
به امید وضعیت سفید

گفت وگوی  روز

 سیاست  بســیاری بر این باورند که دوران پساکرونا دورانی است که معادالت 
قدرت در عرصه جهانی تغییر می یابد و کشــورهایی که بتوانند تبعات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بحران را به خوبی پشــت ســر بگذارند، می توانند در عرصه 

جهانی در جایگاه مناسبی قرار بگیرند. در این میان...

گفت وگو با حسن السجردی
دوران همگرایی دولت ها 

برای عبور از آثار بحران

مسئوالن آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس وعده دادند

بینظمیهای»شاد«پایانمییابد

 سیاســت   رئیس جمهور در جلســه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: محدودیت 
اجتماعــات و فاصله گــذاری اجتماعی با 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی است که 
همچنان بر آن تأکید داریم. خدایی ناکرده 
بازگشایی های کسب و کار موجب نشود که 
برداشت دیگری مبنی بر اینکه کرونا تمام 
شــده، داشته باشــیم، این بیماری از بین 
می رود و ما هــم باید دنبال زندگی روزمره 

خودمان برویم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حســن روحانی با بیان 
اینکه برای ما این نکته خیلی مهم اســت 
که تعــداد مبتالیان در روز چقدر باشــد 
کــه این تعداد مبتال، گاهی مثبت و گاهی 
منفی است و گاهی خوشحال کننده و گاهی 
ناراحت کننده اســت، تأکید کرد: پیشنهاد 
جدید این اســت که کشــور تقســیمات 
جدیدی پیدا کند که نه بر مبنای استان و 

نه بر مبنای شمال و جنوب و شرق و غرب 
که تصمیماتی بر مبنای ابتال به کرونا، شیوع 
کرونا و مقرراتی که وزارت بهداشت و درمان 
به عنوان معیار قرار می دهد، باشــد. مثاًل 
مالک میزان ورودی به بیمارستان ها برای 
یک هفته باشد. وی ادامه داد: ویژگی هایش 
را خودشان برای مردم توضیح می دهند و 
اگر یک هفته کسی مراجعه نکرده و فوتی 
هم نداشــتیم، ورودی ها صفر است و افراد 

بستری نیز الحمدهلل بهبود پیدا می کنند و 
اگر این یک هفته، دو هفته شــد و فوتی و 
ورودی جدید نبود، در اینجا وزارت بهداشت 
و درمان طبق معیارهای خودش می گوید 
این منطقه، شهرستان و بخش سفید است 
و مناطق دیگر یا زرد یا قرمز اند؛ بنابراین در 
نقشه ای که وزارت بهداشت و درمان پیش 
روی مردم قرار می دهد، بر مبنای ســفید، 

زرد و قرمز کشور...

 ............ صفحه 7

ضعف درصادرات و عدم تأمین 
نهاده این محصول پروتئینی را 

با چالش مواجه کرده است

بازار مرغ 
لنگد می 

جدایی طلبی شورای انتقالی 
جنوب یمن زیر چتر حمایتی 

امارات ادامه دارد

پرده اول از 
توطئه تجزیه

 رئیس جمهور: بازگشایی مراکز مذهبی، مشروط به تقسیم بندی 
جدید کرونایی در مناطق مختلف کشور شد 
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تدوین طرح تحول دانشگاه علوم اسالمی رضوی
 آستان   رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی از تدوین حجت االسالم والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری خبر داد  

طرح تحول این دانشگاه توسط کارگروه علمی و تأیید آن 
از سوی تولیت آستان قدس رضوی خبر داد.حجت االسالم 

 ............ صفحه 3والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری...

 ............ صفحه 2

10 4 2
پاشازاده در گفت و گو با قدس: دکتر محسن نوغانی در گفت و گو با قدس:  سرلشکر رشید: 

:aحضرت محمد
ماه رمضان بر شما 
آمد؛ ماه برکت... 

خداوند به مسابقه شما 
]در عبادت[ می نگرد و 
به شما بر فرشتگانش 
مباهات می کند، پس 

به خداوند از خود 
نیکی نشان دهید. 
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تیم های بدهکار 
باید سقوط کنند

نگاه به عدالت 
باید سیستمی باشد

 ماهواره نور ابعاد جدیدی از 
قدرت کشور را به نمایش گذاشت

 آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
 تاریخ مزایده دوشنبه مورخ 99/2/15 ساعت 10 

تلفن 05138421523 تماس  با  بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده  جهت کسب اطالعات   
فرمایید.  مراجعه   50 پالک  طالقانی  و  رضا  بین   ، احمدآباد  بعثت  بلوار  آدرس  به  یا  و  حاصل 
بایست  می  که  باشد  می  ریال   )  50.000.000( میلیون  پنجاه  مبلغ  مزایده  در  شرکت  سپرده 
بصورت چک رمزدار بانکی و یا واریز به حساب در وجه حساب سازمان موقوفات ملک که در 
اسناد مزایده ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/02/15 به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد. به پیشنهادات مبهم -مشروط و فاقد سپرده 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است               
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سازمان موقوفات ملک

» مناقصه عمومی تامین البسه «
موسس�ه تامین و پشتیبانی رضوي در نظر دارد به منظور تامین البسه مورد نیاز پرسنل تحت پوشش خود 
نسبت به خرید اقالم ذیل شامل"کت و شلوار، بلوز و شلوار فرم و فنی ،روپوش، پیراهن و شلوار،صندل 
مردان�ه و زنان�ه ، مانتو وش�لوار فرم ،قواره چادر مش�کی،کاور عالئم و مقنعه" از طری�ق  برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید.متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت 13 مورخ  99/02/18 
به آدرس مش�هد- چهارراه ش�هدا –بازار مرکزی فاز 1-پالک 304 -موسس�ه تامین و پش�تیبانی رضوی مراجعه فرمایند. 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره تماس 05132001506 –
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اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی 
فرودگاه های بیرجند و طبس  را  به شرح جدول ذیل واگذار نماید. لذا شرکت های واجد الشرایط میتوانند 
جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ99/02/08 لغایت 99/02/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت                    
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل 

اسناد و پیشنهادات
تاریخ بازگشایی

نظافت اماکن وترمینا لها و 

2099004800000001389/000/000نگهداری فضای سبز
تا ساعت 15:00

99/02/23
99/02/24

تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتب��ر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت س��ه ماه از 
تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای س��ه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان 

جنوبی می باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

ضمنا به پیش��نهادات خارج از س��امانه  که صرف��ا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د 
والزم است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: 

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

               

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

 اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه 
، اوراق مش�ارکت ، ریال�ی( بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذی�ل را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و 

به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
تجدید آگهی : احداث 960 متر شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه ترانس 100 

23،641،893،271 ماهکیلو ولت آمپر به همراه برج روشنایی جهت تامین برق چاه آب شماره 10 شهر فاروج 

2
اجرای شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه ترانس 25 کیلو ولت آمپر جهت تامین 

33،600،000،000 ماه برق مخزن 2500 متر مکعبی آب شرب اسفراین 

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از 
طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 

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

ع 9
90
03
34

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

رواق مهربانیرواق مهربانی
 » »jjرزمایش مهربانانه خادمین امام رئوف »رزمایش مهربانانه خادمین امام رئوف« 

در حرم رضوی آغاز شددر حرم رضوی آغاز شد

 ............ صفحه  ............ صفحه 33
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حفظ آبروی نیازمندانی که کمک دریافت می کنند، ضروری است  ایسنا: معاون اول رئیس جمهور در جلسه ساماندهی تسهیالت حمایتی کرونا ایجاد پنجره واحد و سامانه یکپارچه برای تجمیع حمایت ها 
را اقدامی مثبت توصیف کرد و افزود: یکی از دغدغه های همیشگی در کشور نبود بانک اطالعاتی دقیق بوده است که با راه اندازی این سامانه به نحو مناسبی، گروه های ضعیف و نیازمند حمایت شناسایی و کمک ها به 

صورت سازمان یافته ارائه خواهد شد. البته در فرایند شناسایی و حمایت از نیازمندان، حتماً باید عزت و آبروی کسانی که کمک دریافت می کنند، حفظ شود.

 سیاست   رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا گفت: محدودیت اجتماعات و 
فاصله گــذاری اجتماعــی بــا فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی است که همچنان بر آن 
تأکید داریم. خدایی ناکرده بازگشــایی های 
کسب و کار موجب نشود که برداشت دیگری 
مبنی بر اینکه کرونا تمام شده، داشته باشیم، 
این بیماری از بین می رود و ما هم باید دنبال 

زندگی روزمره خودمان برویم.

 تقسیم بندی کشور»
 بر مبنای ابتال به کرونا

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حسن روحانی با بیان اینکه برای 
ما این نکتــه خیلی مهم اســت که تعداد 
مبتالیان در روز چقدر باشــد 
که این تعــداد مبتال، گاهی 
مثبت و گاهی منفی اســت 
و  و گاهی خوشــحال کننده 
اســت،  ناراحت کننده  گاهی 
تأکید کرد: پیشــنهاد جدید 
این است که کشور تقسیمات 
جدیدی پیدا کنــد که نه بر 
مبنای اســتان و نه بر مبنای 
شــمال و جنوب و شــرق و 
غرب که تصمیماتی بر مبنای 
ابتال به کرونا، شــیوع کرونا و 
مقرراتی که وزارت بهداشــت 
و درمــان به عنوان معیار قرار 
می دهد، باشد. مثالً مالک میزان ورودی به 

بیمارستان ها برای یک هفته باشد.
وی ادامه داد: ویژگی هایش را خودشان برای 
مردم توضیح می دهند و اگر یک هفته کسی 

مراجعه نکرده و فوتی هم نداشتیم، ورودی ها 
صفر است و افراد بستری نیز الحمدهلل بهبود 
پیدا می کنند و اگر این یک هفته، دو هفته 
شــد و فوتی و ورودی جدید نبود، در اینجا 
وزارت بهداشــت و درمان طبق معیارهای 
خــودش می گوید این منطقه، شهرســتان 
و بخش سفید اســت و مناطق دیگر یا زرد 
یا قرمز اند؛ بنابراین در نقشــه ای که وزارت 
بهداشــت و درمان پیش روی مــردم قرار 
می دهد، بر مبنای سفید، زرد و قرمز کشور 
را تقســیم بندی می کنیم و تبلیغ می کند و 
می گوید این شهرستان ها سفید هستند که 
اگر مردم مراعات کنند، ان شــاءاهلل تا آخر 

سفید خواهد بود.
وی افزود: اگر مراعات نکنند، ممکن است این 
سفید تبدیل به زرد شود یا حتی قرمز شود، 
ایــن را دیگر برای مردم توضیح می دهند؛ تا 
زمانی که ســفید باقی می  مانند، آنجا یک 
شرایط جدیدی حاکم می شود و درباره این 

شــرایط جدید در این جلسه فعالً راجع به 
اماکن مذهبی و مسئله نماز جماعت بیشتر 

بحث کردیم.
رئیس جمهور بیان کــرد: در هفته های 
آینــده راجع به موارد دیگر هم می توانیم 
بحث کنیم که آیا در مناطق ســفید اگر 
دیدیم دو یا سه هفته منطقه کامل سفید 
است می توانیم گشایشی برای مشاغلی که 
تقســیم بندی کرده بودیم مثاًل پرریسک، 

برای آن ها ایجاد کنیم یا نه؟ 
وی ادامــه داد: فعالً چون ماه رمضان بود و 
ما هم قــول داده بودیم قبل از 15 رمضان 
یــک تصمیم گیری کنیم و یک بررســی 
جدید انجام دهیم، در این بررسی جدید به 
این نقطه رسیدیم؛ البته دل ما می خواست 
امروز مصوبه وسیع تری داشته باشیم؛ چون 
این ماه، ماه مقدس و پربرکت اســت و هر 
چه هم می گذرد، دل ها برای زیارت مضاجع 
شریف در سراسر کشــور به خصوص بقاع 

متبرکه مهم و معروف روز به روز بیشتر می 
شود و مردم می خواهند سهولتی باشد و راه 

واقعاً باز شود و بروند.

