ، ششدانگ دو قطعه زمين 
دوشنبه:99/03/12

بخش 12 سبزوار
ــم فطرتى فرزند محمد ،  ــى ، اراضى عميداباد:21172 فرعى،قاس ــالك  1 -  اصل پ

ششدانگ يكباب مغازه تجارى به مساحت 49 مترمربع
21179 فرعى،احمد رضا كيوانفر  فرزند براتعلى و غيره ، ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 12/84 مترمربع

ــد فرزند احمد،  ــن:15677 فرعى،عفت ارقن ــى ، اراضى عبدالرحم ــالك  2-  اصل پ
ششدانگ يك قسمت از جوى عمومى متروكه به مساحت 9/29 مترمربع 

سه شنبه:99/03/13
ــردد ، لذا مطابق مفاد ماده 14  ــاى فوق مندرج در اين آگهى انجام مى گ در روزه
ــيله اين  ــماره هاى فوق الذكر به وس ــون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش قان
آگهى اخطار مى گردد كه در روزها و ساعات مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 

ــا در موقع مقرر حاضر  ــان امالك يا نماينده قانونى آنه ــه هر يك از صاحب . چنانچ
ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف  نباش
ــان امالكى كه در موعد مقرر حاضر  ــد و اعتراض صاحب مجاورين تحديد خواهد ش
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
ــراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  ــد و در اج تحديد حدود پذيرفته خواهد ش
ــليم اعتراض به  ــت از تاريخ تس ــف پرونده معترض ثبتى ، معترضين مى بايس تكلي
اداره ثبت ظرف مدت يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى 

تقديم و گواهى الزم از مرجع مزبور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9900224
تاريخ انتشار: چهارشنبه    1399/02/03

على آب باريكى -رئيس ثبت اسنادوامـــــــــالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان فرزاد كامرانى دانشمند  دادخواستى به طرفيت خوانده محبوبه جعفر زاده 
ــوراى حل اختالف اللجين به  ــته مطالبه وجه در حوزه 111 ش مرز ناكى به خواس
ــه 773/98 ثبت گرديده است از آنجا كه حسب اعالم خواهان در دادخواست  كالس
ــتاى ماده 73 قانون  ــد اينك در راس تقديمى خوانده دعوى مجهول المكان مى باش
آئين دادرسى مدنى مراتب به خوانده ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به خواسته 
خواهان در روز تاريخ 99/3/10 ساعت 4در حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين 
ــخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحويل بگيرد و اال شورا غيابا رسيدگى  حاضر و نس

و صدور راى خواهد كرد.990022
دبير خانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين

قرار تامين خواسته 
ــماره قرار- كالسه پرونده : 772/98 شوراى حل اختالف  به تاريخ 98/11/13    ش

111 مرجع رسيدگى :شعبه 111 شوراى حل اختالف اللجين 
ــن – بلوار امام –  ــانى : اللجي ــمند  فرزند احمد نش ــان: فرزاد كامرانى دانش خواه

فروشگاه كامرانى باالتر از تاالر سينا  
ــهر-جاده  ــانى :  قائم ش ــده: محبوبه حعفر زاده مرزناكى  فرزند صمد- به نش خوان
ــد ملى 2050299249   ــتى 1142152545 مجهول المكان  با ك ــرى -كد پس نظ

خواسته: صدور تامين خواسته 
گردشكار: خواهان دادخواستى را بشرح  باال به طرفيت خوانده تقديم و درخواست 
رسيدگى  و صدور قرار تامين خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده 
ــت و ثبت به كالسه فوق قاضى شورا با در نظر گرفتن  ــت پس از قبول دادخواس اس
ــارات احتمالى تعيين لذا با وصف ابداع  ــته مبلغ... ريال را بعنوان خس ميزان خواس
مبلغ فوق در وقت فوق العاده در حضور/غياب،خواهان/خوانده با برسى اوراق پرونده 

بشرح زير مبادرت به صدور قرار مى نمايد.
قرار تامين خواسته 

نظر به اينكه خواهان/ خواهان ها با تقديم درخواست، تقاضاى صدور تامين خواسته 
ــپرده شماره .... و استناد يك فقره چك به شماره 2/227831 نموده  به  و قبض س
ــد لذا قاضى  شورا به استناد  ــت چون اركان و شرايط درخواست فراهم مى باش اس
ــى مدنى قرار تامين  ماده 292 قانون تجارت، موارد 108 و 117 قانون آئين دادرس
ــوال خوانده / خواندگان  ــغ 47/500/000 ريال از ام ــته و توقيف معادل مبل خواس
ــادر و اعالم  مى دارد اين قرار پس از  ــيدگى را ص متضامنا /بالمناصفه  تا پايان رس

ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين شعبه مى باشد .9900223
قاضى شعبه شماره 111 شوراى حل اختالف اللجين

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش 7 يزد - طرزجان  و توابع
ــور مفروز  ــدانگ خانه بط ــژاد شش ــرم ن ــى  خ ــد عل ــاى محم ــى آق 2852 - اصل
ــماره  ــاحت 305/80 متر مربع  برابرراى ش ــى  برابر  به مس ــمتى از پالك ثبت قس
139860321006003070 مورخ 1398/12/06 واقع درمستوفى طزرجان  تفت 

خريدارى عادى مع الواسطه از محمد حسين احمديه يزدى مالك  رسمى 
ــود درصورتيكه  لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند  ــخاص نسبت به صدورس اش
ــليم و  ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش

ــليم اعتراض، دادخواست خود را  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
به مرجع قضائى تقديم نمايند.

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. 9900220

تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/18

امير حسين جعفرى ندوشن -رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش12 يزد- ده باال و توابع
ــدانگ خانه  ــتى شش 4517و 4519 - اصلى خانم عزت حاجى محمدى توران پش
ــاحت  ــمتى از پالك ثبتى 4517و تمامى پالك 4519 به مس باغ  بطور مفروز قس
1293متر مربع  برابرراى شماره 139860321006003199 مورخ20 /1398/12 
ــطه از محمد كارگر و اكبر  ــنايى ده باال  تفت خريدارى عادى  مع الواس واقع در آش

زينل مالكى  مالكين  رسمى 
ــود درصورتيكه  لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند  ــخاص نسبت به صدورس اش
ــليم و  ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس

به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9900221
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/02/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1399/02/18

امير حسين جعفرى ندوشن -رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

ابالغ اخطاريه ماده 102 آيين نامه اجرا اسناد رسمى مربوط به كالسه 9603963
ــهدى فرزند على اكبر به شماره ملى  ــيله به آقاى محمدمهدى طالبيان مش بدينوس
ــهدى  ــالغ ميگردد با توجه به اعتراض آقاى عليرضا طالبيان مش 0932783554 اب
ــده از  ــدانگ پالك ثبتى 9752 فرعى مفروز و مجزى ش ــوص ارزيابى شش در خص
ــى 3634 و 3828 و 3655 و 3656 فرعى از 191 (يكصد  ــى از تجميع 5818 فرع
ــند  ــهد قطعه يك طبقه همكف كه مورد وثيقه س و نود و يك) اصلى بخش 10 مش
ــاه كارگران و عليه  ــهد له بانك رف ــى 34598- 94/09/10 دفترخانه 81 مش رهن
ــط معاونت محترم اداره اجرا، آقايان مهدى تيماجى، على  ــد؛ لذا توس ــما ميباش ش
ــى تعيين گرديده اند كه  ــى نوائى فر بعنوان هيئت كارشناس ــادق زاده و محمد عل ص

بدين وسيله به شما اعالم ميگردد. آ- 9900177
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان تايباد 
سال 1399

پيرو آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و به 
استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون اخير الذكر تحديد حدود 

ــهد به نام  ــاد بخش چهارده مش ــى واقع در تايب ــى از 251 اصل ــالك 5764 فرع پ
ــبت به ششدانگ يكباب  ــهدريزه ئى فرزند محمد نس ــف اسكندرى مش آقاى يوس
ــورخ 1395/9/16 هيئت قانون  ــماره 139560306015003893 م ــق راى ش منزل طب
ــهد به  ــى از 251 اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مش ــف پالك 5764 فرع ــن تكلي تعيي
ــدانگ يكباب منزل  ــهدريزه ئى فرزند محمد نسبت به شش ــف اسكندرى مش نام آقاى يوس
طبق راى شماره 139560306015003892 مورخ 1395/9/16 هيئت قانون تعيين تكليف 
ــه نام آقاى گل  ــهد ب ــى واقع در تايباد بخش چهارده مش ــى از 251 اصل ــالك 5770 فرع پ
ــدانگ يكباب منزل طبق راى شماره  ــبت به شش محمد هزاره بژگانى فرزند جان محمد نس
ــاعت نه  139860306015006655 مورخ 1398/11/21 هيئت قانون تعيين تكليف در س

صبح روز يكشنبه مورخ 1399/3/11 در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد. 
لذا از متقاضى و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت مى شود در 
ــت در صورت عدم  ــانند بديهى اس وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور به هم رس

حضور متقاضى و يا نماينده قانونى آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملك مورد تقاضا 
ــد معترضين مى توانند به  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش با حدود اظهار ش
استناد ماده 20 قانون و مواد 74 و 86 آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت سى روز از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم 
ــى مبادرت به تقديم  ــليم اعتراض به واحد ثبت ــرف مدت يك ماه از تاريخ تس و ظ
ــه گواهى عدم تقديم  ــى نمايند در غير اينصورت با ارائ ــت به مرجع قضائ دادخواس
دادخواست توسط متقاضى و يا نماينده قانونى وى و بدون توجه به اعتراض واصله 

عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه مى يابد.9900168
تاريخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1399/2/03 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد-غالمرضا آقازاده نمايندگى تايباد التفاتى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند  ــد مجيد به ش ش 17441برابر س ــى فرزن ــعيد مميش ــر به اينكه آقاى  س نظ
ــيروان ازسوى  ــمى شماره38ش ــماره 58761- 89/12/14دفتراسنادرس وكالت ش
محمود امانى رشوانلو فرزند براتعلى به ش ش 595  به استناد دو برگ استشهاديه 
ــيروان منضم به تقاضاى كتبى  ــده توسط دفتر اسناد رسمى شماره يك ش تأييدش
جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند 
كه سند مالكيت ششدانگ يك باب واحد آپارتمان  بشماره  پالك 20 فرعى از 694 
اصلى  واقع در قطعه يك شيروان بخش 5 قوچان به آدرس  نبش خيابان جامى 10 
كه متعلق به موكل   ايشان مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى 
ــرى  ــماره چاپى 419459س ــند مالكيت آن به ش دفتر امالك معلوم گرديده كه س
الف85 ذيل صفحه 184دفتر324 وشماره ثبت 62196دفتر به نام نامبرده صادر و 
تسليم گرديده است سپس برابرسندرهنى شماره 60049-89/07/15دررهن بانك 
ــت  لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون  رفاه قرارگرفته اس
ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 
ــند مالكيت يا سند  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س 10 روز از تاريخ انتش
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9900212
تاريخ انتشار :02 /99/02

صمد ابراهيم زاده-رئيس ثبت اسناد امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند  ــد مجيد به ش ش 17441برابر س ــى فرزن ــعيد مميش ــر به اينكه آقاى  س نظ
ــيروان ازسوى  ــمى شماره38ش ــماره 58761- 89/12/14دفتراسنادرس وكالت ش
محمود امانى رشوانلو فرزند براتعلى به ش ش 595  به استناد دو برگ استشهاديه 
ــيروان منضم به تقاضاى كتبى  ــده توسط دفتر اسناد رسمى شماره يك ش تأييدش
جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند 
كه سند مالكيت ششدانگ يك باب واحد آپارتمان  بشماره  پالك 21 فرعى از 694 
اصلى  واقع در قطعه يك شيروان بخش 5 قوچان به آدرس  نبش خيابان جامى 10 
كه متعلق به موكل   ايشان مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى 
ــرى  ــماره چاپى 419458س ــند مالكيت آن به ش دفتر امالك معلوم گرديده كه س
الف85 ذيل صفحه 187دفتر324 وشماره ثبت 62197دفتر به نام نامبرده صادر و 
تسليم گرديده است سپس برابرسندرهنى شماره 60049-89/07/15دررهن بانك 
ــت  لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون  رفاه قرارگرفته اس
ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 
ــند مالكيت يا سند  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س 10 روز از تاريخ انتش
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9900213
تاريخ انتشار :02 /99/02

صمد ابراهيم زاده-رئيس ثبت اسناد امالك شيروان
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حقوق و همه مزایا باید شفاف شوند
اقتصاد/ زهراطوســی: در بودجه ســال 99 حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد 
اختصاصی برای دســتگاه های دولتی پیش بینی شــده اســت. دســت بخش های 
هیئت امنایی دولت مانند بانک ها، بیمه ها، شرکت های بزرگ نفتی و بازرگانی هنوز 
هم در تعیین حقوق مدیران آن باز است. بودجه سال 99 نیز هیچ سقفی برای حقوق 
کارمندان و مدیران تعیین نکرده اســت، از طرفی کمیسیون تلفیق هم پله مالیاتی 
35درصدی بر حقوق های باال را حذف کرده است.دولت هم همچنان از اجرای قانون 
اعالم عمومی حقوق و مزایای کارکنان طفره می رود. کارشناسان می گویند حذف این 
محدودیت ها و ابزارهای نظارتی،  امکان بازگشت حقوق های نجومی را باال برده است.