توضیح درباره شرایط بقاع متبرکه»
روحانی گفت: واقعــاً بعضی از بقاع متبرکه 
اگر خوِد آن صحن مطرح بود، شاید تصمیم 
گیری کمی آسان تر بود، اما وقتی می گوییم 
این صحن باز شود، آن وقت مسافرت به سمت 
آن شهر هم شروع می شود؛ وقتی مسافرت 
شروع شود، آن وقت بحث قطار و اتوبوس هم 
مطرح می شود، وقتی آن ها مطرح می شود، 
بحث هتل و محل اســکان آن ها هم مطرح 
می شود؛ حضور در بازار هم مطرح می شود؛ 
یعنی یک مجموعه مسائلی است که همه باید 
کنار هم قرار داده شود با توجه به این موارد 
به  این نتیجه رسیدیم که هر کجا سفید شد، 
فرق نمی کند حاال چه دارای بقعه متبرکه 
هست یا نیست؛ گشایشی صورت گیرد ؛ فردا 
اگر به ما گفتند مشهدالرضا)ع( سفید شد؛ 
یعنی وزارت بهداشت و درمان به این نتیجه 
رسید، همان جا می گوییم با آن پروتکل هایی 
که وزارت بهداشت می گوید آن وقت صحن 

امام رضا)ع( هم باز می شود.
رئیــس جمهور تصریح کــرد: در مناطق 
ســفید که حاال 127 شهرستان، کمتر یا 
بیشتر است؛ وقتی که از یک روزی وزارت 
بهداشت اعالم کرد که آن روز می تواند نیمه 
همین اردیبهشــت باشد یا می تواند نیمه 
ماه رمضان باشد، که البته باید اعالمشان، 
چند روز قبل باشد ؛ این آغازی است برای 
گشایش در امور معنوی و مذهبی که مورد 

عالقه شدید مردم است.

رئیس جمهور: بازگشایی مراکز مذهبی، مشروط به تقسیم بندی جدید کرونایی در مناطق مختلف کشور شد

به امید وضعیت سفید

 این موقع از سال همزمان با گرمای هوا طوفان های شن روان درسیستان شروع می شود، 
چندین سال پیش یک مهندس جوان زابلی در تلویزیون نوعی بتن سبک و ضد زلزله از 
این شن های روان درست کرده بود که کسی آن را تبلیغ نکرد!؟ متأسفانه در اکثر مناطق 
کشور برای )شن سازی( اقدام به تخریب کوه ها و محیط زیست می کنند؛ چرا از شن های 
رایگان بیابان ها برای ساخت بتن استفاده نمی کنند؟ اگر وزارت مسکن و شهرسازی در 
این باره تبلیغ کند با توجه به ساخت و سازهای فراوان می شود این ریگ های مزاحم و 
کامالً رایگان را حداقل در استان های مجاور کویر استفاده کرد، برداشت حتی یک کامیون 
در روز هم در دراز مدت آثار مخربش را بر طبیعت و زندگی مردم سیستان کم می کند، 

تقاضا می شود این پیشنهاد را وزارت مسکن عملی کند. 09360006158
 برای چندمین بار فیلم یوســف نبی را امروز صبح تماشــا کردم، درست قسمتی که 
سکه های معبد را برای گندم می ستاندند. اگر بشود نفت آمریکا را در چاه های گاز تزریق 

کرد، چه شود! 09150009278
قدس صفحه 12. احمدی فرد. میراث نیاکان در باب سور که آن را آتش معنا کرده اند، س

سور از مصدر زور با سکون و او به معنای عدول و گرایش به، یا از چیزی، زورخانه، زورآباد، 
ختنه سوری، سور دادن، حتی زیارت، مشتقات آن هستند. واژه سریانی است که وارد زبان 
عربی و فارسی شده است، در چهارشنبه سوری ما از زردی عدول و به سرخی که امید 
و شادی هست گرایش پیدا می کنیم، سالم برسانید. استفاده کردم از مقاله شان، عالمانه 

بود. 09150001032
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور را توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، به همه س

سپاهیان عزیز و رهبر عزیزمان و ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم، خدا قوت علی 
نگهدارتان. 09920006490

تأمین حقوق و مخارج دولت کمر 80 میلیون ایرانی را شکسته است گام بعدی دولت س
برای کاهش هزینه هایش در کنار قبوض پیامکی قرار دادن سه کنتور آب، برق و گاز در 
یک کد و پرونده باشد تا به وسیله یک مأمور در یک روز و در یک مراجعه خوانده شود تا 

دو حقوق از سه حقوق کم شود. 09370005856
 چرا دولت از افزایش حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی حرفی نمی زند. با این س

وضع گرانی بازار ما که یک خانواده پنج نفره هســتیم با یک میلیون و 600 هزار تومان 
چه کار باید بکنیم. آقای نوبخت خداوکیلی این حقوق خرج چند روز یا چند ساعت تو 

است؟ 09110006820

منتخب مردم ارومیه در گفت وگو با قدس:
دولت فرصت کافی برای پیگیری دالرها داشت

مردم  منتخب  آرش خلیل خانه: 
ارومیه بااشــاره بــه اینکه موضوع 
تخلــف در واگــذاری و دریافــت دالرهای 
ترجیحی یا همــان دالرهای ۴هــزارو200 
تومانی و صرف نشدن آن ها در اموری غیر از 
واردات کاالهای اساسی و مورد نیاز کشور در 
شرایط بحرانی ســال ۹7 از مدت ها پیش از 
گزارش رســمی دیوان و در واقع از همان زمان که دولت ارز سه نرخی را پایه گذاشت و 
بسیاری از شرکت ها با عناوین غیر مرتبط با حوزه فعالیت خود و با رانت از امتیاز دریافت 
ارز ترجیحی برخوردار شــدند مطرح بود، گفت: در گذشته فهرست و اسامی بسیاری از 
شرکت ها افشا شد که رقم های کالن ارز دولتی دریافت کرده بودند و یا هیچ کاالیی وارد 
نکرده و ارز را در بازار آزاد فروختند و یا کاالهایی غیر از اقالم اساسی و مورد نیاز دولت و 
مردم وارد کردند. حجت االسالم سید سلمان ذاکر در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین 
اظهار داشت: دولت از آن زمان تاکنون بیش از یک سال فرصت داشته تا به این موضوع 
رســیدگی و متخلفان را چه در پرداخت و چه دریافت ارز و عمل نکردن به تعهدات به 
دستگاه قضایی معرفی کند. البته در برخی موارد هم این اتفاق افتاده، اما بخش اعظمی از 
این تخلفات هنوز پیگیری نشده که این جای سؤال است و باید در این زمینه مقام های 

اجرایی هم مورد بازخواست قرار گیرند.

انتظار رئیس جمهور از رئیس دیوان عجیب بود»
عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه انتقاد دولت از طرح موضوع 
تخلفات در این زمینه در گزارش دیوان عجیب است، می گوید: اینکه رئیس جمهور پس 
از گزارش آقای عادل آذر و بازتاب منفی آن در افکار عمومی از دیوان انتقاد می کند که 
چرا مسئله را در خفا و خصوصی پیش از آنکه در صحن علنی مجلس مطرح شود با خود 
او مطرح و حل و فصل نکرده اند، عجیب است؛ یعنی آقای روحانی تمایل داشتند موضوع 
علنی نشود. وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد مالی 
دولت است و اگر موردی در گزارش دیوان از تفریغ بودجه آمده ، واقعاً به آن رسیده است. 
دیوان مسائل غیر واقعی و ساختگی یا گمانه زنی در گزارش رسمی خود به مجلس ارائه 
نمی دهد و انتظار است که رئیس دیوان نیز محکم پای گزارش خود بایستد، از این رو بیانیه 
آقای عادل آذر پس از واکنش رئیس جمهوربرای تلطیف حرف هایش هم اتفاقی نادرست 
و ظلم به کارشناسان دیوان بود. منتخب مردم ارومیه با یادآوری اینکه از همان زمان که 
دولت تصمیم به ســه نرخی کردن ارز و پرداخت ارز ۴هزارو200 تومانی به برخی افراد 
کرد، کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی این سیاست را اشتباه و موجب فساد و بروز 
رانت عنوان می کردند، اما گوش دولت بدهکار نبود، گفت: حاال با گذشت زمان مشخص 
شــده آن نظرها و انتقادها درست بودند و سرمایه عظیمی از دارایی کشور به جیب یک 

عده خاص رفته است.

دولت به تخلف در ماجرای ارز اقرار کرد»
وی با بیان اینکه افکار عمومی در این ماجرا اقناع نشده و سؤال دارد، افزود: وقتی که این 
حجم عظیم از پول و ارز کشور بالتکلیف است، دولت باید پاسخ دهد و رئیس مجلس هم 
موظف است گزارش دیوان را به دستگاه قضایی احاله دهد تا مورد رسیدگی و پیگیری قرار 
گیرد. عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه پاسخ بانک مرکزی 
و اصــرار آن بر تخفیف موضوع و میزان ارزهای تخلف شــده هم قابل پذیرش و توجیه 
کننده عملکرد دولت و تخلف صورت گرفته و تعلل در پیگیری موضوع نبود، اظهار داشت: 
وقتی سخنگوی دولت آشکارا می گوید ما افراد را شناسایی کرده و با آن ها حرف زده ایم و 
دولت به آن ها مهلت داده تا تعهد خود را اجرا و کاال وارد کنند، این یعنی اقرار بر صحت 
گزارش دیوان و تخلف صورت گرفته. منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم درباره تداوم 
پدیده حقوق های نجومی و افزایش حجم مالی آن هم در دســتگاه های دولتی بر اساس 
گزارش دیوان محاسبات با اشاره به اینکه با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر مقابله با این 
پدیده وهمه تالش های صورت گرفته برای اصالح قوانین، شفاف سازی حقوق ها و نظارت، 
مدیران برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی هنوز از مفرها و روزنه های موجود قوانین 
و مقررات برای پرداخت های خارج از عرف و نامتعارف اســتفاده می کنند، اظهار داشت: 
ضعف نظارت درون دستگاهی و نبود اعتقاد به حقوق نجومی در برخی مدیران دولتی و 
اینکه عده ای انقالب را سفره ای می بینند و باور دارند باید سهمشان را از آن بردارند هم 
در بروز این پدیده مؤثر است. حجت االسالم ذاکر افزود: مجلس باید شفاف سازی و نظام 
واحــد پرداخت ها و قرار گرفتن همه پرداختی ها به مدیران در چارچوب قانون خدمات 
کشوری و ثبت آن در سامانه حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار دهد تا این ابهام ها 

و راه های فرار بسته شود.