 تکلیف چهارساله روی زمین مانده
پس از انتشار فیش های نجومی، مجلس در آذرماه 95 به موضوع ورود کرد و به صورت 
ویژه سعی کرد آن را پیگیری کند. در گزارشی که مجلس منتشر کرد به ریشه یابی 
حقوق های نجومی پرداخت و به ضرورت راه اندازی یک سامانه جامع، شفاف و پاسخگو 
اشاره کرد. موضوعی که در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم هم روی آن تأکید 
شده بود و دولت مکلف شده بود که تا پایان سال 96 این قانون را اجرا کند. آن هم به 

نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. 
جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اسفند ماه 
96 اعالم کرد که ســامانه شفافیت در حقوق و دستمزد مدیران از فروردین ماه 97 
راه اندازی خواهد شــد، اما اینک با گذشت چهار سال از تصویب قانون و پایان یافتن 
مهلت های چند باره هنوز هم خبری از  شفافیت نیست. در همان سال 97 که قرار 
بود بساط گزینه مشاهده حقوق مدیران برای عموم قابل فعال شدن باشد، طبق گفته 
محمد حســینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۱میلیارد  و 350 میلیون تومان 
از طریق پرداخت حقوق های نجومی به هدر رفت، درحالی  که ســقف در نظر گرفته 
 شده برای پرداخت حقوق 23میلیون  و 583 هزار تومان بوده، اما 2۴۱ نفر از مدیران 

دستگاه های اجرایی و شرکت های زیرمجموعه آن ها بیش از این رقم دریافت کردند.
به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در چنین مواقعی دادستان دیوان 
محاســبات باید ورود و با مدیران متخلف برخورد کند. نمی توان برای اجرایی نشدن 

قوانین بازهم  قانون جدید وضع کرد.

 دستکاری قانون بودجه ۹۹ برای ادامه حقوق های نجومی! 
اینک چهار ســال اســت که مردم خواهان انتشــار عمومی حقوق و مزایا و ســایر 
دریافتی های مدیران هســتند، اما این امر مهم همچنان در تعارفات دســتگاه های 
قوای مختلف عملی نشده، جالب اینجاست در حالی که افکار عمومی برای شفافیت 
حقوق ها به بودجه 99 امید بسته بود، مشخص شده  که یکی از مهم ترین مصوبات 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه 99، یعنی 
)جزء 3 بند »الف«( تبصره 2۱ حذف شده است. این کمیسیون با تصویب این مصوبه 
قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز 
از یک محل یعنی خزانه کل کشــور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع 
پدیده هایی همچون حقوق های نجومی جلوگیری شود، ولی متأسفانه با حذف واژه 
»غیرمستمر« الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون 
پاداش، تشویقی، اضافه کاری و ... برداشته شده و تنها حقوق مستمر آن ها شفاف بوده 

و مابقی دریافتی های آن ها همچنان غیرشفاف باقی ماند. 
 

 وقتی قانون حقوق و همه مزایا را نشانه می گیرد
به گفته دکتر امیر سیاح، استاد دانشــگاه و کارشناس اقتصادی در فرایند مبارزه با 
رانت خواری و فســاد، ماده29 )قانونی که در سال 95 تصویب شد( به پوسته سخت 
رسیده ایم. به باور سیاح که در گفت وگو با خبرنگار ما عنوان شد حکم ماده29 صرفاً 
فیش حقوقی نیســت، همه مزایاست. مزایایی از جمله سفرهای خارجی، پاداش ها، 
حق هیئت مدیره ها، وام های دریافتی و حتی وام هایی که واسطه دریافتشان می شوند. 
عجیب هم نیســت مســئوالن برای اجرا نکردن حکم  این ماده به شــدت مقاومت 
می کنند، ولی این مقاومت باید به هر قیمتی شــده شکسته شود. وی معتقد است: 
دولت نمی خواهد برای عموم روشن باشد که چه میزان از پول های بیت المال را به اسم 
مزایا برای مقامات و  مدیرانش هزینه می کند. شفافیت حقوق و مزایا باید به یک مطالبه 

عمومی تبدیل شود تا دستگاه های اجرایی وادار به اجرای آن شوند.

اما و اگرها برای فروش نقدی و قابلیت انتقال این اوراق به کجا رسید؟ 

معمای سهام عدالت
 اقتصاد/ فرزانه غالمی ســه ســال از عمر وعده 
آزادسازی ســهام عدالت می گذرد و به نظر می رسد 
امسال را باید سال تحقق این وعده دانست؛ وعده ای 
که اجرایی شدنش آمار سهامداران بازار سرمایه را به 
باالی 60میلیون نفر می رساند و امکان واگذاری تمام 

یا بخشی از دارایی مشموالن را فراهم می آورد.
از سال 85 تاکنون در قالب طرح سهام عدالت سهام 
۴9شرکت سرمایه پذیر به ارزش 26هزار میلیارد تومان 
به ۴9میلیون نفر واگذار شــده و آن طور که سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده 5میلیون مشمول هنوز 

شبای بانکی خود را برای واریز سود اعالم نکرده اند.
دو ســال پیش الیحه ســاماندهی و آزادسازی این 
سهام از دولت به مجلس رفته تا مشموالن در قالب 
صندوق هــای قابل معامله برگه های ســهام خود را 
دریافت کنند و حق نگهــداری و یا خرید و فروش 
این سهام را داشته باشند تا به تعبیری مدیریت سهام 
به خود مردم واگذار شــود. هر چند مدیران سازمان 
خصوصی ســازی در آخرین وعده، آبان ماه امسال را 
زمان آزادسازی ســهام عدالت اعالم کرده بودند در 
نهایت گفته شد این کار در انتظار تأیید رهبری است 

و حتی ممکن است در مجلس مطرح نشود. 
مســتقل کــردن خانوارهــای نیازمنــد و کاهش 
حمایت های مالی مســتقیم دولتی به آن ها، سرعت 
بخشیدن به روند خصوصی سازی از طریق واگذاری 
سهام شــرکت های دولتی، به کارگیری روش هایی 
ســالم و شــفاف برای واگذاری ســهام شرکت ها، 
کوچک کردن دولــت و افزایش تصدیگری مردمی، 
گســترش سهم بخش تعاون و توزیع متعادل ثروت 
و درآمد در کشور مهم ترین اهداف تعریف شده برای 
طرح سهام عدالت است و مشموالن آن هم مددجویان 
 کمیته امداد امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیستی

)گروه تخفیف دار(، روســتاییان و عشــایر، کارگران 
فصلی ساختمانی، خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، 
طالب، خادمان مســاجد، کارمندان و بازنشستگان 
دولتی، دستگاه های عمومی و بازنشستگان کشوری 
و لشــکری هســتند که تاکنون ســه نوبت سود 
عملکرد ساالنه )سود 205هزار تومانی علی الحساب 
برای دارندگان ســهام کامل عدالت با ارزش اسمی 
یک میلیون تومان و سود کمتر برای سهام 532هزار 

تومانی( به مشموالن پرداخت شده است. 

 سهام عدالت چقدر می ارزد؟
در ماه های اخیر و به ویژه با کرونایی شــدن اقتصاد 

و تشدید مشــکالت معیشــتی طبقات محروم و 
آسیب پذیر، آزادسازی سهام عدالت و بهبود معیشت 
این اقشــار بیش از پیش مطرح شــده و حتی در 
اظهارنظــر مقام های مختلف دولتــی ارزش فعلی 
ســهام یک میلیون تومانی بین 6 تا 8 برابر ارزیابی 

شده است.
معاون اول رئیس جمهور معتقد اســت ایران کشور 
ثروتمندی اســت و اگر در جهت رفاه مردم نتواند 
از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند، اشکال از 
مدیران ماست. به گفته اسحاق جهانگیری مجموعه 
دارایی های کشور 7هزار هزار میلیارد تومان است و 
این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های کشــور 
در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای 
برتر در دنیا هســتیم. وی ادامــه می دهد: یکی از 
مهم ترین برنامه های وزارت اقتصاد در برهه کنونی 
این اســت که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند. 
۴9میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند 
که امروز ارزش شرکت ها و سهام آن ها افزایش یافته 
اســت. ارزش یک ســهم یک میلیونی امروز معادل 
8میلیون تومان شده و ارزش سهم 500هزار تومانی 

سایر سهامداران نیز به ۴میلیون تومان رسیده است.
بــه باور وی ارزش ســهام یک خانــواده چهار نفره 
معادل 32میلیون تومان شــده است. در این شرایط 
که اگر برخی طبقات 2 تا 3 میلیون تومان پول وارد 
چرخه زندگی آن ها شود مشکالتشان تا حدی مرتفع 

می شود، باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

 سهام عدالت اصالح و بورسی شود
یــک اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری مهر در 
خصوص آزادســازی سهام عدالت در مقطع فعلی 
اقتصاد می گوید: سهام عدالت از مواردی است که 
می توانــد نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی 
برای کرونا نیز می تواند از این محل صورت بگیرد، 
بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید، اما اول 
از همه باید مشکل عدم شمول بیش از 30 میلیون 

نفر حل شود. 
علی مروی با بیان اینکه دولت باید ســبد ســهام 
عدالــت را اصالح و این ســهام را قابل معامله در 
بورس کند، اضافه می کند: اگر دولت ســبد سهام 
عدالت را اصالح کند و قابل معامله در بورس کند 
موجب می شــود منابع به این سمت بیاید. منظور 
از اصالح این اســت که بیش از 30میلیون نفر در 
حال حاضر سهام عدالت ندارند. این افراد در همه 

دهک ها پخش هســتند در وهله اول دولت باید با 
افزایش شرکت های سهام عدالت، این 30 میلیون 

نفر جامانده را نیز اضافه کند.
به باور وی این کار می تواند با اســتفاده از افزودن 
برخی شــرکت های حاضر در لیست واگذاری به 
سبد کل سهام عدالت باشد و سپس امکان عرضه 
ســهام عدالت در بورس فراهم شــود. وی معتقد 
اســت این اقدام را می توان به روش های مختلفی 
انجام داد. اگر می خواهیم حق مردم ضایع نشــود 
و ارزش سهام های مدیریتی حفظ شود می توان از 

روش هایی مانند مزایده های بلوکی استفاده کرد.
مروی می گوید: اگر پیش از آزادسازی سهام عدالت، 
این اصالحات صورت نگیرد، تبعات و مشــکالت 
اجتماعی ناگواری ایجاد خواهد شد. در حال حاضر 
ارزش این ســهام حدود 8 الی ۱0 میلیون تومان 
شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود 
30 الی ۴0 میلیون تومان نصیبش شــود. فردی 
که در همان طبقه و وضعیت مالی اســت و به او 
ســهام عدالت تعلق نگرفته باشد احساس تبعیض 
شــدیدی می کند به همین دلیــل پیش از عرضه 
سهام عدالت به بورس و قابل معامله کردن آن باید 
این 30 میلیون نفر نیز وارد شوند. دولت یا باید از 
افراد دیگر بگیرد و به آن ها بدهد که این مشــکل 
حقوقی دارد، چون آن ها مالک شــده اند، راه دیگر 
این است که دولت شرکت های در لیست واگذاری 

را در بورس عرضه کند.
وی اضافه می کند: این کار )مشروط به خوب اجرا 
شدن( چند مشکل را می تواند همزمان حل کند. 
اول از همه مشکل شرکت های سهام عدالت را حل 
می کند. این شرکت ها تنها به صورت اسمی برای 
مردم هســتند در حالی که اختیار آن ها در دست 
برخی وزرای دولتی یا خصولتی هاست و تبدیل به 
حیاط خلوت شده است. این اقتصاددان می گوید: 
نکته دوم این است که شرکت های دولتی معموالً 
عملکرد غیرقابل دفاعی دارند و زیانده هستند. یک 
دهه است می خواهیم شــرکت ها را واگذار کنیم 
که ارتقا عملکرد داشــته باشــند با توجه به اینکه 
شــیوه خصوصی ســازی های اخیر هم قابل دفاع 
نبــوده این کمک می کند که با کمترین عوارض و 
فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود 
مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف 
و حدیثی نمی ماند در این صورت حمایت بزرگی از 

خانواده ها صورت گرفته است.