کرونا نشان داد آمریکا به سالمتی مردم ایران اهمیت نمی دهد
سیاست: واشنگتن پست در گزارشی به تنش 
بین ایران و آمریکا پرداخت. به گزارش ایلنا، 
این روزنامه آمریکایی نوشت: ترامپ با تحریم، 
اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و این 
در حالی است که وی مدام از دوستی با مردم 
ایــران می گوید؛ اما چگونه می توان آن را باور 
کرد، در حالی که زندگی ایرانیان بدتر می شود، 
اکنون کرونا نشان داد واشنگتن به سالمتی و رفاه مردم ایران اهمیت نمی دهد. همزمان 
با این گزارش وزیر خارجه آمریکا با تکرار اتهام زنی به ایران خواستار تمدید تحریم های 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی شد که در مهرماه ۹۹ منقضی می شود. بنا 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پمپئو در بیانیه ای با تکرار اتهام زنی به ایران گفت: »کشور 
پیشــتاز جهان در حمایت از تروریسم و ضدیهود نباید اجازه خرید و فروش سالح های 
متعارف را داشــته باشد«. پمپئو مدعی شد فناوری استفاده شده در پرتاب ماهواره »نور« 
با فناوری ای که در پرتاب موشک های بالستیک مورد استفاده قرار می گیرد، سازگاری و 
هماهنگی دارد. وزیر خارجه آمریکا سپس با مطرح کردن این اتهام ها بار دیگر خواستار 
محدود شدن فعالیت های موشکی ایران شد و گفت: »تمامی کشورهای صلح طلب باید 
توســعه فناوری های موشک بالستیک ایران را رد کنند و برای محدود کردن برنامه های 

خطرناک موشکی ایران به یکدیگر بپیوندند«.

 عطش مذاکره 
در سراب دموکرات ها

ایــن روزها با نزدیک شــدن بــه انتخابات 
2020 آمریــکا، غرب گرایان داخلی در حال 
تصویرســازی واهی از چهره دموکرات ها و 
نماینده مشخص آن ها جو بایدن معاون سابق 
اوباما در ریاست جمهوری هستند. آن ها بر 
اساس برساخته های رسانه ای، راهبرد صبر 
و انتظــار را در برابر اقدامات خصمانه دولت 
کنونی آمریکا در پیش گرفته اند. راهبرد صبر 
و انتظاری که بر اساس خیال واهی روی کار 
آمدن یک دموکرات و بازگشت او به برجام و 

آغاز مجدد مذاکرات شکل گرفته است.
جریان غرب گرا در داخل کشور با جداسازی 
دموکرات هــا از جمهوری خواهــان مدام در 
تالش اند تــا دموکرات ها را مخالف ترامپ و 
رفتــارش در قبال ایــران و برجام جا بزنند. 
رســانه های زنجیره ای نیــز در خدمت این 
استراتژی درآمده اند و زمانی روزنامه آرمان 
با تیتر »دموکرات ها برنده شــوند؛ آمریکا به 
برجام برمی گردد« به اســتقبال دموکرات ها 
می رود و روز دیگر احمد نقیب زاده در روزنامه 
سازندگی می نویسد: »اگر ایران شانس بیاورد 
و در آمریکا دموکرات   ها به پیروزی برسند، در 
آن صورت احتمال مذاکره مطلوب برای دو 

طرف بیشتر خواهد شد«.
اما ماجرا فراتر از این هاست و کافی است ابعاد و 
جزئیات دیدارهای مخفی محمدجواد ظریف و 
جان کری )وزیر امور خارجه دولت اوباما( بیان 
شود. جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در 
تاریخ 21 شهریور ۹7 در مصاحبه ای گفت وی 
طی ماه های اخیر سه یا چهار بار با محمدجواد 
ظریف دیدار کرده اســت، دیداری که توسط 
سخنگوی وزارت خارجه تأیید شد و رسانه ها 
محتــوای آن را البــی دموکرات ها با ظریف، 
برای حفظ برجام ذکر کردند و البته واکنش 
انتقادی ترامپ نیز این امر را تأیید کرد. ترامپ 
در توییتی نوشت: »او به آن ها گفت تا منتظر 
پایان دولت ترامپ باشــند«. چندی بعد هم 
جان کری در برنامــه Real Time   صراحتاً 
دربــاره این موضوع گفت: »ترامپ حقیقت را 

گفته است«.
حاال دونالــد ترامپ روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته مجدداً در همین راستا می گوید: 
»مایلم بــا ایران کار کنم امــا آن ها به نظر 
می رسد منتظر دولت بعدی هستند. حدس 
می زنم که جــان کری نمی خواهد که آن ها 
االن توافق کنند. آن هــا )ایرانی ها( احتماالً 

تصور می کنند که می توانند صبر کنند.«
در یکی از آخرین تحرکات جریان غرب گرای 
داخلی روزنامه ســازندگی تیتــر یک روز 
پنجشــنبه خود را به صورت اختصاصی به 
دموکرات هــا اختصاص می دهد و با اشــاره 
به مطرح شــدن معاون اولی میشل اوباما از 
سوی جوبایدن، می نویســد: »بازگشت تیم 

بایدن- اوباما«.
اما بررسی کوتاهی در تاریخ سیاسی کشور 
بیانگر آن اســت که نه تنهــا تفاوتی میان 
دموکرات هــا و جمهوری خواهان آمریکایی 
در مواضع خصمانه علیه ایران نیست، بلکه 
دموکرات ها بیش از دو برابر جمهوری خواهان 
علیه ایران دســت به تحریم زده اند و همین 
تیــم بایدن - اوباما تقریباً بــه اندازه تمامی 
جمهوری خواهــان تاریخ آمریــکا، ایران را 
تحریم کرده اند. حتــی پس از توافق برجام 
و متوقف کردن توان هسته ای ایران، نه تنها 
تحریم ها را ادامه دادنــد بلکه بارها صریحاً 
برجام را نقض کردنــد و با غارت 2 میلیارد 
دالری اموال ایــران، تمدید قانون تحریمی 
آیســا، تصویب قانون محدودیــت ویزا و... 
از هیچ اقدام خصمانــه ای علیه ایران دریغ 
نکردنــد. در دوره همیــن دموکرات هــای 
»باهــوش« و »مؤدب« بود که طراحی انقالب 
مخملین و فتنه 88 را انجــام دادند. حتی 
باالتــر از این در ســابقه دموکرات ها حمله 
مستقیم نظامی توسط نیروهای دلتافورس 
در طبس هم مشــاهده می شــود. همین 
جوبایــدن که ایــن روزهــا جریانی خاص 
مشغول بزک کردن چهره اوست، در روزهای 
منتهی به توافق برجام در مؤسسه سیاست 
خاور نزدیک واشنگتن رسماً می گوید: »الزم 

باشد با ایران وارد جنگ خواهیم شد.«
جریان غرب گرا برای هموار شدن مسیر مذاکره 
با آمریکا هر روز دســت به ایجاد دوگانه های 
کاذبی می زنــد، روزی بافاصله انداختن میان 
رژیم صهیونیســتی با آمریکا و حاال با تفاوت 
گذاری میان دموکرات ها و جمهوری خواهان! 
این طیف که گویا از گذشته نمی خواهد درس 
عبرت بگیرد و کماکان بر نگاه به خارج از مرزها 

تأکید و تکیه می کند.
درحالی که تاریخ به ما می گوید، هیچ تفاوتی 
میان دموکرات و جمهوری خــواه در اتخاذ 
مواضع خصمانــه علیه ایران وجــود ندارد 
که اتفاقاً دموکرات ها بیشــترین جنایت ها 
و خباثت ها را در حق مردم و کشــور ایران 
مرتکب شــده اند، هرچند پشــت دستکش 
مخملین! و البته اساساً گره زدن سرنوشت 
کشور به تحوالت سیاسی درون آمریکا یک 
خطا و راهبردی نابخشودنی است و تنها راه 
پیشرفت کشــور، اعتماد و تکیه به نیروها و 
توان داخلی و چشــم پوشیدن از اعتماد به 

غرب و آمریکای جنایتکار است.

صدای مردم   

خـبــر

شماره پیامک: 30004567

بعضی از بقاع 
متبرکه اگر خوِد آن 
صحن مطرح بود، 
شاید تصمیم گیری 
آسان تر بود، اما 
وقتی می گوییم این 
صحن باز شود، آن 
وقت مسافرت به 
سمت آن شهر هم 
شروع می شود

بــــــــرش

 سیاســت/ مینا افرازه  بســیاری بر این باورند که دوران 
پساکرونا دورانی است که معادالت قدرت در عرصه جهانی تغییر 
می یابد و کشــورهایی که بتوانند تبعات اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی بحران را به خوبی پشت سر بگذارند، می توانند در عرصه 
جهانی در جایگاه مناسبی قرار بگیرند. در این میان، جمهوری 
اسالمی ایران نیز با توجه به مختصات خود نه تنها نیازمند تدارک 
برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در عرصه داخلی است، 
بلکه باید برای کم کردن آثار بحران کرونا در عرصه بین المللی 
و سیاست خارجی نیز از دیپلماسی فعال بهره بگیرد. در همین 
رابطه، حسن السجردی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل 
در گفت وگو با قدس به تشــریح اقدام هــا و الزام های داخلی و 

خارجی الزم برای دوران پساکرونا پرداخته است.

به نظرتان دولت در عرصه داخلی و مدیریت کشور در  س
دوران پساکرونا باید روی چه موضوعاتی تمرکز داشته 

باشد؟
در دوران پســاکرونا قطعاً تمامی دولت ها به دنبال دستیابی به 
بهداشــت و ایمنی جمعی برای مردم خودشان هستند، البته 
دولت جمهوری اســالمی ایران عالوه بــر آن نیز باید موضوع 
معیشــت و مســائل اقتصادی مردم را موردتوجــه قرار دهد. 
همچنین باید بحث ارتباطات اجتماعــی افراد و بهبود آن در 
فهرست برنامه های بلندمدت دولت قرار بگیرد، به همین جهت 
به نظر می رســد باید این موضوع از طریق تشکیل یک کمیته 
عالی به نوعی شرایط تحرکات و مراودات اجتماعی موردبررسی 
قرار بگیرد. با توجه به اینکه بیماری کرونا بخش مهمی از زندگی 
افراد را در ابعاد اقتصادی و ارتباطات اجتماعی تحت تأثیر قرار 
داده و عموم جامعه تحت فشــار روانی هســتند، دولت باید در 
راستای تحرک بخشــی به جامعه و حمایت از اقشار مختلف 

جامعه و کسب وکارهای غیردولتی نیز گام بردارد.
با توجه به اینکه در این ایام بخش وسیعی از جامعه بر اثر بحران 
کرونا، توان و امنیت معیشــتی خود را از دســت داده اند، قطعاً 
دولت باید بخشی از هزینه های زندگی افراد را جبران کند که 
خود این مسئله نیز با توجه به شرایط داخلی کشورمان موجب 

فشارهای مضاعف بر دولت است؛ بنابراین مهم است که بحث 
امنیت روانی و بهبود وضعیت اقتصادی در اولویت اول سیاست 

داخلی دولت باشد و بقیه مسائل در ذیل آن تعریف شود.

پیش بینی تان از تغییر و تحــوالت ارتباطات میان  س
کشورها و نیز مراودات آن ها با ایران در دوران پساکرونا 

چگونه است؟
بسیاری معتقدند به دلیل اینکه بحران کرونا هزینه های مضاعفی 
را برای همه دولت ها در پی داشته و آثار منفی را برای سالمت 
روانی، اقتصــادی و فرهنگی افراد ایجاد کــرده که نوعی درد 
مشــترک بین ملت ها پدید آمده است، به همین خاطر دوران 
پساکرونا دوران همراهی و همگرایی دولت ها و کمک رسانی به 
یکدیگــر برای عبور از آثار و تبعــات این بیماری خواهد بود و 
ارتباطات میان دولت ها را افزایش خواهد داد. البته من معتقدم 
با توجه به اینکه همگرایی و ارتباطات دوســتانه در رفتارهای 
معقول بشــری به نوعی صحیح و طبیعی به نظر می رسد، اما از 
سوی دیگر، این موضوع در رفتارهای سیاسی که مبتنی بر تضاد 
و کشــمکش و بعضاً با مانع تراشی دولت ها برای سایر دولت ها 

همراه می شود، چندان معنا و مفهومی ندارد.
در همین دوران بیماری کرونا که بیش از دو ماه از شــروع آن 
می گذرد، به هر صورت جمهوری اســالمی ایران در راســتای 
شکستن تحریم ها و استفاده از این فرصت برای بهبود روابط یا 

کمک خواستن از کشورهایی که دارای توان پزشکی یا دارویی 
بودند، تالش هایی داشــته اســت؛ بنابراین به نظر می رسد که 
دوران پس از کرونا هم با همین شرایط کنونی ارتباطات پیش 
خواهد رفت؛ یعنی کشورهایی که منطق دارند و به ایران کمک 
کردند همان رفتار و سیاســت دوســتی را در قبال ایران ادامه 
خواهند داد، اما دولت هایی که در این دوران با بغض و کینه توزی 
و برخی دردسرآفرینی ها رفتار کردند، همچنان مسیر دشمنی 

را ادامه خواهند داد.

در مورد روابط ایران و چین برخی افراد انتقادهایی  س
را وارد می کنند که ارتباطات ما با این کشور به نوعی به 
وابستگی بیشتر و سیاســت خارجی تک سویه با نگاه 
به شرق آســیا منجر خواهد شد، تحلیلتان دراین باره 

چیست؟
موضوع نیاز ایران به چین و اثرگذاری این دولت در محاسبات 
کشــورمان، در واقع مباحث مرتبط با نظــام دوقطبی و برای 
چند دهه پیش اســت؛ یعنی آن دوره ای که قدرت های بزرگ 
اصرار داشــتند کشورها یا باید طرف آن ها باشند یا در اردوگاه 
دشــمن. در حال حاضر، کشورها به دلیل پیوستگی ارتباطات 
جهانــی ناچار به برخی مراودات و در نظر گرفتن مالحظات و 
منفعت هایی در روابط خود با دیگر کشــورها هستند که ایران 
هم از این مستثنا نیست. در حال حاضر کشورهای مختلف بر 
اساس قابلیت ها و ظرفیت های موجودشان، سیستم سیاسی و 
ارتباطــات بین المللی مطلوب و موردنظر را تنظیم می کنند و 
هر کشوری بر اساس توان، قابلیت ها و مجموعه متغیرهایی که 
داراست در عرصه بین المللی حاضر می شود. به همین خاطر، 
موضوع پیوستگی و وابستگی آن چنان معنا و مفهومی ندارد که 
بر اساس آن این تصور ایجاد شود که ارتباط سیاسی گسترده 
با یک کشور یا سیستم سیاسی دیگر به معنای وابستگی و زیر 
ســلطه بودن دولت اســت. در حال حاضر توجه به ظرفیت ها 
و متغیرهــای ملی اســت که می تواند کشــوری را در عرصه 
بین المللی در جایــگاه خوبی قرار دهد و قــدرت چانه زنی و 

ارتباطات آن  را افزایش دهد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

علیرضا فقیهی راد

سیاستسیاست
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گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو با حسن السجردی درباره الزام های داخلی و بین المللی پساکرونایی ایران

دوران همگرایی دولت ها برای عبور از آثار بحران 

دفاعی - امنیتی
سرلشکر رشید: 

 ماهواره نور ابعاد جدیدی از 
قدرت کشور را به نمایش گذاشت

مهر: سرلشــکر غالمعلی رشید 
در پیام تبریکی خطاب به سردار 
امیرعلی حاجی زاده به مناسبت 
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور، 
تأکید کرد: این دســتاورد بزرگ 
ملــی ابعــاد جدیــدی از قدرت 

دفاعــی نظام جمهوری اســالمی ایــران را به منصه ظهور 
گذاشت. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( 
در این پیام افزود:  در آســتانه ماه ضیافت الهی و در سالگرد 
تأسیس سپاه پاســداران انقالب اسالمی موفقیت سربازان 
جان بر کف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در پرتاب 
غرورآفرین ماهواره نور که دستاورد بزرگ ملی و تحولی نوین 
در عرصه فضایی کشــور بود، ابعاد جدیدی از قدرت دفاعی 
نظام جمهوری اســالمی ایران را به منصه ظهور گذاشت و 
این مهم را به رخ دشــمنان نظام کشاند که برای نخستین 
بار و با اســتفاده از موشک ماهواره بر ساخت دانشمندان و 
محققان عزیز سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت، 
باعث افتخار دوچندان است. بی گمان این موفقیت مرهون 
زحمــات و تالش های بی دریغ همرزمان عزیزمان در نیروی 

هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.

 مجلس
عضو کمیسیون قضایی مجلس: 

عزمی برای مقابله با حقوق های نجومی 
وجود ندارد

ابوترابی،  ابوالفضل  سیاســت: 
مجلس  قضایی  کمیسیون  عضو 
در گفت وگــو با فارس با اشــاره 
محاســبات  دیوان  گــزارش  به 
دربــاره تفریغ بودجه ســال ۹7 
و توضیحــات ارائه شــده درباره 

حقوق های نجومــی در این گزارش گفــت:  رهبر معظم 
انقالب بارها بر رســیدگی به موضوع حقوق های نجومی 
تأکید داشــتند، اما دولت عزمی برای رســیدگی به این 
موضوع از خود نشــان نــداد. دولت باید اســامی افرادی 
که حقوق نجومی دریافــت کردند و در این باره تخلفاتی 
داشته اند را برای رســیدگی به قوه قضائیه اعالم و ارسال 
کند. دریافت حقوق های نجومی از مصادیق کسب اموال از 
طریق نامشروع است و باید به طور جد مورد رسیدگی قرار 
گیرد. همچنین در این گزارش اشــاره ای به ارز تخصیص 
یافته برای تأمین کاالهای اساسی و عدم هزینه کرد مقدار 
قابل توجهی از این ارزهای تخصیص یافته در محل مورد 
نظر شده است که البته مقادیر این ارزها که در محل خود 
هزینه نشده، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در گزارش 

دیوان محاسبات آمده است.

سیاست خارجی
ایران به جهان درباره فلسطین هشدار داد

سوء استفاده رژیم صهیونیستی از شرایط 
کرونا برای گسترش شهرک سازی

سیاســت: ســخنگوی وزارت 
تحرکات  ایــران  خارجــه  امور 
در  صهیونیســتی  رژیــم  اخیر 
گسترش شهرک سازی و الحاق 
بخش هایــی از کرانه باختری به 
اراضی اشغالی سال 1۹۴8 را در 

راستای اجرای طرح ننگین ترامپ موسوم به معامله قرن 
توصیف و آن را به شــدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه این گونه اقدام های غیر قانونی را نقض قوانین 
بین المللــی و تهدیدی برای صلــح و امنیت در منطقه 
دانست و از سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین المللی 
خواســت در چارچوب وظایف و مسئولیت های خود در 
مقابله با این تحرکات عمل کنند. موســوی با اشــاره به 
ســوء استفاده رژیم اشغالگر قدس از شرایط جاری ناشی 
از شــیوع کرونا، افزود: مردم مظلوم فلسطین همزمان با 
کرونا با ویروس هایی چون اشــغالگری، محاصره و تحریم 
در حــال مبارزه هســتند. وی  از ســازمان ها و مجامع 
بین المللی و نیز کشــورهای جهان خواســت تا به کمک 
مردم فلسطین آمده و اجازه ندهند بار دیگر مردم مظلوم 

فلسطین از خانه و کاشانه خود آواره شوند.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

پویش »با قرآن در خانه بمانیم « آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: ویژه برنامه رادیویی نسیم باران از جمله برنامه های پویش #با_قرآن_در_خانه_بمانیم در ایام ماه مبارک رمضان 
اجرا می شود.حجت االسالم میریان گفت: ویژه برنامه رادیویی نسیم باران از جمله برنامه های پویش با قرآن در خانه بمانیم در راستای طرح احیا و ساماندهی جلسات سنتی قرآن کریم رضوی با موضوع سبک زندگی 

قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان اجرا می شود.میریان عنوان کرد: این برنامه هر روز از طریق رادیو زیارت ساعت 11 پخش و ساعت 17 بازپخش می شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در شهرستان داورزن اعطا می شود  
 وام حمایتی آستان قدس 

به مالکان خودروهای خسارت دیده از سیل  
آســتان: آســتان قدس رضوی به 
خانواده هــای  از  حمایــت  منظــور 
ســیل زده شهرســتان داورزن، بــه 
وام  آســیب دیده  مالکان خودروهای 

اعطا می کند.
امیــن بهنام، مدیر دفتــر نمایندگی 
آســتان قدس رضــوی در اســتان 
خراســان رضــوی در گفت وگــو با 

آستان نیوز در خصوص جزئیات اجرای این طرح حمایتی آستان قدس، ابراز 
کرد: بر اســاس این طرح، به 14 صاحب خودرو اهل روستای آبرود که در 
جریان سیل شدید اخیر متحمل ضرر و زیان شده اند، وام پرداخت می شود.

وی اظهار کرد: مقرر شــده به این خانواده ها مبلــغ 30 میلیون تومان وام 
قرض الحسنه با بازپرداخت40 ماهه اعطا شود.