 سهام عدالت و مزیت دسترسی به منابع 
حاصل از فروش دارایی ها

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در صفحه شــخصی 
خود در فضای مجازی می نویسد: با توجه به وضعیت 
بازار ســرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام 
عدالت می تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد. 50 
میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند و متوسط 
ارزش ســهام آن ها 200هزار میلیارد تومان اســت. 
بنابراین هم جمعیت قابــل توجهی درگیر موضوع 
سهام عدالت هســتند و هم اینکه این سهام از نظر 

ریالی ارزش باالیی دارد.
به گفته مســعود خوانساری  در شــرایطی که بازار 
سرمایه طی یک سال گذشته دوران رشد را سپری 
کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت هم فراهم آمده 
 اســت و در این شــرایط می توان سهام شرکت های 
سهام عدالت را به صورت مرحله ای به صندوق قابل 
معامله در بورس واگذار و واحدهای این صندوق را به 
مشــموالن واگذار کرد. به گفته وی آزادسازی سهام 
عدالــت دو فایده مهم دارد، نخســت اینکه با توجه 
به وضعیت بازار ســرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم 
شده، سهام عدالت می تواند بخشی از تقاضا را پوشش 
دهــد. فایده دوم هم مربوط بــه تأمین درآمد برای 
دارندگان سهام می شود، به خصوص اینکه اقشار کمتر 
برخوردار این سهام را در اختیار دارند و تالش دولت 
طی دو ماهه گذشــته این بوده که درآمدهایی برای 
آن ها تأمین کند. در صورت آزادسازی سهام عدالت 
آن ها از مزیت دسترســی به منابع حاصل از فروش 

دارایی هایشان بهره مند می شوند.

 واگذاری سهام عدالت، به نفع اقتصاد کالن 
و خرد تمام خواهد شد

اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می گوید: موافق 

آزادسازی ســهام عدالت در مقطع کنونی و تحت 
فشارهای معیشــتی هستم و این کار را هم به نفع 
اقتصاد کالن و هم به نفع معیشت خانوارهای اقشار 
آسیب پذیر می دانم. متأسفانه با وجود اینکه قرار بود 
سهام عدالت به مشموالن آسیب پذیر داده شود، به 
دلیل شــفاف نبودن شیوه شناسایی امروز سهام در 

دست افرادی غیرنیازمند است. 
محمد صادق الحسینی اضافه می کند: زمان شروع 
طرح، ایران 70میلیون نفر جمعیت داشت که 20 
میلیون نفر معادل 5میلیون خانوار ســهام عدالت 
نگرفتند که معلوم نیســت این افراد از کدام قشر و 
کدام دهک هستند. البته قرار بود 6دهک مشمول 
این سهام باشند. در این شرایط سخت معیشتی و 
با توجه به حاد شــدن بحران اقتصادی و فشارهای 
بودجه ای کشور در این ماه ها باید این افراد شناسایی  
شــوند تا سهامشــان را دریافت کننــد. وی ادامه 
می دهد: دولت با محدودیــت منابع برای حمایت 
از اقشــار ضعیف روبه روست، اما با آزادسازی سهام 
عدالت احتماالً زندگــی 50 میلیون نفر که حدود 
۱3 تا ۱۴ میلیون خانوار هستند تا حدودی حمایت 

خواهد شد.
به گفته وی 8 میلیون نفر دارنده ســهام عدالت یا 
فوت شــده که انحصار وراثتی نداشته اند و یا خارج 
کشور هستند که باید در چارچوب قانون سهامشان 
به افراد مشمول آسیب پذیری داده شود که تاکنون 

سهامدار نشده اند.
صادق الحســینی می گوید: با آزادســازی سهام در 
مقطع فعلی هم بخشی از وخامت اوضاع معیشتی 
مردم  جبران  و هم بورس تقویت می شــود، ضمن 
اینکه مدیریت شرکت های سهام عدالتی که تاکنون 
حیاط خلــوت دولتی هــا و خصولتی هــا خوانده 

می شدند، حقیقتاً به مردم واگذار می شود.

وزارت کار لیست ۱۷ میلیون سرپرست خانوار را به سازمان  هدفمندی یارانه فرستاد ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لیست بیش از ۱۷ میلیون سرپرست خانوار برای 
دریافت وام یک میلیون تومانی به سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد. محمد شریعتمداری نوشت: »پس از بررسی پیامک های متقاضیان وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی ویژه کرونا، ظهر دیروز )سه شنبه( 

لیست۱۷میلیون و۱۵۳هزار و ۲۱سرپرست خانوار به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد. با اقدام بانک مرکزی از ظهر چهارشنبه وام یک میلیون تومانی به حساب مردم واریز می شود«. 

گزارش
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آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــى  واقع در  ــع پالك 11879/10 اصل ــاحت 50 متر مرب ــدانگ يكدربند مغازه به مس ــد حدود شش ــون تحدي چ
ــعبه از خيابان گاراژها   مورد تقاضاى آقاى عبيداله  ــهر زاهدان  خيابان 25 مترى منش ــتان ش بخش يك بلوچس
ــماره 616-  ــد و غيره وراث مرحوم محمد براهوئى نژاد بموجب گواهى حصر وراثت ش ــى نژاد فرزند محم براهوئ
77/4/22 شعبه هشتم دادگاه عمومى زاهدان   كه تاكنون بعمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده 
ــنبه 1399/2/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين  تحديدحدود در روز چهارش
ــاند  در تاريخ  تعيين شده در محل حضور بهم رسانند در صورت عدم حضور مستدعى  ــتدعى ثبت  مى رس و مس
ــده از طرف مجاورين   ــا نماينده قانونى وى تحديد حدود بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حدود تعيين ش ــت و ي ثب
ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس  ظرف مدت  ــل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر م بعم
ــد ضمنا برابر تبصره دو ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى  ــى روز پذيرفته خواهد ش س
ــط  ــال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توس مصوب س
معترض ظرف مدت يكماه (سى روز) از  تاريخ تسليم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح 
قضايى صورت پذيرد و معترض بايستى گواهى الزم را از دادگاه  اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت 

دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.9900209/// م الف:31
تاريخ انتشار:چهارشنبه 99/2/3

حسينعلى ماليى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (نوبت اول)
به موجب اجرائيه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان زابل محكوم عليه تعميرگاه 
ــماره ملى 6249817565 محكوم به پرداخت 1.418.716.651  ــحق مالنورى  فرزند عباس به ش تلويزيون اس
ريال بابت بيمه نمودن محكوم له مجتبى اللوئى نصير آبادى فرزند على گرديده است لذا مقرر مى گردد  چون  
ــى بخش 00 تجارى واقع در  ــخصات پالك ثبتى 10 فرعى از 10 اصل ــكونى-تجارى) با مش يك فقره ملك(مس
همكف به مساحت (14.61 متر مربع واقع در زابل خيابان امام خمينى ( ره) – جنب امام خمينى 36 به محكوم 
عليه در پرونده توقيف گرديده است كه ارزش ملك حسب نظريه كارشناسى مبلغ 4.000.000.000 ريال (چهار 
ميليارد ريال) اعالم گرديده لذا با توجه به تقاضاى محكوم له ملك از طريق مزايده در تاريخ 1399/02/22 روز 
دوشنبه راس ساعت 10 صبح به فروش مى رسد متقاضيان ميتوانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين 
اجرا از مورد مزايده بازديد سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا فروش آن از قيمت پايه 
ــى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه  ــروع و به كس ش
ــع مقررات خواهد بود اين آگهى به تجويز مواد 114  ــند بنام خريدار تاب ــاى مربوطه به عهده برنده و انتقال س ه
ــر مى گردد.9900210///  ــار منتش و 118 و 120 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

م الف: 41
قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى زابل

آگهى مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده نيابت صادره از اجراى احكام شعبه چهار  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضائى شهيد بهشتى 
ــت به پرداخت تعداد مبلغ  ــماره ملى 3671254963  محكوم اس ــن به ش تهران غالمرضا دالرام پور فرزند حس
ــته ( چك شماره 107264 مورخ 1396/10/30 به مبلغ 370.000.000 ريال  450.000.000 ريال اصل خواس
ــگاه هاى  ــماره 047236 مورخ 1396/10/30 به مبلغ 80.000000 ريال) در حق  خواهان فروش ــفته ش و س
ــى و پرداخت حق الوكاله وكيل بر  ــه و مبلغ 14.254.000 ريال بابت هزينه دادرس زنجيره اى ياس نوين پارس
طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه چك از زمان سررسيد و سفته از زمان تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم 
ــر اجرائى به مبلغ 45.000.000 ريال در حق دولت لذا مقرر ميدارد چون يك فقره ملك ( يك قطعه  و نيم عش
زمين بدون اعيان با كاربرى مسكونى ) با مشخصات پالك ثبتى 6/1286 اصلى به مساحت 300 مترمربع واقع 
ــكونى متعلق به محكوم عليه در پرونده توقيف  ــت پمپ بنزين ابراهيميان در مجاورت خانه هاى مس در زابل پش
ــى مبلغ 1.050.000.000(يك ميلياردو و پنجاه ميليون  ــت كه ارزش ملك حسب نظريه كارشناس گرديده  اس
ريال) معادل 150 ميليون تومان اعالم گرديده لذا با توجه به تقاضاى محكوم له ملك  از طريق مزايده در تاريخ  
ــاعت 10 صبح به فروش مى رسد متقاضيان ميتوانند پنج روز مانده به روز  ــنبه راس س 1399/02/15 روز دوش
مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد مزايده بازديد سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا 
ــنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى  ــى كه باالترين قيمت را پيش ــروع و به كس فروش آن از قيمت پايه ش
ــند بنام خريدار تابع مقررات خواهد بود اين  گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به عهده برنده و انتقال س
ــر  ــار منتش آگهى به تجويز مواد 114 ، 118 و 120 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

مى گردد. 9900211 
قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى زابل

بـــه شـــماره هوشـــمند  کارت هوشـــمند راننـــدگان  
۱۲۸۲۹۳۳ و کارت هوشـــمند خـــودروی امیکـــو بـــه 
شماره هوشـــمند ۲۹۰۵۱۴۵ به شـــماره انتظام� ۵۲ 
ایران ۴۵۲ ع ۱۶ مت�لق به آقای غالمرضا افراخته به 
شـــماره مل� ۰۶۵۲۴۴۰۴۴۴ مفقود گردیده واز درجه 
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️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︭﹢ب  ﹋︣ ︪﹛ ︑﹢︨ـ︺﹥، ﹝︀ده ٢ ﹇︀﹡﹢ن ︑︪﹊﹫﹏︫   ︫﹤﹞︀﹡︣ ︣ا︨︀س ﹝︀ده ٣٧ ﹇︀﹡﹢ن︋  شـركت آب و فاضالب خراسان شمالى در ﹡︷︣ دارد︋ 
١٣۶٩ و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︑︊︭︣ه ١٩ ﹇︀﹡﹢ن ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ١٣٩٨، ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︀︨﹫︧︀ت ︗﹞︹ آوری، ا﹡︐﹆︀ل و ︑︭﹀﹫﹥  ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ︋︖﹠﹢رد را در ازای ︑︭﹫︬ ︎︧︀ب ︑︭﹀﹫﹥ ︫︡ه 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ از ً︀ ﹞︀﹝︑ ﹤﹋ ︳︢ار وا︗︡ ︫︣ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︋ ،﹏ذ ︳︡ود و ﹝︺﹫﹟ و ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏ و ︋︀ ︫︣ا﹞ ﹩﹡︀﹞︋︣ای دوره ز ︬︪﹞ ﹜︖ ︀︋ ر ﹋︀ر︋︣ی ﹝︺﹫﹟ و﹢︷﹠﹞ ﹤︋

.︡︀﹝﹡ ︣دد وا﹎︢ار﹎ ﹩﹞ ︤ار﹎︣  ︋www.setadiran.ir آدرس ﹤ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
الف- موضوع پروژه و شـرح مختصرى از پروژه:  ١- ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ و ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︑﹆︀ء ﹝︡ول دوم ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥، ا︖︀د ︑︀︨﹫︧ـ︀ت ﹁︣آوری ﹜︖﹟، ار︑﹆︀ء ﹝︡ول اول ا︧ـ︐﹍︀ه 
﹥ ︵﹢ل ٣ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ و ا︗︣ای ا﹡︪︺︀︋︀ت ﹁︀︲﹑ب  ︳ ا﹡︐﹆︀ل︋  ﹥ ︵﹢ل ٢٣٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ و︠  ︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب︋  ︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه︫  ﹞︍︀ژ و ︑﹊﹞﹫﹏︋  ︎﹞︍︀ژ و ا︡اث ﹝︡ول دوم ا︧︐﹍︀ه︎ 
 ﹜︖ -    ﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب︠   ︫:︣︢  ︎﹤︀﹞︣  ︨-    ︣︢  ︎﹤︀﹞︣  ︨︡︡﹑  ︮︀ ︴ ا︨︐︀ن︋  ︣︵ ︣︀︀ی ﹁︀︲﹑ب در︨  ﹝︡وده ︵︣ح.    ٢- ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝︀زاد︨ 
︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︪︀ور ا﹇︐︭︀دآب ﹝︀ب را︋﹫﹟     - دوره ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︑﹆︀ء ﹝︡ول دوم   ︫:︣︢  ︎﹤︀﹞︣ ︊︀﹡﹥ روز     - ﹝︪︀ور︨  ︎︧︀ب ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری: ︡ا﹋︓︣ ۴۴٠٠٠ ﹝︐︣﹝﹊︺︉ در︫ 
︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥: ٣ ︨︀ل    - دوره ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب: ۴ ︨︀ل    - دوره وا﹎︢اری ا﹝︐﹫︀ز ا︨︐﹀︀ده از ︎︧︀ب: ١۵- ٢۵ ︨︀ل(︋︀ ارا﹥ ﹝︡ل ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢︵﹥)    - را﹡︡﹝︀ن 
︑︭﹀﹫﹥: ٩۵ در︮︡     - ︗﹞︺﹫️ ︑️ ︎﹢︫︩: ٣٠٨ ﹨︤ار ﹡﹀︣    - ﹝﹏ ا︗︣ا: ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩، ︫︣ ︋︖﹠﹢رد    - ا︠︢ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم ︗️ ا︡اث ︑︀︨﹫︧︀ت ︋︺︡ 