بهنام همچنین با بیان اینکه روســتای ســیل زده بهانگر از توابع شهرستان 
داورزن در جریان سیل کاماًل از بین رفته است، افزود: بر پایه هماهنگی های 
صورت گرفته میان آســتان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی)ره(، 

برای ساخت خانه این روستاییان اقدام خواهد شد.
این مقام مســئول در آستان قدس رضوی با ذکر دیگر طرح های حمایت از 
سیل زدگان این مناطق، عنوان کرد: در چند روز اخیر، محموله ای به ارزش 
30 میلیون تومان از اقالم مورد نیاز سیل زدگان به چهار روستای سیل زده 
بهانگر، آبرود، ســویز و مهر داورزن ارسال شده و عالوه بر آن، روستاییان از 

یک هزار پرس غذای متبرک حضرت رضا)ع( متنعم شده اند.
وی یادآور شــد: در این مدت، خادمیاران رضوی برای عملیات الیروبی گل 
 و الی از منازل روســتایی دست به کار شــده اند. ضمناً پس از ارزیابی های 
اولیه، الیروبی و بهســازی استخر ذخیره آب کشاورزان منطقه به مبلغ 20 

میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است.

تشریح برنامه های سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در ماه مبارک رمضان
از کرسی »تالوت رضوی« تا پویش »به افق نوجوانی«

آســتان: همزمان با فرارسیدن ماه 
مبــارک رمضان، ســازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضوی همپای ســایر 
بخش های ایــن نهاد، بــا ارائه ویژه 
برنامه هــای متنوع فرهنگــی، آماده 
خدمت رسانی به روزه داران در سراسر 

کشور است.
با توجه به شیوع کرونا و توقف حضور 

زائران در حرم مطهر رضوی به منظور حفظ سالمت مردم، سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، برنامه های متنوعی 
را به صورت غیرحضوری برای بهره مندی هر چه بیشــتر مردم در این ایام 

معنوی تدارک دیده است. 

 ترتیل و جزءخوانی روزانه
ترتیل و جزءخوانی روزانه به همراه تفسیر و بیان مفاهیم و مسابقه روزانه، از 
جمله برنامه های تدارک دیده شده به شمار می رود که در طول ماه مبارک 
رمضــان با همکاری بخش های اداره علوم قرآنی، مدیریت فرهنگی معاونت 
تبلیغات، مرکز قرآن کریم و همچنین مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 

رضوی اجرا می شود.
در قالــب این برنامه، روزانه نکات تفســیری از جزء قرائت شــده توســط 
کارشناســان تفســیر اداره علوم قرآنی آماده می شــود و پیش از شــروع 
ترتیل روزانــه از راه های مختلف همچون برنامه زنده از حرم، شــبکه های 
پخش کننده ترتیل و رســانه ها و فضای مجازی آستان قدس و مؤسسه ها و 

بخش های مختلف بیان می شود. 

 کرسی تالوت رضوی
کرسی تالوت رضوی، عنوان برنامه دیگری است که مجریان آن اداره علوم 
قرآنی، مرکز قرآن کریم و مرکز ارتباطات و رسانه است. این برنامه، روزانه از 
طریق برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت قاریان بین المللی و ممتاز، به صورت 
زنده از رســانه هایی همچون رضوی تی وی، شبکه های سیما به درخواست 
آن ها، رادیو زیارت، فضای مجازی و تلویزیون های اینترنتی پخش می شود.

 ویژه برنامه یک آیه یک قصه
در ماه مبارک رمضان شــاهد تولید محتوای قصه بر اســاس مفاهیم قرآنی 
قابــل بیان ویژه کودکان و نوجوانان خواهیم بود. این برنامه به همراه تولید 
ویژه برنامــه قصه گویی برای مخاطبان و نشــر در فضای مجازی و پخش از 
صدا و ســیما، در قالب ویژه برنامه قصه گویی اجرا خواهد شد. این برنامه به 
همت مرکز قرآن کریم و همچنین مرکز ارتباطات و رسانه تهیه و از طریق 

فضای مجازی ارائه خواهد شد.

 پویش به افق نوجوانی
در ایام ماه رمضــان به جز ویژه برنامه قصه گویــی، برنامه دیگری با عنوان 
پویش به افق نوجوانی برای این رده سنی با همکاری بنیاد فرهنگی رضوی، 

مرکز قرآن کریم و مرکز ارتباطات و رسانه در نظر گرفته شده است.
در ایــن پویش، فراخوانی برای دعوت نوجوانــان ایران صورت گرفته که با 
ضبط اذان خود در منزل و ارســال کلیپ تصویری در این پویش شــرکت 

کنند، به برندگان نیز جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.
عالقه مندان به شــرکت در این پویش می تواننــد از طریق فضای مجازی، 
آنونس هــای صوتــی به منظــور تبلیغــات از رادیو، تیزرهــای تلویزیونی 
بــرای تبلیغات و هماهنگــی پخش از شــبکه های اختصاصــی کودکان 
 و نوجوانان مانند شــبکه نهــال و امید، از جزئیات شــرکت در این پویش 

مطلع شوند.

 ویژه برنامه معراج اندیشه
ویژه برنامه معراج اندیشــه، فعالیت دیگری اســت که از رسانه   های رضوی 
تی وی، رادیوهای مختلف و شــبکه های نخبگانی سیما شامل شبکه های 4 

و افق پخش خواهد شد.
ایــن ویژه برنامه بــا برنامه ریزی به منظــور تولید برنامه هــای تلویزیونی 
گفت وگومحور و نیز پرســش و پاسخ به شــبهات روز با استناد به مفاهیم 
و معارف قرآن کریم، در لوکیشــن های مختلف مانند فضای دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی، نمازخانه کتابخانه مرکزی و... ضبط می شود.
در اجرای این برنامه نیز دانشــگاه علوم اسالمی رضوی، بنیاد پژوهش های 
اســالمی، دانشگاه امام رضا)ع(، مرکز ارتباطات و رسانه و همچنین سازمان 

کتابخانه ها همکاری دارند.

 سبک زندگی رضوی
بــا همکاری مرکز امور بانوان و خانــواده، مرکز قرآن کریم، مرکز ارتباطات 
و رســانه و دانشگاه علوم اســالمی رضوی، ویژه برنامه سبک زندگی رضوی 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان روی آنتن شــبکه های سیما به خصوص 

شبکه های 2 و 5، خراسان رضوی و همچنین شبکه های رادیویی می رود.
در این ویژه برنامه، با حضور یک نفر از مفســران زبده خانم، به نیازهای روز 

به خصوص خانم ها و دختران پاسخ داده می شود.

ضیافت اندیشه رضوی
همزمان با ماه مبارک رمضان، با توجه به ضرورت توجه به گام دوم انقالب 
و با اســتفاده از کتاب حجت االسالم والمسلمین قرائتی در خصوص قرآن و 
بیانیه گام دوم، برنامه ضیافت اندیشه رضوی تولید و از طریق شبکه های 3، 

افق، خراسان رضوی و رادیو جوان پخش خواهد شد.
مؤسســه جوانان آستان قدس، دانشــگاه علوم اســالمی رضوی، دانشگاه 
امام رضا)ع( و مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس در اجرای این برنامه 

همکاری دارند.

اسالمی  علوم  دانشگاه  رئیس  آستان    
این دانشگاه  از تدوین طرح تحول  رضوی 
توسط کارگروه علمی و تأیید آن از سوی 

تولیت آستان قدس رضوی خبر داد.
سیدحسن  والمســلمین  حجت االســالم 
وحدتی شبیری گفت: این طرح قرار است 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی به مباحثه 
گذاشته و رفع اشکال شــود.وی ادامه داد: 
تحوالت دیگری نظیر هســته حوزوی در 
پیش رو است که باید با تأمل و تدبر بیشتری 
عملیاتی شود.رئیس دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی با اشاره به فعالیت های این مجموعه 
با توجه به شیوع ویروس کرونا گفت: اگر چه 
شیوع این ویروس خسارت های بسیاری را 
وارد کــرده اما این موضــوع فرصت هایی 
همچون بهره مندی از توان فضای مجازی را 
هم به دنبال داشته است؛ چراکه فرصتی پیدا 
شده تا در فعالیت های روزانه تأملی داشته 

باشیم.

 حرکت به سمت دانشکده های مجازی 
رئیس دانشــگاه علوم اسالمی رضوی ادامه 
داد: پیش از این بحران فعالیت دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی حضوری بود و تمهیداتی 
در خصوص بخش مجازی اندیشیده نشده 
بود، در واقع تصور نکرده بودیم که می توان 
فعالیت های علمی و آموزشــی را به صورت 

مجازی نیز انجام داد.
وحدتی شبیری افزود: در گذشته هزینه های 
زیادی صرف رفت و آمد اســتادان از تهران 
یا قم می شد، ولی با توجه به شیوع کرونا و 
ورود دانشگاه علوم اسالمی رضوی به فضای 
مجازی، می توان درس ها را به صورت برخط 
و بســیار راحت تدریس و حتی جلســات 
مباحثه برگزار کرد؛ در واقع فرصتی فراهم 
شده تا با پشــتیبانی تولیت آستان قدس 
رضوی و فراهم کردن زیرساخت های الزم، 

به سمت دانشکده مجازی حرکت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت بهره مندی از فضای 
مجازی به منظور پاســخگویی به شبهات 
دینی و اســالمی تصریح کرد: اگرچه سابق 
بر این در فضای مجازی طرح شبهات بسیار 
بوده، ولی کســانی از این فضا استفاده و از 

اســالم، مسلمین و عقاید اسالمی و شیعی 
انتقام گیری کردند؛ همین موضوع اهمیت و 
ضرورت حرکت دانشگاه به صورت به روز را 

دو چندان می کند.
حجت االسالم والمسلمین وحدتی شبیری 
ادامه داد: در این راســتا باید شبهاتی را که 
روزانه در فضای مجازی منتشــر می شــود 
رصــد و پایش کــرده و این مــوارد را در 
محیطی علمــی غربال کنیــم و به بحث 
بگذاریم و محتوای علمی را برای پاســخ به 

شبهات تهیه کنیم.
رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی با بیان 
اینکه به تازگی شاهد شکل گیری هم افزایی 
مؤثــری در آســتان قدس رضــوی نظیر 
بخش های رسانه و بنیاد پژوهش ها بوده ایم، 
خاطرنشان کرد: بنیاد پژوهش های اسالمی، 
سایت و محتواهای علمی را برای پاسخگویی 
به شبهات تهیه کرده که این محتواها ممکن 
است مستقیماً برای بیشتر افراد جامعه قابل 
حصول نباشــد، لذا چنانچه بتوانیم آن ها را 
در قالب های امروزی عرضه کنیم، بســیار 

ارزشمند خواهد بود.
وحدتــی  والمســلمین  حجت االســالم 

شــبیری ادامه داد: معتقد هســتم امروز 
مردم بیش از گذشته مطالعه می کنند اما 
شــکل مطالعه تغییر کرده است، اگر در 
گذشــته کتاب می خواندند، امروز بیشتر 
فیلم می بینند، بــه همین دلیل چنانچه 
عالم دینی ما امروز بتواند به عنوان مثال 
با گذاشــتن برنامه الیو در اینســتاگرام، 
مفاهیم اســالمی را منتقل کند، بســیار 

تأثیرگذار خواهد بود.
وی تأکید کرد: روحانیون و استادان ما امروز 
باید به روز باشند، به این ابزارهای نوین مسلح 
بشــوند و بتوانند از فضای مجازی با دنیای 

امروز صحبت کنند.

 تأسیس مراکز پژوهشی
بر اساس مؤلفه تمدن نوین اسالمی

حجت االسالم والمسلمین وحدتی شبیری با 
بیان اینکه دانشگاه علوم اسالمی رضوی در 
وهله نخســت باید شبهات را رصد و پایش 
و ســپس محتواهای علمی را در قالب های 
امروزی عرضه کند، گفت: عالوه بر اینکه در 
مدت شیوع کرونا، دانشگاه فعالیت علمی را 
بدون هیچ گونــه کوتاهی در قالب مجازی 

عرضه کرده، در بخش پژوهش نیز تحوالت 
اساسی در حال شکل گیری است که در این 
راســتا بر اساس راهبرد علمی رهبر معظم 

نوین  انقالب، مقولــه تمدن 
اسالمی مطرح شده است.

وی ادامــه داد: بدین منظور 
عناصــر مؤلفه تمــدن نوین 
اسالمی شناسایی و بر اساس 
هر یک از ایــن عناصر نظیر 
اتحاد جهان اسالم، خانواده، 
هنر اســالمی، وقف و امور 
خیریه و...، مراکز پژوهشــی 

تأسیس کرده ایم.
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
اسالمی رضوی افزود: نظام 
موضوعــات مربوط به وقف 
و زیارت در دانشــگاه علوم 
توســط  رضوی  اســالمی 
اســتادان و مرکز تخصصی 
وقــف و زیــارت تهیــه و 
پژوهش هــا و موضوعــات 

پایان نامه ها و رســاله های دکتــرا به این 
سمت هدایت شده است.

روحانیون و 
استادان ما امروز 

باید به روز باشند، 
به این ابزارهای 

نوین مسلح بشوند 
و بتوانند از فضای 

مجازی با دنیای 
امروز صحبت کنند

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری خبر داد  

توزیع 2هزار و 100 وعده غذای تدوین طرح تحول دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
گرم توسط خادمیاران رضوی 

میان سالمندان کهریزک
آستان: خادمیاران رضوی و مسئوالن دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان 
ری بــا حضور در آسایشــگاه ســالمندان 
کهریزک با کادر پرستاری و مسئوالن این 
مرکز دیدار و 2هزار و 100 وعده غذای گرم 

در مجموعه توزیع کردند.
»آب باریکی«، قائــم مقام دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در شهرســتان ری 
ضمن قدردانی و تشکر از تعامل بسیار عالی 
مسئوالن آسایشگاه مذکور در این خصوص 
ابراز کرد: همزمان با شــیوع ویروس کرونا 
در جهان و کشور مســئوالن و خادمیاران 
این دفتر عالوه بر حضور در بیمارســتان ها 
و قدردانی از مدافعان عرصه ســالمت، در 
روزهای اخیر در آسایشــگاه ســالمندان 
کهریزک حضور یافته و با کادر پرستاری و 
مسئوالن این مرکز دیدار کردند.وی افزود: 
پــس از پیگیری های مســتمر و با وجود 
قرنطینه بودن مجموعه آسایشگاه کهریزک 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی در آن 
مجموعه، ضمن اهدای 2هزار و 100 وعده 
غذا به انضمام بسته های تبرکی به عزیزان، 
بســتر بهره مندی آنــان از پرچم متبرک 

حضرت ثامن الحجج)ع( نیز فراهم شد.

توزیع 450 سبد غذایی و 
مواد ضدعفونی کننده بین 

نیازمندان شهرستان »بهار«
آستان: مدیر کانون خادمیاران شهرستان 
بهار اســتان همدان از توزیع 450 ســبد 
غذایی، مواد شوینده و ضدعفونی  کننده بین 

نیازمندان این شهرستان خبر داد. 
عبداهلل رجبــی؛ مدیر کانــون خادمیاران 
شهرستان بهار در این خصوص اظهار کرد: 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و به همت 
آستان قدس رضوی 450 سبد غذایی، مواد 
شوینده و ضدعفونی کننده بین نیازمندان 

این شهرستان توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع 900 میلیون 
ریال برای تهیه این سبدهای غذایی صرف 
شــده که از طرف خیران جمع آوری شده 
است، اعالم کرد: این بسته ها شامل گوشت، 
برنج، روغن، ماکارونی، شــکر، خرما و مواد 
شوینده و ضدعفونی کننده است که ارزش 

هر بسته 2 میلیون ریال برآورد شده است.
رجبی تصریح کرد: همزمان با تهیه و توزیع 
450 ســبد غذایی هشــت رأس گوسفند 

قربانی و بین نیازمندان توزیع شد.
مدیر کانــون خادمیاران شهرســتان بهار 
همچنین با اشــاره به اقدام های انجام شده 
برای مبارزه با کرونا در فروردین  ماه امسال، 
بیان کرد: خرید یــک میلیون و ۷00 هزار 
تومان مایع ضدعفونی کننــده، ۶00 عدد 
ماســک، 30 ســبد غذایی بــه ارزش یک 
میلیــون و ٨00 هزار تومان، 300 بســته 
شــکالت، آبمیوه و کیک به مناسبت نیمه 
شــعبان، 100کیلو برنج و 15 عدد مرغ، ۶ 
میلیون تومان خرما و500 هزار تومان روغن 
از دیگر اقدام های آســتان قدس رضوی در 
شهرســتان بهار بود که توسط خیران اهدا 

شده است.

مشارکت ۳00 خادمیار 
رضوی شهرستان کرمان در 

طرح تولید البسه و ماسک
آستان: همزمان با شیوع ویروس کرونا و به 
همت خادمیاران رضوی، طرح تولید البسه و 
ماسک در قالب پویش »مدافعان سالمت« 
با مشــارکت 300 خادمیار رضوی شــهر 
کرمان در حال اجراســت.هادی پورنجیب؛ 
همیار تولید در استان کرمان در گفت وگو 
با خبرنگار آســتان نیوز عنــوان کرد: 300 
خادمیــار رضوی در طرح تولید البســه و 
ماســک حضور دارند که از این بین حدود 
250 نفر از شــهر کرمان و مابقی از ســایر 
شهرها و حومه کرمان اعالم آمادگی کردند.

پورنجیب ادامه داد: خادمیاران شــهرهای 
اطراف کرمــان همچون رایــن، زنگی آباد 
و... با راه اندازی کارگاه های تولید ماســک 
مشغول خدمت رسانی در حیطه سالمت و 
بهداشت بوده و به طور میانگین روزانه ٨00 
ماسک تولید می کنند.وی تصریح کرد: در 
شــهر کرمان تعداد پنج کارگاه با همکاری 
و مشارکت سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
جمعیت هالل احمر، اداره آموزش و پرورش 
استان و بیمارستان باهنر راه اندازی شده که 
مشغول دوخت ماسک و البسه بیمارستانی 
هستند.پورنجیب افزود: این کارگاه ها از 10 
روز گذشته در شهر کرمان راه اندازی شده 
و بنا داریم ماســک ها و البسه تولید شده را 
به صورت رایگان در اختیار بیمارســتان ها 
و محرومــان کرمان قــرار داده و با لطف و 
استعانت امام رئوف)ع( گامی بلند در راستای 

رفع بیماری و سالمت جامعه برداریم.
وی گفــت: برنامه ریزی و اقدام های ابتدایی 
به منظور راه اندازی تولید ماسک شیشه ای 
انجام گرفته که امیدواریم در روزهای آینده 

آغاز به کار کند.

»موج مهربانی« از حرم رضوی آغاز شد  
 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانی  مسئول بخش 
خواهران خدمه حرم مطهر امام رضــا)ع( از اجرای طرح موج 

مهربانی توسط خیران و نیکوکاران این بخش خبر داد.
سیده معصومه حســینی به خبرنگار قدس گفت: در راستای 
لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری مربوط به رزمایش خدمت 
مؤمنانه، تعدادی از خیران و نیکوکاران از بین خواهران خدمه 
حرم ملکوتی امام هشتم)ع( با اجرای طرح موج مهربانی، نسبت 
به همیاری و کمک به افراد کم برخوردار و نیازمندان در آستانه 

ماه مبارک رمضان اقدام کردند.
وی ادامه داد: خواهران نیکوکار و خیر خدمه حرم مطهر رضوی 
با اختصاص مبلغ حدود 500 میلیون ریال )معادل 50 میلیون 
تومان( تصمیم گرفتند با همدلی و استعانت از ساحت مقدس 
امام رئــوف و مهربان حضرت علی بن موســی الرضا)ع( و در 
راستای حضور فعال در رزمایش خدمت و کمک مؤمنانه، نسبت 
به تأمین سبدهای حمایتی و معیشتی ویژه خانواده های نیازمند 

و کم برخوردار اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: بدین منظور با اعالم فراخوان در 
بخش خواهران خدمه حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( این 
طرح که به نام موج مهربانی نام گرفت با اســتقبال و پذیرش 
خوب این خواهران مواجه شد و هر فردی متناسب با توانایی و 

امکانات خود در این اقدام خداپسندانه شرکت کرد.
حسینی درباره این سبدهای معیشتی اظهار کرد: با بررسی های 
انجام شــده و متناســب با میزان کمک خواهران خدمه حرم 
مطهر رضوی ســبدهای معیشــتی شــامل: 10 کیلو برنج، 
5 کیلــو روغن، 2 عدد مرغ، 4 بســته ماکارونی، 2 قوطی رب 
٨00 گرمی، 2 بسته پنیر، یک بسته خرما، یک بسته سویا و... 
برای توزیع بین خانواده های نیازمند و کم برخوردار که مطابق 
ضوابط و دستورعمل ها، مراحل شناسایی آنان انجام شده بود، 
تهیه و توزیع شــد. مســئول این بخش یادآور شد: در طرح 
موج مهربانی، عالوه بر تهیه و توزیع بســته ها و ســبدهای 
حمایتی معیشــتی، مبالغی هم کمک نقدی برای پرداخت 
اجاره بهای منازل اســتیجاری نیازمنــدان )با ارائه مدارک 

مستند و مســتدل( اختصاص یافت.حسینی در زمینه ادامه 
اجرای طرح موج مهربانی توســط بخش خواهران خدمه حرم 
مطهر امام هشتم)ع( گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده و در 
صورت فراهم بودن شــرایط و تأمین منابع و امکانات از سوی 
خواهران خیر و نیکوکار این بخش، قرار است طرح موج مهربانی 
به صورت اختیاری و مستمر در مناسبت های مختلف مذهبی 
و ملی در طول ســال، توسط خواهران این بخش برای کمک و 
مساعدت به نیازمندان و افراد کم برخوردار )که مراحل شناسایی 
آنان انجام می شــود( اجرا شود.وی اضافه کرد: کمک در زمینه 
تهیه چادر و البسه، جهیزیه، کمک های بهداشتی و درمانی و... از 
دیگر زمینه های مورد نظر در اجرای طرح موج مهربانی است که 
به لطف خداوند و الطاف کریمانه امام رضا)ع( توسط این بخش 
با موفقیت انجام گرفت.حسینی متذکر شد: طرح موج مهربانی 
پس از هماهنگی و اطالع و آگاهی مدیران و مسئوالن مربوط 
در آستان قدس رضوی و حرم منور امام هشتم)ع( توسط بخش 

خواهران خدمه حرم مطهر رضوی انجام شده است.