︣﹝︀﹥ ﹎︢ار ا︨️. ﹥ ︻︡ه︨   ︋︳︋︣از ار﹎︀ن ﹨︀ی ذ ﹤﹡︀ ︣و︗﹩ ︑︭﹀﹫﹥︠  از︠ 
︣ای   ︋︬︪﹞ ﹤﹞︀﹡︣ ـ︀︋﹆﹥ ﹝︣︡︐﹩ و ︑﹢ان ﹝︀﹜﹩ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و︋  ︀ دا︫︐﹟︨   ︬﹆﹢﹇﹩ ︾﹫︣ دو﹜︐﹩︋  ﹢رت︫   ︮﹤ ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︋  ب- شـرايط كلى براى سـرمايه گذارى:    -︨ 

﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹥ ︻︡ه︠  ︣﹝︀﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را︋   ︨︬﹫︭︑ ︧︀ب، ︑︀﹝﹫﹟ و ا︨︐﹀︀ده از︎ 
︣ا ︳︡ا﹋︓︣  ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡  ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  ا︻﹑م︫  ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫   ︨   :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ ز﹝︀ن و
 ﹤ ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️︋  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ا︠︢ و ا﹇︡ام  www.setadiran.ir آدرس ﹤ ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪ـ︀ر آ ︦ ︸︣ف ٧  روز︎ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ︻︡ه︋ 
 ، www.setadiran.ir آدرس ﹤ ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ︡ه در︨  ـ︣﹝︢︎  ﹤︀︣):    ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹢ارد درج︫  ﹝﹏ و ز﹝︀ن و ﹡﹢ه ︑﹢﹏ ا︨ـ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡︪ـ︀﹡﹩︨ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︀ر﹎︢اری  ︋﹤﹡︀﹞︀ ︀﹝︀﹡﹥، ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ︑﹊﹞﹫﹏ و در︨  ︡ه در︨   ︫︬︪﹞ و ز﹝︀ن ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ️︧︀ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩︋ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اران در ︑﹞︀م ﹝︣ا﹏ ا︠︐﹫︀ر ︑︀م دارد.  ︨﹩﹛︀﹞ ︀ ﹩﹠﹁ ︀دات﹠︪﹫︎ ل﹢︊﹇ ︀ در رد ︣︢︎ ﹤︀﹞︣  ︨-

﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩-︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

ع ۹
۹۰
۰۲
۱۶

 .  ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب
تجديد آگهى  فراخوان شناسايى سرمايه گذار در طرح" تكميل تاسيسات فاضالب  شهر بجنورد  و واگذارى امتياز استفاده از پساب 

تصفيه خانه فاضالب  به روش بيع متقابل" با استفاده از تسهيالت تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 (مزايده)
 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝︪︀︾﹏ ︫ــ︣ی و ﹁︣آورده ﹨︀ی 
﹋︪ــ︀ورزی ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار در ﹡︷ــ︣ دارد 
﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ وا﹎ــ︢اری ︾︣﹁﹥٢ا︋︐ــ︡ای ︠﹫︀︋ــ︀ن 
 ︡︡︖︑ ﹅︣︵ از ﹟﹝︋ ︡اء ور︨ــ︐﹢ران ︎︀رک︫
﹝︤اــ︡ه ﹋︐︊﹩ و ︋ــ︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︋︭﹢رت 
.︡︀﹝﹡ ︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹇︡ام﹞ ر﹨﹟ و ا︗︀ره ︋︣ای

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹋︧︉ 
ا︵﹑ع ︋﹫︪ــ︐︣︋﹥ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن اداری ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی-︨︊︤وار-﹝﹫︡ان ﹋︀ر﹎︣-  ︠﹩﹡︀︪﹡

 ︀︋ ︀ ــ︹ ︫ــ︣﹇﹩ ︎ــ︀رک ︗︀﹡︊ــ︀زان ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و﹚︲
︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ۴۴٢٩١٣١١-۴۴٢٩١١۴١ ︑﹞︀س 
︀﹝﹡ ﹏︮︀﹠︡.آ﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀ 
︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑ــ︀ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری 
︋︀︫︡.︎﹫︪﹠︀دات   ﹩﹞ روز︫ــ﹠︊﹥١٣٩٩/٠٢/٢٠ 
وا︮﹙﹥ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥١٣٩٩/٠٢/٢١رأس ︨︀︻️ 

︊︮٨ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.
ا︧︀ن ا﹝︀﹝﹩

ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝︪︀︾﹏ ︫︣ی و 
﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی

,ع
۹۹
۰۰
۲۶
۳

️ اول» ︤ا︡ه «﹡﹢︋ ﹞ ︡ ︡ ︖︑ ﹩﹎آ 

/ع
۹۹
۰۰
۱۴
۵

فراخوان تجديد مناقصه
نوبت  دوم

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ︑︺﹞﹫ــ︣، ﹡﹍ــ︡اری و 

را﹨︊ــ︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩ ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
︠︀︑ــ﹛ ا﹐﹡︊﹫ــ︀ء (ص) را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٩٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠٢، از 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٣٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 ︪︡ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡ ﹤ ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر︋ 

︀رراه ا︋﹢︵︀﹜︉ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٩/٠٢/٠١ ا﹡︐︪︀ر﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٩/٠٢/٠۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٩/٠٢/١۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٩/٠٢/١٧ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

 ﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ               
           آ﹎﹩ ︫﹞︀ره   ٩٩/٨۴٩/٩٢ – ٩٩/٠١/٢٨- ٩٩/٨٠٣

ت دوم
نوب

/ع
۹۹
۰۰
۱۲
۰

 ﹤﹠︪﹎ ︤﹫︋زه آ﹢ -︀ن ︑︀﹋︧︐︀ن ٢︐︨︫︣ ︨︀ج ︤﹫︋زه آ﹢ -︤داری ١﹫︋آ ﹩︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ا︗︣ا﹫﹚﹝︻ ﹩در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ︎︣وژه ا︗︣ا
رود ︎︀ر︨﹏ ﹁︴︣ ︫︨︣︐︀ن ﹇︤و﹟٣- ﹢زه آ︫ ︤﹫︋﹫︡آ︋︀د ︫︨︣︐︀ن آوج ۴ – ︎︀ر︨﹏ آ﹇︙﹥ ﹝︤ار ︫︨︣︐︀ن ︋﹢﹫﹟ ز﹨︣ا ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد.

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمكعبنوع پروژهرديف

1
اجراى 

پروژه هاى 
مكانيكى

بندگابيونى 2432   مترمكعب
بندخشكه چين500مترمكعب

حوزه آبخيز ساج
شهرستان تاكستان

 99/02/25
الى99/04/25 

به مدت 2 ماه

برمبناى فهرست بهاى منابع 
طبيعى وآبخيزدارى1399  

2
اجراى 

پروژه هاى 
مكانيكى

بند مالتى 550  مترمكعب
بندگابيونى 2330   مترمكعب
بندخشكه چين500مترمكعب

حوزه آبخيز گشنه 
رود(پارسل فطر)
شهرستان قزوين

 99/02/25
الى99/04/25 

به مدت 2 ماه

برمبناى فهرست بهاى منابع 
طبيعى وآبخيزدارى1399  

3
اجراى 

پروژه هاى 
مكانيكى

بند مالتى  1000  مترمكعب
بندگابيونى 3920 مترمكعب
بندخشكه چين500مترمكعب

حوزه آبخيزشهيدآباد 
 شهرستان آوج

 99/02/25
الى99/04/25 

به مدت 2 ماه

برمبناى فهرست بهاى منابع 
طبيعى وآبخيزدارى1399  

4
اجراى 

پروژه هاى 
مكانيكى

بندگابيون   1420 مترمكعب
بندخشكه چين1046مترمكعب

پارسل آقچه مزار
شهرستان بوئين زهرا

 99/02/25
الى99/04/25 

به مدت 2 ماه

برمبناى فهرست بهاى منابع 
طبيعى وآبخيزدارى1399  

 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︀︖︋︀︗ رد ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ و﹢﹞ ︉︧ده و﹢︋ ﹩︊︣﹆︑ ︣﹋︢﹛زه ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹢ ︀م ︨︀زه ﹨︀ی︖١︣ : ا﹋︢︑

ـ︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪︀ورزی و  ︀﹥ ١ ا﹜﹩ ۵ و ر︑︊﹥ آب و آ︋﹫︤داری︨   ︎︀ ︀︡ در ر︫ـ︐﹥ ﹋︪ـ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ - آب  ︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران︋   ︎️﹫﹑  ︮: ٢︣﹋︢︑
.︫︡︀︋ ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞

ـ﹠︊﹥  ﹝ـ﹢رخ ٩٩/٠٢/٠١  ا﹜﹩ روز        ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز دو︫   ︫︳ـ︣ا ︣﹎﹥ ﹨︀ی︫  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د و  ﹡﹆︪ـ﹥ ﹨ـ︀ و .... و︋  ﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ﹝ـ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ـ︡︋ 
﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ـ ـ﹥ آدرس www.setadiran.ir  و وب︨  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ـ﹩ دو﹜ـ️ )︋  ـ︐︀د (︨  ـ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ ـ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٩/٠٢/١١ رااز ︎﹠ـ︕︫ 
 Qazvin.frw.org.ir  و ﹝︺︀و﹡️ آ︋﹫︤داری ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ روز دو ︫ـ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٢/٢٢ ﹝︡ارك ﹐زم ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︨ـ︐︀د 
︋︀ر﹎︢اری و ︎︀﹋️  ︑︱﹞﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ را در ﹉ ︎︀﹋️ ︨︣︋︧ـ︐﹥ ﹐ک و﹝︣ ︫ـ︡ه د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹟ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در ﹇︤و﹟ : ︠﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب ︫ـ﹞︀﹜﹩- 
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٢/٢٣  ا﹡︖︀م   ︫﹤ ـ︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  در روز︨  ﹫︪﹠︀دات از︨   ︎﹩︀︋︀ز﹎︪ـ) .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑  ٣۴١- ١٩٩۵١٣۶﹩︐ادارات ﹋︡︎︧ـ ︹﹝︐︖﹞
︀ ︻︱﹢️ و در︀﹁ـ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،   ـ︡).           ︑﹙﹀ـ﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨ ﹐زم ا︨ـ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︋  ︠﹢ا﹨ـ︫︡ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ و  ار︨︀ل ️﹁︀︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) در︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ) ︀د︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ا︨﹠︀د را از

﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ
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زمان صدور احکام جدید فرهنگیان بر اساس نظام رتبه بندی  تسنیم: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: احکام جدید فرهنگیان بر اساس نظام رتبه بندی تا هفته معلم صادر می شود. محمدباقر 
نوبخت افزود: نظام رتبه بندی فرهنگیان از اول فروردین 99 الزم االجراست و تمام معلمان در پنج رتبه پایه، مقدماتی، ارشد، خبره و عالی از آن بهره می برند.وی گفت: باید گالیه کنم از افرادی که از هیچ قشر خاصی 

نیستند و به بهانه  پشتیبانی و حمایت از فرهنگیان تالش می کنند اما موجب تشویش اذهان عمومی می شوند و مطالبی مطرح می کنند که از نظر قانونی خالف است.

فیس بوک پست های مخالفان قرنطینه را پاک می کند
فارس:به گزارش انگجت، فیس بوک 
به طور رســمی اعالم کرده هر پست 
حــاوی مطالبی کــه در آن اعتراض 
بــه اعمــال قرنطینه در این کشــور 
ترویج شــده باشــد را پاک می کند.

این شرکت می گوید در حال مذاکره 
با فرمانــداران ایالت های مختلف در 

این زمینه اســت و وضعیــت اعتراض ها در ایالت هایی که به سیاســت های 
قرنطینــه اعتــراض دارند را نیز بررســی می کند. این شــرکت می گوید تا 
به حال پســت هایی را به همیــن علت پاک کرده که توســط کاربرانی در 
ایالت هــای کالیفرنیا، نیوجرســی، نبراســکا و غیره ارســال شــده بودند.

با توجه به حاکمیت برخی فرمانداران دموکرات حامی اعمال سیاست قرنطینه 
در چند ایالت آمریکا و نگرانی ترامپ از آسیب دیدن بیشتر اقتصاد این کشور که 
می تواند موجب عدم انتخاب مجدد وی شود، مخالفت با تداوم سیاست قرنطینه از 
سوی کاخ سفید باال گرفته است. در نتیجه حامیان ترامپ با هجوم به شبکه های 

اجتماعی از تظاهرات مسلحانه در مخالفت با قرنطینه حمایت کرده اند.

زندان در انتظار افرادی که ماسک صورت ندارند
تأکید  بهداشتی  فارس:کارشناســان 
می کنند، شــهروندان انگلیسی باید از 
ماسک صورت استفاده کنند تا از شیوع 

بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود.
کارشناســان  دیلی میل،  گــزارش  به 
بهداشــتی تأکید می کنند شهروندان 
انگلیسی باید از ماسک صورت استفاده 

کنند. پزشکان این کشــور نامه ای را امضا و تأکید کردند بیش از پیش از اقدام 
رسمی در زمینه نیاز به پوشیدن ماسک صورت نگران هستند.

صادق خان، شهردار لندن از دولت خواسته توصیه های خود را در مورد پوشیدن 
ماسک برای مبارزه با شیوع ویروس تغییر دهد.

وی توســط جرمی هانت، وزیر سابق بهداشت مورد حمایت قرار گرفت؛ با توجه 
به اینکه رعایت فاصله اجتماعی در قطارها و اتوبوس ها غیرممکن است، چنین 
اقدامی منطقی خواهد بود.از ســوی دیگر به گزارش بیزنس اینســایدر، ســان 
فرانسیسکو پوشیدن ماسک صورت را برای همه شهروندان اجباری و تأکید کرده 

افرادی که قانون را نقض کنند متحمل جریمه مالی یا زندان می شوند. 
ســان فرانسیسکو که پس از نیویورک متراکم ترین شهر آمریکا از نظر جمعیت 
است، پوشیدن ماسک صورت در اماکن عمومی را اجباری کرده تا از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا در این شهر جلوگیری شود. براساس بیانیه جدید، تنها افرادی که 
بیرون از خانه و در فضای بیرون ورزش می کنند، ملزم به پوشیدن ماسک صورت 

نیستند؛ به آن ها نیز توصیه می شود بهداشت فردی را رعایت کنند.

فداکاری دهه هفتادی ها در روزهای کرونایی
جامعه: تالش قشرهای مختلف مردم 
برای کمــک و روحیــه دادن به کادر 
درمانــی بیمارســتان ها در این روزها 
تمامی ندارد. گروه هایی که بدون اندک 
چشمداشــت مالی، بهترین ســاعات 
و دقایــق عمرشــان را وقف خدمت به 
کســانی کرده اند که تا امروز نه آن ها را 

دیده و نه نامشان را شنیده بودند.
خبرگزاری فارس این بار به ســراغ جوانانی رفته اســت تــا روایتگر خدمت 
صادقانه آن ها باشــد، آن هایی که بیشترشــان نه طلبه اند و نه ســرد و گرم 
روزگار چشــیده؛ دهه هفتادی اند با همان ترس هایی که این ویروس به جان 

همه مان انداخته.

 ثواب خدمت شب اول، هدیه به روح پدرم
بزرگ و بزرگ بودن به سن نیست. در این دو ماه کرونایی در مواجهه با جوان های 
دهه هفتادی مدافع سالمت بارها عیار درست بودن این جمله دستمان آمد.»لیال 
یارمحمدی« از عهد شــب اول می گوید: »وارد بخش شدم. اولین شب ورودم به 
بیمارستان مصادف شده بود با سالگرد درگذشت پدرم. گفتم بابا اگر خدمت امشب 
من ثوابی داشت، اجرش تقدیم تو. تصمیم گرفتم هر شب ثواب خدمت را به یکی 
هدیه و با مرام همان فرد به بیماران رسیدگی کنم. پدرم همیشه سخاوتمندانه 
از خودش می گذشت و من آن شــب باید سخاوتمندانه پرستاری می کردم«.او 
ادامــه می دهد: »تعداد بیماران کرونایی کم نبود. تخت به تخت رفتم و به همه 
بیماران ســالم دادم. سالمندان را مامان و بابا خطاب می کردم. بیمارهایی که به 
ضرب قرص و تزریق ســرم دردشــان آرام شده بود و بین خواب و بیداری پرسه 
می زدند با شنیدن صدای مامان و بابا گفتن من چشمان بی رمقشان برق می زد 
و سرشان را از روی بالش بلند می کردند، فکر می کردند واقعاً دخترشان هستم«.

 قصه تلخ دروغ های مصلحتی شاخدار
از روزی کــه کرونــا آمد ماجرای بی وفایی فرزندان و فراری شدنشــان از پدر و 
مادر مبتال به کرونا را بارها شــنیدیم، اما تکــرار هیچ وقت از تلخی این قصه ها 
نمی کاهد. پرســتار داوطلب هم با بغض راوی یکی از همین قصه ها  می شــود: 
»یک شب بیماری که تازه بستری شده بود شروع کرد به گریه، از آن گریه ها که 
بند نمی آمد. سن و سالی ازش گذشته بود. ناز و نوازشش کردم. پیرزن التماس 
می کرد و می گفت اجازه دهید بچه ها به دیدنم بیایند. من هم خواستم پا درمیانی 
کنم و به پرستار گفتم این پیرزن گناه داره، این طور پیش بره غصه ندیدن بچه ها 
از پا می اندازدش. چرا اجازه نمی دهید بچه هایش بیایند. پرستار در گوشم گفت 
نمی آیند، ما چه کنیم؟ چند بار به بچه هایش زنگ زدم و گفتم مادرتان بی تاب 
است؛ کاور محافظتی تنتان می کنید، نگران ابتال به بیماری نباشید. بیایید یک سر 
بهش بزنید. گفتند نمی آییم. ما هم تقصیر را گردن خودمان انداختیم. به پیرزن 
گفتیم رئیس بیمارســتان اجازه مالقات نداده و گفته برایتان ضرر دارد. خالصه 
برای آنکه غصه بالیی ســر بیمار نیاورد هــر روز کلی دروغ مصلحتی می گفتم. 
می گفتم بچه هایت آمدند پشت در قرنطینه، التماس کردند که بیایند داخل شما 
را ببینند اما اجازه نداشــتند، خودم برایش کمپوت می گرفتم و می گفتم این را 

دخترت برایت آورده و سفارش کرده همه را بخوری«.

 این سؤال شما جواب ندارد!
هیچ وقت جوابی برای ســؤال پرستاران از داوطلبان خدمت در بیمارستان پیدا 
نشــد. لیال هم جواب دندان گیری برایش نداشــت: »یک شب تعداد بیماران بد 
حال کمتر بود، پرســتاران دور هم جمع شــدند، دلتنگ بچه هایشان بودند و 
سفره دلتنگی را با هم به اشــتراک می گذاشتند. نوبت به من رسید. خوب من 
هم دلتنگ همســرم و پدر و مادرم بودم. سؤال همه شان یک جمله بود و آن را 
البه الی حرف هایشان چند بار تکرار کردند »واقعاً برای خدمت در قرنطینه بیماران 
کرونایی پولی نمی گیرید؟ برای چی آمدید؟« یکی از پرستارها می گفت می دانی 
چند پرستار و بهیار وقتی کرونا آمد با اینکه استخدام رسمی بودند از دانشگاه علوم 
پزشکی استعفا کردند؟ آن یکی می گفت هر کاری در این دنیا مزدی دارد. گفتم 
نگویید شــعار می دهد ها! اما مزد من دعای این بیماران است. یکی از پرستارها 
هم گفت ما اگر مجبور نبودیم اینجا خدمت نمی کردیم. این جمله را به حساب 
خستگی هایشان گذاشتم وگرنه لبخند همیشگی شان وقت مواجهه با بیماران و 

قربان صدقه رفتن ها موقع بدرقه بیماران بهبود یافته حرف دیگری می زد«.

 استندآپ کمدی در قرنطینه
تمرین کرده صبور باشد در برابر پرستارانی که خسته شده اند. به خودش قول داده 
حق بدهد به بیمارانی که درد و تنهایی کج خلقشان کرده است. به قولش عمل کرده 
که هیچ، موفق شده لبخند را به لب بیماران بداخالق بنشاند و دوستی اش با پرستاران 
عمیق و ریشــه دار شده اســت. لیال یک تنه حال و هوای قرنطینه را در شیفت های 
بی رونق و کسل کننده شب عوض کرده، تا آنجا که پای استندآپ کمدی را هم به 
قرنطینه باز کرده است: »شب ها حالم خوب است و خندانم. استندآپ کمدی اجرا 
می کنم و پرستارانی که مجبورند بیدار بمانند لحن کالم مرا دوست دارند و حسابی 
می خندند. خالصه موفق شدم یخ روح خسته پرستاران را آب کنم. لبخند را به لب 

بیمارهایی که قهر می کنند و غذا نمی خوردند بنشانم. همین برایم کافی است«.

گسترش  پی  در  طیرانی   اعظم  جامعه/   
جهانی ویروس کرونا و شیوع آن در کشور، برای 
پیشگیری از چرخه انتقال آن مدارس و دانشگاه ها 
جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  و  شده اند  تعطیل 

بیشتر اوقات خود را در خانه سپری می کنند.
این روزها حاال اهل خانه برخالف گذشته به دلیل 
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا باید بیشتر در 
خانه بمانند و احتماالً با تغییر برنامه های عادی 
زندگــی، نظم خواب و مقــدار و کیفیت تحرک 
بدنی آن ها تغییر می کند، ممکن اســت شب ها 
دیرتــر به رختخــواب رفته و صبح هــا دیرتر از 
خواب بیدار شوند؛ این در حالی است که به گفته 
کارشناسان، ساعات خواب مناسب برای تنظیم 
چرخه آرام ســازی بدن باید ۱۱ شب تا ۸ صبح 
باشــد و اگر فرد در این محدوده زمانی خواب با 
کیفیتی را تجربه نکند، در روزهای آینده احتماالً 
احساسات و رفتارهای ناخوشایند را تجربه خواهد 
کرد.خالصه آنکه این خانه نشینی پیوسته به دلیل 
ترس و اضطراب  ناشی از کرونا ممکن است به ویژه 
برای فرزندان خانواده احتمال بروز اختالف میان 
آن ها با والدیــن را افزایش دهد. بنابراین در این 
شرایط بهتر است والدین با کسب مهارت های الزم 
در ایــن خصوص، امکان ارتباط مؤثرتر خود را با 

فرزندان فراهم آورند.

 نقش مادران در شادی و نشاط خانواده 
روان شناســان می گویند »تربیت ۱٠ بخش دارد 
که ٩ بخــش آن بر عهده مادر خانواده و آن یک 
بخش باقیمانده که از همه مهم تر است به عهده 
پــدر قرار دارد و آن اینکه مرد توجه کافی به زن 
داشته باشــد! یعنی مهم ترین کاری که  یک پدر 
خوب می تواند بــرای فرزندانش انجام دهد، این 
است که  عاشــق مادرشان باشد« چرا که مادران 
نقش مؤثری در شادی، آرامش، امنیت خانواده و 
شکل دهی نیازهای روانی دارند و باید این حس را 
به فرزندشان منتقل کنند که عشق بدون قید و 
شرطی به او دارند، اما ممکن است در برخی مواقع 
از رفتارهای او ناراحت شوند، زیرا در شرایط فعلی 
مادران خسته اند، چرا که کارهای خانه بیشتر شده 
است و عالوه بر کارهای خانه، ترس و اضطراب ها 
نیز افزایش یافته اســت؛ ترس هایی مانند اینکه 

مبادا فرزندانشان دچار بیماری 
شوند، مبادا دچار مشکل مالی 
شــوند و... در این میان انرژی 
کودکانی که تاکنون در مدرسه 
و در کنار دوستانشــان تخلیه 
می شــد نیز اکنون بر مسائل 
مادران افزوده اســت و زمینه 
بروز برخــی از اختالفات را در 

خانواده ها فراهم کرده است. 

 می توان از فرصت 
قرنطینه بهره برد

روان شناس  فردوســی،  سیما 
و اســتاد دانشــگاه بــا تأکید 
براینکــه باید از این شــرایط 

به عنوان یــک فرصت و تمرین 
برای بیشــتر با هم بودن استفاده کرد، می گوید: 
شاخص کیفیت زندگی خانواده دارای دو محدوده 
حیطــه فردی - ســالمت جســمانی، عاطفی، 
 محیطی و اجتماعی- و حیطه خانوادگی - زندگی

روزانه، تعامل فرد بــا اعضای خانواده، رفاه مادی 
و شــیوه های فرزندپروری - است که شیوه های 
فرزندپروری اثر بسیار زیادی بر شناخت و اعتماد 
به نفس فرزندان دارد، به طوری که موجب کاهش 
اضطراب، ترس، استرس و افزایش احساس خود 
ارزشمندی می شود؛ به همین دلیل محیط گرم 
خانوادگی، رفتار مناسب والدین با فرزندان و اینکه 
هر فرد در خانواده احســاس ارزشمندی داشته 
باشــد و در خانواده محبت دریافت کند موجب 
می شود خانواده ها که در این روزهای بحرانی در 
کنار هم هستند، روزهای بهتری را با هم تجربه 

کنند.