گزارش
به همت خواهران خدمه بارگاه منور حضرت رضا)ع(

سرزمین آفتاب 

خـــبر
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آستان: جمعی از خادمان خّیر بارگاه منور رضوی به مناسبت 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای یاری محرومان و نیازمندان 
شهر مشهد، فرایند آماده سازی بسته های معیشتی را در رواق 

امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی آغاز کردند.
نماینده خــدام خیر حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی مشاغل آزاد و بیکاری 
شمار زیادی از کارگران روزمزد، به پیشنهاد تولیت آستان قدس 
رضوی جمعی از خادمان خّیر آستان قدس آماده کمک رسانی 
به خانواده های نیازمند شهر مشهد در طول ماه مبارک رمضان 
شدند.رضا خاکشــور ادامه داد: خادمان نیکوکار آستان قدس 
رضوی از گردآوری کمک های خیرخواهانه تا تهیه و آماده سازی 
14 هزار بسته کمک  معیشــتی برای اقشار بی بضاعت مشهد 
را با رعایت کامل مســائل بهداشــتی متعهد شده اند و ضمن 

هماهنگی و حمایت مدیران بخش های مختلف آستان قدس، 
از روز گذشــته خدام با استقرار در رواق امام خمینی)ره( حرم 
منور حضرت رضا)ع( ایــن کار را آغاز کرده اند.وی اضافه کرد: 
این بسته های کمک معیشتی شامل یک کیسه برنج، دو بسته 
سویا، حبوبات، سه بســته ماکارونی، دو بسته خرما، دو بسته 
پنیر، رب، چای، شکر، روغن و دو بسته مرغ معادل 250 هزار 
تومان می شود که با نشان مختص این رزمایش به خانواده های 

نیازمندان اهدا خواهد شد.
خاکشور خاطرنشــان کرد: بر پایه برآوردهای اولیه به صورت 
روزانه بیش  از یک هزار بســته معیشــتی در ایام ماه مبارک 
رمضان بین نیازمندان توزیع می شود و در صورت جذب بیشتر 
کمک های مردمی این تعداد روزانه به یک هزار و 500 بســته 

خواهد رسید.

رواق مهربانی
 »رزمایش مهربانانه خادمین امام رئوف)ع(« در حرم رضوی آغاز شد
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کاهش شدید ارتباطات فردی و پیامدهای متنوع آن  اندیشه: علیرضا دهقان، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات و رسانه دانشگاه تهران در گفت وگو با ایبنا گفت: وضعیت کنونی و شرایط محدودیت های 
رفت و آمد عمومی و محدودیت های کار و کسب و اداری و عدم امکان اجتماع ورزشی، هنری و مذهبی و... ارتباطات فردی و جمعی را از نظر کمی و کیفی به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از همه مهم تر و ملموس تر 

کاهش شدید ارتباطات فردی است که پیامدهای آن متنوع و پیچیده است. این فضا یک فضای معلق، بی اشتیاق و بی انگیزه حتی برای ارتباطات فردی است.

شریفلکزاییازنظراتامامموسیصدردربارهتفسیرقرآنمیگوید

حرکت جوهری قرآن متناسب با شرایط زمانه©
اندیشه: شریف لک زایی، عضو هیئت 
فرهنگ  و  علــوم  پژوهشــگاه  علمی 
اسالمی شــنبه شــب به ارائه نکاتی 
دربــاره نظرات امام موســی صدر در 
مورد تفســیر قرآن پرداخت که متن 

آن را در ادامه می خوانید.
امام موســی صدر نوعی روش شناسی 
را مطرح می کند که چطور از قرآن اســتفاده می کنیم و به صراحت می گوید 
اســتنباط معانی نو از قــرآن چطور صورت می گیــرد. می گوید، با تأمل در 
قــرآن و مطالعــه نو به نوی قرآن، ایــن اتفاق رخ می دهد و هــر بار که ما 
با دانســته ها و اندوخته هایمان به قرآن رجــوع کنیم، فهم جدیدی از قرآن 
بدســت می آوریم. شــاید به یک معنا یک نوع حرکت جوهری وجود دارد و 
در قرآن نیز می توانیم قائل به حرکتی شــویم کــه مطابق زمان دارد پیش 
می رود و می تواند مطابق فهم و دانســته های ما خودش را تطبیق دهد و در 
هر دوره و زمانی وقتی با دانش های خودمان به قرآن رجوع کنیم، می توانیم 
برداشــت و فهم جدید و نوبه نویی از قرآن داشــته باشیم که بتواند ما را به 

پیشرفت نیز برساند.

کاربردی بودن قرآن در نگاه امام موسی صدر»
نگاهی که امام موســی صدر به قرآن دارد، نگاهی است که معتقد است این 
کتاب، کتاب زندگی است. طبیعتاً وقتی که این نگاه وجود دارد، قرآن از این 
منظر نقش کاربردی و راهبــردی پیدا می کند و قابلیت این را هم دارد. در 
حقیقت باید این طور نگاه کنیم که در زندگی مان از آن اســتفاده کنیم. نگاه 
رهبری نیز از منظر کاربردی است. ایشان فرمودند نگاه ما به قرآن، کاربردی 
است و این نگاه کاربردی را با سه مثال توضیح دادند. در نمونه اول به غیبت 
اشــاره کردند و گفتند باید در این زمینه نگاه کاربردی داشته باشیم که در 
این صورت زندگی ما متحول خواهد شد. غیبت موجب می شود در مناسبات 
اجتماعی اخالل به وجود آید و امام موســی صدر نیز در تفسیر خود به این 

مسئله توجه کرده اند.
نگاه کاربردی دوم، بحث انصاف داشــتن بود. اینکه نســبت به دشمنان نیز 
بی انصاف نباشــیم و اگر حرف درستی از دشمنان ارائه می شود، آن را قبول 
کنیم و حق این اســت که هر حرف درستی زده شد، قبول کنیم. یکی هم 
بحــث امانت بود که در اینجا نیز باید یک نگاه کاربردی داشــته باشــیم و 
کسانی که حتی مسئولیت دارند نیز، آن مقام باید برای آنان یک امانت تلقی 
شــود. فرمایش ایشان در تأیید بحث ماست و نگاهی که امام به تفسیر قرآن 
دارد، از این منظر ارائه و این را بر این مبنا تفســیر می کند که در زندگی به 

صورت کاربردی استفاده کنیم.

الفاظ، معانی و ترتیب آیات، الهی است»
در باب تفســیر قرآن، نکات مهمی دارد. از جمله اینکه فرمودند قرآن کالم 
خداســت و این بحث بین متفکران اســت که ما قرآن را کالم خدا بدانیم یا 
چیز دیگری است و اینکه آیا پیامبر)ص( در آن تغییراتی داده یا خیر. ایشان 
فرمودنــد قرآن کریم با همین الفاظ، معانی و ترتیب آیات و ســوره ها کالم 
خداست و تغییر و تبدیلی از سوی پیامبر)ص( صورت نگرفته است. بنابراین، 
در ابتدا اشاره می کنند با یک کالمی مواجهه داریم که همان کالمی است که 

از خدا صادر شده و بنابراین با این نگاه باید به آن بپردازیم.
نکته دوم بحث، مسئله پیشرفت و تحول است. یک پرسش و نکته ای مطرح 
می شــود که قرآن هزار و 400 سال پیش نازل شــده و ناظر به مسائل آن 
دوره و زمانه اســت و چطور می تواند پاسخی به مسائلی که در حوزه انسان 
و بشر رخ می دهد داشته باشــد. ایشان یک نکته مهمی را دارند و در ادامه 
اینکــه این را کالم خدا می دانند، توجه می دهند که قرآن همین اآلن گویی 
بر ما نیز نازل می شــود و همان فهمی که مفسران قبل، از قرآن داشتند، ما 
هم امروزه می توانیم داشته و مخاطب قرآن باشیم و فهم خودمان از قرآن را 

بر اساس معیار هایی که وجود دارد، ارائه کنیم.
ایشــان می گوید: در هر مســئله ای، وقتی به قرآن رجوع می کنیم و پاسخ 
می گیریم و در زندگی آن را به کار می گیریم، دوباره به قرآن رجوع می کنیم 
و باز قرآن یک برداشت جدید به ما می دهد و یک فهم جدید از قرآن کسب 
می کنیم و دوباره این در زندگی ما اثر می گذارد. این نیز به نظرم نکته مهمی 
اســت. چون فرمودند کالم خداست، کالم از ناحیه نامحدود صادر می شود؛ 
بنابراین ما فهم خودمان را که در چارچوب محدود اســت، از یک نامحدود، 
طلب و آن را در زندگی اســتفاده می کنیم و علم خدا نیز نامحدود اســت و 
فهم و تفســیر قرآن، منحصر به مفسران اولیه نیست و ما نیز مخاطب کالم 

خدا هستیم و گویی بر ما نیز نازل می شود.
در اینجــا مرزی میــان کالم خالق و مخلوق دارنــد و طبیعتاً از باب همان 
محدودیت انسان و نامحدودیت خداست، یعنی دانش محدود خود را به یک 
جایی عرضه می کنیم و از آن می خواهیم پاســخ بگیریم که نامحدود است و 
می توانــد به ما معانی و فهم نو بدهد و راه حرکت ما را به صورت جدیدتری 
پیش روی ما ترســیم کند. این عبارت از ایشــان است که تأمل و تعمق در 
قرآن و مطالعه نو به نوی آن معانی بدیع و درســتی در برابر انساِن مسلمان 
قرار می دهد که با تفاســیر قبل و آنچه از آن تفاسیر استنباط شده، متفاوت 

است و مانعی برای عمل به این معانی نو وجود ندارد.

 اندیشــه/ افتخــاری، فاطمــی نژاد  
پرتکرارترین گزاره این روزها که پس از شیوع 
کرونا حــول موضوع عدالت مطرح می شــود، 
این اســت که کرونا حجم عظیمی از نابرابری 
را پیش روی ما قــرار داد و یکی از مهم ترین 
مصادیق و مستندات این حرف، بحث آموزش 
و حواشــی آن بــود. به نظر می رســد اکنون 
فرصت گذر از به تماشــا نشســتن نابرابری ها 
به تــالش برای ســاختن فرصــت در جهت 
عادالنه تر کردن همین فضاهاســت. آنچه در 
ادامه می خوانید گفت وگوی ما با دکتر محسن 
نوغانی، عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوسی 

مشهد در همین زمینه است.