 بروز مشکالت و اختالف نظرها
این روان شــناس ادامه می دهد: ایام قرنطینه به 
دلیل پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا موجب 
شده اعضای خانواده به ویژه مادران، زمان بیشتری 
را با فرزندان نوجوان و جوان خود سپری کنند که 
در برخی مواقع با مشکالت و یا اختالف نظرهایی 

مواجه می شوند. 
فردوســی می افزاید: هنوز نمی دانیم تا چه مدت 

ماندن در خانه ها ادامه می یابد. 
پــس بهتر اســت با داشــتن 
برنامــه ای منظــم و منطبق با 
شــرایط جدیــد، از کــودکان 
مراقبت کنیم. الزم است درباره 
ویروس  همه گیــری  شــرایط 
به طور کامل و روشن با کودکان 
صحبت کنیم، یعنی برای بچه ها 
توضیح دهیم ویروس کرونا چه 
عملکردی دارد و چگونه زندگی 
ما را تحت تأثیــر قرار می دهد. 
بهتر است از برنامه  منظم روزانه 
پیروی کنید که هم خودتان و 
هم کودکان، متعهــد به انجام 
خواب  ســاعت های  شوید.  آن 
و بیــداری را تنظیــم کنید و از 
تغذیه مناسب برخوردار شوید.به گفته این مشاور 
خانواده، پس از اطمینان از سالمت جسم، نوبت به 
سالمت روان می رسد، اما والدین باید ابتدا فعالیت 
روزانه ای را در راســتای سالمت روان فردی خود 
انجام دهند و سپس برای فرزندانشان برنامه ریزی 
کنند، چون والدینی که ســالمت خودشــان در 
سطح نرمالی نباشــد، کالم و رفتار مناسبی در 
برخورد با فرزندان ندارند و روزها را به کام خود و 

خانواده تلخ خواهند کرد.

 این دوران گذراست 
این استاد دانشــگاه ادامه می دهد: ممکن است 
برخی افراد در روزهای عادی سال فرصت بازی، 
خاطره گویی و صحبت با فرزندان و اعضای خانواده 
را نداشته باشــند، اکنون در این شرایط می توان 
از این فرصت اجباری برای نزدیک شدن اعضای 
خانواده از طریق تجارب مشــترک بهره برد؛ چرا 
که برای فرزنــدان - به ویژه دختــران- فعالیت 
مشــترک با والدین - به ویژه مادر - بسیار مؤثر 
بوده و موجب نشاط در فضای خانه و صمیمیت 
بین والد و فرزند اســت. بنابراین می توان از این 
فرصت برای گفت وگوی بیشــتر اعضای خانواده 
با یکدیگر اســتفاده کرد؛ چرا که این دوران نیز 
گذراســت و شرایط به روال طبیعی برمی گردد. 
البته در این شرایط ضروری است اعضای خانواده 

به فضای شخصی یکدیگر احترام گذاشته و اجازه 
دهند افراد خانواده زمان هایی را در خلوت - برای 
انجام کارهای شــخصی خود- ســپری کند.این 
روان شــناس می افزاید: در شرایط جدید، والدین 
باید از برنامه های مشــخصی برای کودکان زیر 
۶ ســال پیروی کنند و آن ها را به حال خود رها 
نکنند. برای مثال می توانیــد برنامه های آنالین 
صفحات معتبر کــودکان و یا مهدهای کودک  را 

در اختیار کودکان قرار دهید.

 زمانی برای خوشگذرانی
وی می گوید: زمان خوش گذرانی می تواند شامل 
قصه خوانی، قصه گویی مشــترک بین والدین و 
فرزند، نقاشــی، تعریف خاطره و درســت کردن 
هنرهای خانگی ساده باشد و یا بازی های متنوعی 
که احتیاج به وســایل گرانقیمت نداشته و تنها 
نیاز به خالقیت والدین دارند، مانند اسم-فامیل، 
جابه جایی اشــیا درخانه، پانتومیم، ۲٠ سؤالی و 
خیلی بازی های دیگری که مناسب شرایط منزل 
است. به یاد داشته باشــیم بازی، فرایند تخلیه 
هیجان های منفــی و جایگزینی هیجان مثبت 
را شــروع و میزان تنش ها در خانواده را کاهش 
می دهد. پس مادران بایــد بتوانند برای کاهش 
اختالفات با فرزندانشــان همدلی کنند، در کنار 
یکدیگر برنامه های ســرگرم کننده مانند فیلم و 
سریال ببینند و با انجام فعالیت های سرگرم کننده 
استرس خود و فرزندانشان را کاهش دهند. ضمن 

آنکه والدین باید بپذیرند در موقعیت ایجاد شده 
فرزندانشان با دوستان خود در ارتباط نیستند و با 
نسل بزرگ تر مانند مادر یا پدر هم چندان حرف 
مشترکی ندارند و شــرایط برای آنان نیز سخت 

است.

 مادران هدفمند در روزهای قرنطینه 
به طــور حتم مادرانی که هدفمند هســتند و 
هدف های درونی خودشان را پیگیری می کنند، 
می توانند مادران شــادتری باشند و اختالفات 
کمتری با فرزندشان داشته باشند؛ به طور مثال 
وقتــی مادر بتواند زمانــی را به خواندن کتاب 
مــورد عالقه اش اختصاص دهد یا فیلمی را که 
دوست دارد تماشا و حتی بدون دلیل استراحت 
کند و برای خود واگویه های مثبت ایجاد کند، 
می تواند اســترس و اضطراب خود و خانواده را 
کاهش دهد. فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان 
نیز باید بپذیرند مسئولیت هایی بر عهده دارند 
و ممکن اســت مــادران نیز دچار خســتگی 
شــوند. در این راســتا مادران نیز می توانند با 
پرســش هایی مانند اینکه »در انجام دادن چه 
کارهایی در خانه می توانی به من کمک کنی« 
از فرزندشان، مسئولیت هایی را به آن ها واگذار 
کنند. باید پذیرفت اکنون شرایط بحرانی ایجاد 
شده و وظیفه مادران در این شرایط ،مدیریت 
بحران اســت، مادران باید بتوانند ذهنشان را 

آرام و حل مسئله کنند.

سیما فردوسی در گفت وگو با قدس از بهداشت روانی خانواده در دوران کرونا می گوید

مادران و مدیریت قرنطینه 

وظیفه مادران در 
این شرایط، مدیریت 

بحران است، 
مادران باید بتوانند 
ذهنشان را آرام و 

حل مسئله کنند

بــــــرش
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دستچین

خودروسازان هنوز درجا می زنند
مهر:عیســی کالنتری ، رئیس ســازمان محیط زیست گفت: 
خودروســازان در ۲٠ ســال اخیر هیچ اقدامی بــرای افزایش 
کیفیــت تولیدات خود نکرده و ما همچنان همان خودروســاز 
5٠ سال پیش هســتیم و در جا می زنیم.لطمه هایی که برخی 
تولیدکنندگان به محیط زیست وارد می کنند به مراتب بیشتر از 

این است که فردی درختی را بشکند.

فعالیت مراکز غیرمجاز نگهداری کودک 
ایرنا: سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان ونوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر با اینکه مهدهای کودک تعطیل 
هستند اما خبر می رسد که متأسفانه مراکز غیرمجاز نگهداری 
کودک در حال بازگشایی هستند که این مسئله نگرانی هایی را 
ایجاد کرده اســت.وی معتقد است اگر مهدها بازگشایی نشوند 
ممکن اســت فرزندان این افراد دچار آسیب های دیگری شوند. 

پیک دوم و سوم شیوع کرونا کاماًل محتمل است
تسنیم: ایــرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت می گوید تا 
اطالع ثانوی در کل دنیا، حتی کشورهایی که به نظر می رسد پاک 
هستند، پیک دوم، سوم و چندم کامالً محتمل است؛ این گونه 
نیســت که اگر در قم و گیالن شیوع شدید داشتیم و اآلن افت 
کرده، پرونده این بیماری بسته شده و نباید خیالمان راحت شده 

باشد.

پزشکی

فاز جدید در مقابله با کرونا
سگ های کرونایاب 

در راهند
ایســنا: یکــی از مراکز آموزش ســگ های 
»جست وجو و نجات« اعالم کرده به دنبال انجام 
پروژه ای برای آموزش ســگ ها برای تشخیص 

موارد ابتال به کروناست.
حمیدرضا شیری، مسئول روابط عمومی پروژه 
»تشــخیص ویروس کرونا« که بــا همکاری 
مدرسه آموزش سگ ها و ارتش در حال انجام 
اســت، گفت: پیش از این نیز از سگ ها برای 
تشــخیص ویروس ماالریا و ویروس های دیگر 
 کمک گرفته شــده، از آنجا که ســگ ها بو را 
۲٠ هزار برابر بیشــتر از انســان تشــخیص 
می دهند، پیش از این نیز توانسته بودند برخی 

ویروس ها را تشخیص دهند.
امیدواریم تا ۱٠ روز آینده اعالم کنیم سگ ها 
می توانند کرونا را تشخیص دهند و از میان ۱٠ 
نمونه، که ٩ نمونــه منفی و یک نمونه مثبت 
است، ویروس را شناسایی کنند. امیدواریم در 
روزهای آینده بتوانیم این را به دنیا ثابت کنیم. 

رفاه و خدمات اجتماعی

مخبر اعالم کرد
ایجاد ۱۸۰ هزار شغل برای 

آسیب دیدگان ناشی از کرونا
مهر: رئیس ســتاد اجرایی فرمــان امام)ره( از 
ایجاد ۱۸٠هزار شغل برای افراد آسیب دیده از 

کرونا خبر داد.
محمــد مخبــر در آغاز رزمایــش »همدلی 
برکت« با اشاره به دو طرحی که صبح دیروز 
مورد بهره بــرداری قرار گرفت، گفت: یکی از 
آن ها ۴٠ هزار طرح با ۱۲٠ هزار شغل خرد و 
خانگی و مهم ترین آن ها آغاز ایجاد ۶٠ هزار 
طرح با ۱۸٠ هزار شــغل برای کرونایی ها و 
افرادی که به این دلیل شغل خود را از دست 

داده اند، خواهد بود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(  در ادامه 
خاطر نشان کرد: اتفاق دیگر آغاز توزیع یک 
میلیون بســته غذایی بــه ارزش ۳۲٠ هزار 
تومان اســت. همچنین توزیــع یک میلیون 
بسته بهداشتی نیز آغاز می شود؛ در مجموع 
اعتبار این طرح ۳5٠ میلیارد تومان خواهد 

بود.

حج و زیارت

معاون سازمان حج:
 نخستین کاروان حج ۹۹ 

ششم تیر ماه اعزام می شود
ایرنا:معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت 
گفت: در صورت عادی شدن شرایط، نخستین 
کاروان زائران حج تمتع ٩٩ ششم تیر ماه راهی 

سرزمین وحی خواهد شد.
اکبر رضایی افزود: بر اســاس برنامه ریزی ها و 
سهمیه اختصاصی به جمهوری اسالمی ایران، 
امســال ۸۷ هزار و 55٠ زائــر ایرانی برای حج 

تمتع به عربستان اعزام می شوند. 
وی تصریــح کرد: بر اســاس آخریــن آمار و 
اطالعات موجــود، تاکنون حدود 5۷ هزار زائر، 
معادل ۷۲ درصد ســهمیه اعزامی از سراســر 
کشــور با توجه به دارا بودن شــرایط الزم در 

کاروان ها نام نویسی کرده اند.
رضایی گفــت: دارندگان فیش های ثبت نام تا 
پایان خــرداد ۸۶ می توانند تا پیش از تکمیل 
شــدن ظرفیت کاروان ها برای اعزام در ســال 
جاری، برای نام نویسی در کاروان ها به سامانه 

سازمان حج مراجعه کنند.

آموزش

یک مسئول وزارت علوم خبر داد
خروج ۱۶ هزار دانشجوی 

خارجی از کشور به دلیل کرونا
ایسنا: مسئول اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی 
وزارت علــوم از خروج حدود ۱۶ هزار دانشــجوی 
خارجی از ایران در دوماه اخیر و به دلیل شیوع کرونا 
 خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد

ایــن دانشــجویان از آموزش هــای الکترونیکــی 
دانشگاه های ایرانی استفاده می کنند و بازگشت آن ها 
و حضورشان در کالس های درس نیازمند مصوبات 
ســتاد ملی مبارزه با کروناســت.دکتر عبدالحمید 
علیزاده اظهــار کرد: تصمیم گیــری در خصوص 
بازگشت دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در 
کشور نیازمند مصوبه ستاد ملی مبارزه با کروناست. 
وی گفت: طبیعتاً بیشــترین تعداد دانشــجویان 
خارجی دانشگاه های داخل از کشورهای پیرامون ما 
هستند به همین دلیل بیشترین دانشجویان خارجی 
ما به کشــورهای افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و 
پاکستان بازگشتند و اگر ستاد ملی کرونا تصمیم به 
بازگشت آن ها بگیرد، مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین 

باید منتظر مصوبات این ستاد باشیم.

دانش و فناوری

دستاورد شریفی ها برای مقابله با کرونا
اپلیکیشن ایرانی، محله های 

کرونایی را مشخص می کند
مهــر: محققــان دانشــگاه صنعتی شــریف 
اپلیکیشنی برای حفظ سالمتی و جلوگیری از 
ابتال به کرونا طراحی کرده اند که اکنون بیش از 
یک میلیون کاربر دارد.دکتر علی شریفی زارچی، 
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی شریف و مجری طرح اپلیکیشن 
»ماسک« در خصوص این اپلیکیشن با تأکید بر 
اینکه محلی که فرد بیمار رفته باشد با استفاده 
از این اپلیکیشن مشخص می شود، عنوان کرد: 
اگــر فردی این اپلیکیشــن را نصب کند و بعد 
مبتال به ویروس کرونا شود، اماکنی که از آن ها 
عبور کرده مشخص می شود.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر انگلســتان، کانادا و آمریکا در حال 
توسعه این اپلیکیشن هســتند، افزود: در حال 
حاضر نامه هایی از چندین متخصص کشورهای 
مختلف داشــتیم که عالقه مند هستند از این 
برنامه استفاده کنند و آن را در کشورهای عربی 

و انگلیسی توسعه دهند.

فراسو

برداشت آزاد
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ظلم به دانش آموزان داوطلب جهش تحصیلی
ایسنا: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش با نقد جهش تحصیلی گفت: از بیش از ۱٠ هزار نفری 
که در آزمون جهش تحصیلی شــرکت می کنند حدود هزار و 
۸٠۲ نفر مردود می شوند و به لحاظ هوشی برچسب می خورند. 
مــا داریم در حق این ها ظلم و آن ها را از رشــد طبیعی محروم 

می کنیم.

»شاد« تبعیضی نارواست
ایسنا: حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلــس خطاب به وزرای ارتباطــات و آموزش و پرورش 
گفــت: مردم را گرفتار خرید گوشــی تلفن همراه و اینترنت 
کردیــد که بــا اصل قانون اساســی متناقض اســت، برخی 
دانش آموزان نمی توانند از اینترنت یا شــبکه شــاد استفاده 

کنند که این تبعیض نارواست. 

وزارت بهداشت نباید درباره ترافیک تصمیم گیری کند
مهر: محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران گفت: متأسفانه 
عدم تحمل اظهارنظر از سوی نهادها و مسئوالن دیگر از جمله 
ســخنگوی وزارت بهداشت که در برابر هر نقد و اظهارنظری از 
سوی اعضا واکنش های عصبی نشان می دهند، درست نیست. 
اگر قرار است در خصوص ترافیک، وزارت بهداشت تصمیم گیری 

کند پس جایگاه شورا چیست؟

ابتال به کرونا در گروه  های خونی خاص علمی نیست
تسنیم: دکتر پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال خون با 
بیان اینکه نوروز امســال میزان اهدای خون ۲٠ درصد کاهش 
یافت، گفت: بیماران کرونا مانند سایر بیمارها و از تمام گروه  های 
خونی هســتند و مقاالتی که در زمینه تأثیر گروه  های خونی بر 

ابتال به کرونا آمده، اعتبار علمی خیلی باالیی ندارد.

می توانید درستان را حذف کنید
ایلنا:علــی خاکی صدیــق، معاون وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: اگر دانشجویانی نمی توانند آموزش الکترونیکی 
را به هر دلیلی ادامه دهند، در هر مرحله ای از ترم که باشند 
می تواننــد درس را حذف کنند، حتــی می توانند حذف ترم 
بدون احتســاب انجام دهند و می توانند تا دو برابر معرفی به 

استاد شوند.

ساماندهی کنکور به آزمون سراسری ۹۹ نمی رسد
مهر: ابراهیم ســوزنچی، معاون خط مشــی گذاری ستاد علم 
و فناوری از تعامالت با مجلس برای حل بخشــی از مشکالت 
سهمیه های کنکور گفت و اینکه سیاست های ساماندهی کنکور 
و سهمیه های آن، اول باید در شوراهای مرتبط دبیرخانه تأیید 
و سپس در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شود. وی افزود: 
ســاماندهی کنکور و ســهمیه های آن به آزمون سراسری ٩٩ 

نمی رسد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

دولت آمریکا توقف واردات انرژی از عربستان را بررسی می کند

آتش نفت بر روابط دو  متحد
  جهان/ مهدی خالدی  شامگاه دوشنبه سقوط بی سابقه قیمت 
طالی سیاه، شب سیاهی را برای صنعت نفت ایاالت متحده رقم 
زد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت )WTI( آمریکا در این روز 
برای تحویل در ماه می  )۱۲ اردیبهشــت( به منفی ۳۷ دالر و ۶۳ 
سنت در هر بشکه رسید. این به آن معناست که تولیدکننده های 
ایاالت متحــده در قبال تحویل نفت نه تنها پولی از مشــتریان 
نمی گیرند، بلکه همین میزان را هم به ازای هر بشکه می پردازند تا 
آن را تحویل گرفته و حمل کنند. در آمریکا اگر چاه نفتی را تعطیل 
کنند، باید به مقدار قابل توجهی جریمه پرداخت کنند، برای همین 

تولید نفت ادامه می یابد، حتی اگر نفت را مثل زباله رد کنند. 
فارغ از دالیل اقتصادی ذکر شده برای این ریزش تاریخی از جمله 
شــیوع بحران کرونا و کاهش تقاضــای جهانی برای خرید نفت، 
تکمیل شدن ظرفیت انبارها به طوری که هزینه ذخیره سازی از 
قیمت خود نفت در آمریکا بیشتر شــده و رقابت میان روسیه و 
عربستان سعودی بر سر افزایش تولید نفت در چند ماه گذشته و 
در نتیجه ریزش هرچه بیشــتر بازار، این اتفاق از بعد سیاسی نیز 
برای آمریکا پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. نخستین نمود این 
رویداد را باید در عینی تر شدن فروپاشی هژمونی ابرقدرت آمریکا 
جســت وجو کرد. ایاالت متحده که روزی به عنوان تنها ابرقدرت 
موجود در دنیا نیات استعماری خود را تنها با اشاره ای پیش می برد 

اکنون و همزمان با همه گیری ویروس کرونا در این کشور، حتی در 
تحمیل سیاست های خود بر متحدان نیز عاجز مانده است. 

سید محمد مرندی، تحلیلگر مسائل آمریکا در گفت وگو با قدس 
بعد دیگــر این فاجعه برای آمریکا را تنش بیشــتر با متحدان 
ســنتی و نفتی این کشور دانســت و گفت: ریاض و مسکو در 
اتحادی نانوشــته در چند ماه اخیــر در ظاهر با هدف رقابت با 
هم تولید نفت را به شــدت افزایش دادنــد و در پی آن، پایین 
آمدن قیمت این محصول ســبب شد صنعت نفت شل آمریکا 
که به طور طبیعی برای اســتخراج نفت هزینه بیشتری متقبل 
می شــوند متضرر شود.این موضوع به مذاق ترامپ خوش نیفتاد 
و وی چندین بار از کشــورهای عربی به ویژه عربستان خواست با 
کاهش تولید، به تثبیت بازار و در نتیجه احیای شرکت های نفتی 
آمریکایی کمک کرده و از ورشکستگی آن ها جلوگیری کند، امری 

که از سوی ریاض بی پاسخ ماند. 
مرندی افزود: ولی در شــرایط کنونی ظاهراً کار از دســت همه 
طرف هــا در رفته. اوضــاع کنونی تنها به ضــرر ایاالت متحده 
نیســت بلکه تمام تولیدکنندگان از جمله سعودی و روسیه هم 
از این شــرایط متضرر هستند. محمد بن سلمان، شاهزاده جوان 
و ماجراجوی سعودی مسلماً نمی خواهد جلو ترامپ بایستد، چرا 
که از یک طرف پایه های حکومت خود را لرزان و وابســته به این 

کشــور می بیند و از طرف دیگر به واسطه ماجراجویی در یمن و 
منطقه گرفتار اســت؛ بنابراین ریاض هم شاید در اوضاع کنونی 
خواهان افزایش قیمت نفت باشد، اما بحران های پیاپی، از کرونا 
گرفته تا کاهش شــدید تقاضا و همچنین پر شــدن تأسیسات 
ذخیره ســازی نفت آمریکا دست به دســت هم داده که ریاض و 
واشنگتن رودرروی هم قرار گیرند. ترامپ در آخرین موضع گیری 
خود درزمینه کاهش شــدید قیمت نفت این کشور تهدید کرد 

شاید واردات نفت از عربستان را متوقف کند. 
این در حالی اســت که در پی کاهش بی سابقه بهای نفت آمریکا 
بــه زیر صفر، بســیاری از هم حزبی هــای جمهوری خواه ترامپ 
خواهان توقف خرید نفت از عربســتان سعودی شده اند؛ چرا که 
 آن ها در کنار بحران کرونا که به کاهش تقاضا منجر شــده، نزاع
ریاض- مســکو درباره سقف تولید نفت را از عمده دالیل سرریز 

شدن ذخایر نفتی و سقوط بازار می دانند.

ترامپ همچنان نگران 
انتخابات است!

اقتصاد جهانی نفت ظاهــراً کرونا گرفته و دچار 
رکود شــدید شده است. ایاالت متحده به عنوان 
بزرگ تریــن مصرف کننده ایــن کاال که امروز با 
تولید نزدیک به ۱۳ میلیون بشــکه نفت در روز 
به بزرگ ترین تولیدکننده آن نیز تبدیل شــده، 
بازار این حوزه را به وضعیت نابســامانی تبدیل 
و ناقوس ورشکســتگی اوپک را به صدا درآورده؛ 
هر چند با تالش برخی کشــورها و ادامه رایزنی، 
این نهاد در  آی سی یوی سیاست بین الملل نگه 
داشته شده است. اکنون دیگر به نظر می رسد نفت 
کاالیی راهبردی نیست. حال کشورهای نفتی و 
تک محصولی به شدت زیر فشار قرار دارند و تنها 
راه آن است که صادرکنندگان با کنترل و مدیریت 
بهتر این بازار بر کشــورهای مصرف کننده فشار 
آورند. اکنون ایاالت متحده با بحران انبارداری در 
حوزه نفت روبه رو است به طوری که فروش مجانی 
این محصول برای این کشور از ذخیره سازی آن 
بصرفه تر است. ترامپ به عنوان رئیس دولت فدرال 
خواهان کاهش تولید نفت است. اگر این کاهش 
صــورت گیرد به تبع می تواند در تعادل بازار مؤثر 
باشــد؛ اما این کار در وضعیت بحرانی کنونی که 
برخی تولیدکنندگان به لحاظ تأمین بودجه داخلی 
به نفت وابسته هستند و از سوی دیگر رقابتی که 
میان آن ها برای گرفتن بازار مصرف وجود دارد، 
با تردید مواجه اســت. تنها راه در شرایط موجود 
کاهش ســریع تولید نفت آمریکاست. این اقدام 
در کوتاه مدت به اقتصاد آمریکا زیان می رســاند و 
موجب ایجاد موج بیکاری گسترده در خانواده های 
شــاغل در این حوزه خواهد شد، چیزی که برای 
ترامپ سم اســت. در نهایت ترامپ بیش از آنکه 
نگران کاهش قیمت نفت باشــد نگــران افزایش 
بیکاری و در نتیجه افزایش نارضایتی اجتماعی آن 
هم در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 
است. البته ترامپ نشان داده ماهیگیر خوبی است و 
از تمام وقایع برای رأی آوردن خود در ماراتن آینده 
سوءاستفاده می کند؛ موضوعی که در مدیریت بازار 

نفت سخت و نفسگیر به نظر می رسد.
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 در ادامه بازار گرمِی انتخاباتی
 ترامپ: اعتمادمان فقط 

به داخل کشور است
تازه ترین  در  آمریــکا  رئیس جمهور  مهر: 
اظهــارات خــود بــار دیگر تالش کــرد از 
بحران کرونا به نفع کارزار انتخاباتی ۲0۲0 
بهره برداری کند. دونالد ترامپ که چند روزی 
دشمنی با ایران و رقابت با »جو بایدن« رقیب 
دموکرات را دســتاویزی برای انحراف افکار 
عمومی آمریکا از بی کفایتی هایش در مقابله با 
کرونا قرار داده بود؛ این بار سراغ دیگر کشورها 
از دوست و دشمن رفت و از بی اعتمادی به 
آن ها در تأمین نیازهای اساسی آمریکا سخن 
گفت. همزمان، ترامپ بار دیگر با اشــاره به 
کره جنوبی مدعی شد متحدان آمریکا نیز باید 

بهای دوستی با این کشور را بپردازند.

شرکت سهامی ریاست جمهوری در کابل
از کابل خبر می رسد اشــرف غنی پذیرفته برای پایان منازعه تحلیف دو رئیس 
جمهور، دکتر عبداهلل را به عنوان رهبری شــورای عالی مصالحه )در گفت وگو با 
طالبان( بپذیرد و همزمان 50 درصد کابینه را نیز به نیروهای وفادار به وی واگذار 
نماید. حتی گفته می شود او قبول کرده دکتر عبداهلل و معاونانش در کابینه باشند 

و وزرای سهمیه آن ها در کابینه با نظر خودشان جابه جا یا جایگزین شود.
آنچه غنی از آن کوتاه نمی آید، عدم تقسیم رهبری است. در واقع جوهر کالم آن 
است که وی می خواهد در کشور، حرف آخر را خودش بزند و این یعنی امتیازاتی 
که ذکر آن رفت در موارد حساس و پیچیده، دردی از دکتر عبداهلل و تیمش دوا 
نخواهد کرد و کشور چون گذشته توسط آقای غنی اداره خواهد شد؛ به ویژه آنکه 

نیروهای خارجی حاضر نیز نشان داده اند که در بزنگاه ها، طرف او را می گیرند.
مشکل مهم تر اما ناهمگونی نظرات در داخل تیم آقای عبداهلل است. او به تنهایی 
پشــتوانه چندانی ندارد، بلکه مجموعه ای از رهبران قومی و محلی و چهره های 
سرشــناس ســابق و الحق در اتحاد با وی جبهه ای را مقابل غنی گشوده و حاال 
هر کدام از آن ها نظراتی دارند. پس از ماه ها خالصه دکتر عبداهلل توانســته عموم 
چهره های قدرتمند و سرشناس تیم خود را راضی کند تا با گرفتن همین میزان 
امتیازات پیشــنهاد شده از سوی رقیب موافقت کنند. اما دو چهره مؤثر این تیم 
که به تیم ثبات و همگرایی شــهره اند، یعنی »صالح الدین ربانی« و »احمد ضیاء 
مســعود« مخالف این رویه اند. آن ها برآنند که نتیجه انتخابات باید باطل اعالم و 

پست صدارت اجرایی که پیشتر هم بود، احیا شود.
نظر به تعداد رأی دهندگان که به ۲ میلیون نفر نمی رســند آن هم در کشــوری با 
بیش از ۳0 میلیون جمعیت، به ســادگی می توان فهمید که هیچ کدام از دو طرف 
دعوا پایگاه مردمی قدرتمندی ندارند و در صورت مخالفت رقیب کار چندانی از آن ها 
ساخته نیست، چرا که قادر نیستند جمعیت قابل مالحظه ای را برای مخالفت های 
مدنی به میدان بیاورند.کار آقای عبداهلل در این میان سخت تر نیز هست، چرا که جز 
چند کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران، پیروزی غنی را به رسمیت شناخته اما 
بر حکومت همه شمول تأکید کرده اند. ارتش در کنترل آقای غنی است و نیروهای 
خارجی حاضر در افغانستان نیز فعالً با او به عنوان رئیس جمهور هماهنگ اند. در اینجا 
این سؤال پیش می آید که چرا با وجود این همه امتیاز و در حالی که رقبای آقای غنی 
در اوج غوغای طالبان و کرونا، توان واکنش اندکی دارند و در حالی که آقای غنی پیروز 
انتخابات اعالم شده، باز هم او تن به تقسیم قدرت آن هم از نوعی داده است که حتی 
در دور پیشین که رسماً پست ریاست اجراییه وجود داشت، چندان بدان پایبند نماند؟

پاســخ می تواند این باشد که احتماالً مشــکل و اختاللی در کار است که آقای غنی 
می خواهد سریع تر به ماجرا خاتمه داده و تحقق بخشی از اهداف را برای مرحله بعد 
بگــذارد. از طرف دیگر تیم دکتر عبداهلل که تا امروز به شــدت بر تقلبی بودن نتیجه 
انتخابات و ابطال آن اصرار کرده و از حق مردم برای دانستن حقیقت سخن می گفت، 
نشان داده در صورت دریافت سهم مناسب از قدرت، تمام این شعارها را فراموش کرده 
و از مواضع پیشین خود عقب نشینی خواهد کرد. با این وصف می توان نتیجه گرفت 
اگر تقسیم قدرتی صورت پذیرد، تمام دعوای این ماه ها بر سر میزان سهم طرفین از 
امکانات و منابع بوده و مبارزه برای مردم ساالری و رعایت حقوق مردمی که با امید به 

شعارهای طرفین و خطر بسیار پای صندوق رأی رفتند!

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱008۷ -۳۷۶84004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱8044-5 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶5۱888   )05۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶۲58۷   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱008۶   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷088   )05۱(
)05۱(   ۳۷۶۲8۲05                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱0085  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- 9۱۷۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳۷۶850۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶9۳۷9۱9 )0۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶9۳80۱۳  )0۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 افشاگری مجری مطرح الجزیره به بهانه خرید اس400 توسط پدافند هوایی سوریه 
 تجاوز صهیونیست ها 

به حریم هوایی تدمر دفع شد
آمریکا، ترکیه را با »کاتسا« 

تهدید کرد
 سعودی ها سه مرتبه 

من را به مرگ تهدید کرده اند
العالم: رسانه رسمی سوریه )سانا( شامگاه 
دوشنبه از مقابله پدافند هوایی این کشور 
با »اهداف متخاصم« بر فراز ســوریه خبر 
داد. گزارش ها حاکی از آن است که پدافند 
هوایی ســوریه علیه تهدیدهای هوایی بر 
فراز شــهرهای حمص و تدمــر )پالمیرا( 
فعال شــدند و شماری از اهداف متخاصم 
را بر فراز شهر تدمر سرنگون کردند. یک 
روزنامه نگار جرزالیم پست نیز گزارش داد 
این تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی علیه 
پایگاه »تیاس« - معروف به پایگاه هوایی 
»تی 4«- متعلق به نیروی هوایی سوریه 

صورت گرفته است. 

ایرنا: مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا مدعی شد هشدار واشنگتن 
مبنی بر اینکه برخورداری ترکیه از سامانه 
اس400 روســی مشــمول قانون کاتسا 
)مقابله با دشــمنان آمریکا از راه تحریم( 
می شود، همچنان به قوت خود باقی است 
و تحقق این امر مانعی در روابط دوجانبه 
اســت. آمریکا مدعی شده خرید اس400 
نه تنها در دیوار دفاعی ناتو خدشــه وارد 
می کنــد، بلکه مانعی بــرای برخورداری 
ترکیــه از پاتریــوت آمریکایــی و تداوم 
مشارکت در پروژه اف ۳5 است. ترکیه اما 
به حفظ قرارداد خود با روسیه اصرار دارد.

تسنیم: »جمال ریــان« مجری مطرح و 
باسابقه شبکه قطری »الجزیره« با انتشار 
توییتی در صفحه شخصی اش، از اقدام های 
ســازمان اطالعات عربستان سعودی علیه 
خود پرده برداشت. وی فاش کرد سازمان 
اطالعات عربســتان سعودی در طول یک 
هفته سه بار او را به مرگ تهدید کرده است؛ 
ُکشتن با گلوله یا به سبک جمال خاشقچی. 
وی تأکیــد کرد: هدف از این تهدیدها این 
بوده اســت که او انتقادهایش درباره نقض 
سلســله ارزش های دینی و انسانی توسط 
ســعودی را متوقف سازد. ریان از منتقدان 

سرسخت عربستان سعودی است.

زیر آسمان کابل

 کارشناس ارشد مسائل افغانستان
annotation@qudsonline.ir

یادداشت

مهدی مطهرنیا
 تحلیلگر مسائل آمریکا

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 چهار شنبه  3  اردیبهشت 1399 28 شعبان 1441 22 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9227 

 محمدحسین جعفریان
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ش��ركت مل��ی پخش ف��رآورده های نفت��ی منطقه خراس��ان جنوبی در نظ��ر دارد با رعایت قان��ون برگزاری 
مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  ای به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

مناقصه حجمی - زمانی 
اداره امور خدمات عمومی و دفتری ستاد، 

نواحی و نمازخانه های بین راهی
15،865،729،612794،000،000یکسال شمسی

"قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد«
توضی��ح اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاكات از طریق س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم 
اس��ت كلی��ه مناقصه  گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در س��ایت مذك��ور و دریافت گواهی امضای 

الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
آدرس مناقصه  گذار:  بیرج�ند - خیابان جمهوری اس���المی 6 - ش��رك�ت ملی پخ�ش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 

جنوبی - طبقه دوم- اتاق 215 
 مبلغ و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: یكی از تضامین معتبر در آیین  نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ یاد شده در
 جدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام 9200071107 بانك ملت با شناسه 12492324 به نام شركت ملی

پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/02/03 لغایت ساعت 16 روز سه  شنبه مورخ 99/02/09

تاریخ برگزاری جلس��ه توجیهی:  روز چهار شنبه مورخ 99/02/10 س��اعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد 
شركت

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز یكشنبه مورخ 99/02/21
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 99/02/22  ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد 

شركت
مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاكات

حداقل شرایط پیمانكاران :
1- ارائه گواهی تأیید صالحیت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

2-  ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
3- ارائه تصویر كلیه صفحات اساس��نامه ش��ركت، آگهی تأس��یس ش��ركت ، آخرین تغییرات در روزنامه رس��می، كد 

اقتصادی و شناسه ملی
4-  ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت

5- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
6- كسب امتیاز قابل قبول در ارزیابی HSE و احراز توانایی مالی پیمانكار

تذكر: كلیه مدارک و مستندات ارائه شده می  بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(
بازگشایی پاكات با هر تعداد شركت  كننده میسر خواهد بود.  
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 99/02/03

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز  شن�به مورخ 99/02/06
شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 150                                            شناسه آگهی 820955

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی)یك مرحله ای(- نوبت اول
شماره مناقصه: 2099092126000002- مجوز شماره: 1399.336

منطقه خراسان جنوبی

آگهی تغییرات شرکت کاویان صنعت بارثاوا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29367 

و شناسه ملی 10380446193

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ 1397,01,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل 
استان   : جدید  آدرس  به  قبلی  نشانی  از  شرکت 
خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی 
- شهر مشهد-دانشگاه فردوسی-بلوار شهید باهنر-
دانشگاه  0-ساختمان  آباد-پالک  وکیل  بلوار 
 9177948974 همکف-کدپستی  فردوسی-طبقه 
شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر 

فوق اصالح گردید. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)820336(
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دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع( 

در نظ��ر دارد نس��بت به 
بهبود و ارتقاء زیرس��اخت شبكه 
خ��ود از طری��ق مناقص��ه عمومی 
اقدام نماید. از ش��ركتهای واجد 
ش��رایط دع��وت م��ی ش��ود جهت 
كسب اطالعات بیش��تر به سایت 
دانش��گاه به آدرس زیر مراجعه 

www.imamreza.ac.ir .نمایند

ع 9
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آگهی دعوت مجمع عمومی )عادی/
عادی به طور فوق العاده( شرکت پرتو 

پیروزنام شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 11516 شناسه ملی: 10380272167

ی��ا  س��هامداران  كلی��ه  از  بدینوس��یله 
نماینده قانونی سهامداران شركت دعوت 
میگ��ردد تا در جلس��ه مجمع ف��وق كه در 
تاری��خ1399/2/15 ك��ه به ش��رح ذیل در 
آدرس مش��هد- چهارراه ابوطالب- بلوار 
قرن��ی- مجتم��ع تج��اری برجی��س طبقه 1 

واحد 160 برگزار میشود شركت نمایند.
دستورجلس��ه مجمع عمومی )عادی/عادی 

به طور فوق العاده(:
1- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین

2- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
زمان تشكیل مجمع عمومی )عادی/عادی 

به طور فوق العاده( ساعت 19 میباشد.
ع هیئت مدیره شركت پرتو پیروزنام شرق  9
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سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی كیفی  یک مرحله ای 
)نگهداری7*24 مراكز داده دولت الكترونیک( به ش��ماره مناقصه  98/20 و ش��ماره مناقصه در سامانه 
ستاد )2099001011000001( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )س��تاد( برگزار نماید. كلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكتها از طریق 
درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و دریافت گواهی 
امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه ستاد 

تاریخ 1399/02/01 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز پنجشنبه تاریخ: 1399/02/11 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 9:00 روز شنبه تاریخ 1399/02/27 
جلس��ه پرس��ش و پاس��خ ب��ه منظ��ور ش��فاف س��ازی اس��ناد مناقص��ه: س��اعت 10:00 صب��ح روز ش��نبه

 تاریخ 1399/02/20 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان بازگشایی پاكتها: ساعت10:00 صبح روزشنبه تاریخ 1399/02/27

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار(: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان 

ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطالعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس: 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768                                                           شناسه آگهی818431/ م الف 157

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی یک مرحله ای 
)نگهداری7*24 مراکز داده دولت الکترونیک( به شماره مناقصه  98/20  

شماره مناقصه در سامانه ستاد 2099001011000001(
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