جناب دکتر نوغانی! به عنوان نخستین   
سؤال بفرمایید عدالت آموزشی دقیقًا به 
چه معناست؟ آیا می توان معنای واحدی 

برای آن ارائه کرد؟
یک معنای بســیط عدالت آموزشی به معنای 
ارائــه و فراهم کــردن فرصت های آموزشــی 
متناســب با نیازهــا و مقتضیات و شــرایط 
متقاضی اســت. به عبارتی مــا باید اول یک 
 نیازســنجی دقیــق انجــام دهیم و افــراد را 
بر اساس سطح نیاز، دسته بندی و بعد امکانات 

را به تناسب سطح نیاز توزیع کنیم. 
باید خوشه بندی دقیقی از گروه های اجتماعی 
بر حســب نیاز داشته باشــیم و بعد امکانات 
آموزشــی متنوع و کمک آموزشی و دسترسی 
بــه اینترنت در فضــای جدید را به تناســب 
خوشــه هایی که بر اســاس نیازسنجی از هم 
تفکیک کرده ایم، توزیــع کنیم؛ به نحوی که 
آن هایی کــه نیازمندی های بیشــتری دارند 
و محدودیت هایــی بــرای بــرآورده کــردن 
 نیازهــای آموزشــی دارنــد را مــورد توجه 

قرار دهیم. 
مثاًل اگر ســکونتگاه های غیررسمی در حاشیه 
شهر داریم، طبیعتاً نیازهای آموزشی آن ها هم 
پیچیده تر و متنوع تر و هم در اولویت اســت. 
پس باید نیازهای آموزشــی را شناسایی کنیم 
که در مناطق کم برخوردار چقدر اســت و بعد 
امکاناتمــان را در این ســبدهای نیــاز توزیع 
کنیم. طبیعتاً ممکن اســت نهادهای آموزشی 
به ســبدی که نیازهای متنوع تر و در اولویت 
بیشتری قرار دارد و افراد خودشان نمی توانند 
نیازهای خودشــان را با امکانات تطابق دهند، 
هم از حیث کیفیت و هم از حیث کمیت توجه 

بیشتری کنند. 
بنابراین عدالت آموزشــی ربط مســتقیمی با 
نیازســنجی دارد و ما باید عدالــت کاملی را 
به ویژه برای طبقاتی که نیاز به آموزش خاصی 
در شــرایط فعلی دارند و امکانات آموزشی در 
اختیار آن ها نیست، مدنظر قرار دهیم و منطقاً 
توزیع امکانات آموزشی و به اصطالح سهم این 
خوشــه را بیشــتر در نظر بگیریم تا منجر به 
عدالت شود؛ چرا که اگر شما همه خوشه های 
مخاطبان آموزشی را به یک نحو و برابر توزیع 

کنید، عدالت محسوب نمی شود. 

پــس یکــی از معانی خوب عدالت آموزشــی 
تناســب امکانات آموزشــی بــرای مخاطبان، 
به ویژه مخاطبانی است که باید از آن ها حمایت 

آموزشی شود.

چه    آموزشی  عدالت  مثبت  پیامدهای 
خواهد بود؟ آیا در سایر شئونات عدالت 

نیز تأثیرگذار است؟
اگر عدالــت آموزشــی را از حیــث پیامدی 
ببینیــم می توانیــم آن ها را در چند ســطح 
بررســی کنیم. یک ســطح، فردی اســت که 
سطح فردی قاعدتاً تکریم انسان ها و توجه به 
آن ها و ســالمت روانی افراد است به گونه ای 
که افراد چون احســاس می کنند مورد توجه 
قرار گرفته اند سطح رضایت باال می رود؛ یعنی 
یک توانمندسازی فردی صورت می گیرد. پس 
اگر عدالت آموزشی محقق شود توانمندسازی 

و  می گیــرد  صــورت  فــردی 
افــراد طبیعتاً با برخــورداری از 
توانمندی های  آموزشی،  امکانات 
 روان شــناختی و تحصیلی شــان 

باال می رود. 
پــس یک وقــت ســطح تحلیل 

ما ناظــر بر فرد اســت و گاه 
مــا از طریق ایــن می خواهیم 
و  اجتماعــی  توانمندســازی 
را دنبال  اجتماعی  به زیســتی 
 کنیــم. بــه تعبیری توســعه 
آموزشــی وقتــی رخ می دهد 
که عدالت آموزشــی منجر به 
به گشــت و توســعه آموزشی 

شود. 
تنهــا در  آموزشــی  عدالــت 
پرورش  و  آمــوزش  ســاختار 

آثــارش را نشــان نمی دهد بلکه 
چون تحلیل ما یک تحلیل کالن 
است منجر به توســعه و عدالت 
اقتصــادی و توســعه فرهنگــی 
می گردد. پس اگر مــا جامعه را 
به چهــار خرده نظــام فرهنگی، 
و سیاسی  اقتصادی  اجتماعی، 
تناســب  به  و  کنیم  تقســیم 
عدالت آموزشــی به درســتی 
اتفاق منجر به  مهیا شود، این 
توسعه در این چهار خرده نظام 
می شود و در کل شئون جامعه 

توسعه رخ می دهد. 
توســعه  همیشــه  منتهــا 
آموزشــی منجــر به توســعه 
همه جانبــه نمی شــود. یعنی 
همــه خرده نظام هــا و نهادها 

بایــد بــا یکدیگر هماهنــگ باشــند و مثاًل 
اجتماعی  از خرده نظام  اقتصــادی  خرده نظام 
حمایــت کنــد و باید یــک جامع نگــری به 
 مبحــث عدالت وجود داشــته باشــد تا این 

اتفاق بیفتد. 
بنابراین عدالت آموزشــی به تنهایی نمی تواند 
بار عدالت را به دوش بکشــد و نگاه به عدالت 

باید سیستمی باشد.

به نظر شــما عدالت آموزشــی چه   
نظام  خرده  در  دموکراســی  با  ارتباطی 
کمکی  چه  سیاست  یعنی  دارد؟  سیاسی 

می تواند به عدالت آموزشی بکند؟
پاســخ به این ســؤال بســتگی به پارادایم و 

رویکرد نظری که می تواند غالب باشد، دارد. 
طبیعی اســت که مــا باید به طورمشــارکتی 
بــه عدالــت فکر کنیــم و همه در راســتای 
تحقق عدالت مشــارکت کننــد و یک الگوی 
دموکراتیک مشــارکتی داشــته باشیم، یعنی 
اگر تمرکزگرایی داشــته باشیم و همه وظیفه 
عدالت آموزشی و عدالت به مثابه یک امر عام 
را بر دوش نهادهای رسمی و دولتی بیندازیم 
بدیهی است که مشارکت مردم در این زمینه 
به حداقل می رســد، بنابراین عدالت آموزشی 

همت جمعی است. 
یعنــی تالش هــای داوطلبانــه و کمک های 
مؤمنانــه کــه اآلن مورد بحــث قرارگرفته اند 
می توانند مشارکت جمعی را باال ببرند و افراد 
و خیریه هــا برای تحقق عدالــت می توانند به 

گردش چرخ عدالت کمک کنند. 
بنابراین اگر ما مشارکت جمعی و مردم ساالری 
را به عنــوان امری که می تواند قاطبه مردم را 
به دایره عدالت بیــاورد بپذیریم، طبیعتاً بهتر 
از این اســت که بخواهیــم از طریق نهادهای 

رسمی وارد شویم.

این مباحثی که این روزها از تلویزیون   
پخش می شــود تا چه میزان می تواند به 
عدالت آموزشی در کنار آموزش حضوری 

کمک کند؟
طبیعی اســت که می تواند کمــک کند، چرا 
که نهاد رســمی آموزش و پــرورش با توجه 
بــه محدودیت هــای حضــور دانش آمــوزان 
نمی تواند کاماًل در راســتای عدالت آموزشــی 
همــه وظایف را انجام دهــد، حتی زمانی که 
آمــوزش حضوری بود نهادهــای دیگر باید به 
خدمــت آموزش و پــرورش می آمدند؛ اکنون 
این قضیه شدیدتر شده است. بنابراین نهادی 
مثل رسانه ملی و شبکه های اجتماعی با ارائه 
 فرصت های آموزشی جایگزین یا تکمیل کننده 
آمــوزش و پرورش می توانند از طریق نشــان 
دادن فیلم های آموزشــی به عدالت آموزشی 
کمــک کنند. به خصوص با توجه به حداکثری 
بودن دسترســی مخاطبــان بــه برنامه های 
تلویزیون و پوشش آن، این برنامه ها می توانند 
اقصی نقاط کشور و گروه های مختلف مردم را 

زیر پوشش قرار دهند. 

دکتر محسن نوغانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس: 

نگاه به عدالت باید سیستمی باشد

 برای تحقق عدالت، 
خرده نظام ها و نهادها 
باید با یکدیگر 
هماهنگ باشند 
و مثالً خرده نظام 
اقتصادی از 
خرده نظام اجتماعی 
حمایت کند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 3 رمضان 1441 27 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9231

گزارش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 

رسمی
برابر رای ش��ماره 2722-98 مورخ 98/12/11 هیات به ش��ماره کالس��ه 39-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ملک محمد دبیری طراقی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1 صادره از بجنورد در یکباب ساختمان به مساحت 
150 مترمرب��ع از پ��الک 2 فرع��ی از 173 اصلی واقع در اراضی معصوم زاده خریداری از مالک رس��می آقای علیرضا عزیزی 
محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9816005
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/02/08

احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک

برگ س���بز خودروی دوو ریسر مدل 1993 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 771ل99 ایران 12  شماره موتور 
305164 و شماره شاسی 426792 به مالکیت حانیه 
پورمناف���ی س���رایی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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7

دی
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مف
ی 

گه
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س���ند کمپانی )س���ند مادر( و کارت ماشین خودروی 
پرای���د جی تی ایکس مدل 1381 رنگ ذغالی متالیک 
به شماره انتظامی 835 ی 12 ایران 56 شماره موتور 
00308778 و شماره شاسی s 1412281773022  به 
ن���ام علیرضا جنت���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط  می باشد. ,ع
99
00
37
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت و س���ند کمپان���ی )مالکیت( خودرو 
پژو 405 به رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1379 به 
ش���ماره پالک  465م44   ایران74 به ش���ماره موتور 
22527906727 وشماره شاسی 79308275 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد 
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دی
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ی 
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آ

ش�هرداری بجن�ورد در نظر دارد 3 قطعه زمین به ش�رح مش�خصات جدول 
ذی�ل را از طری�ق مزایده به فروش رس�اند ل�ذا متقاضیان می توانن�د جهت دریافت 
و تحوی�ل اس�ناد از واح�د حقوقی و پیمان ش�هرداری مرک�زی بصورت مه�ر و امضا 
ش�ده طبق توضیحات اس�ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش�نهادی خ�ود به دبیرخانه 
شهرداری مرکزی تا تاریخ 99/2/25  اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش 3 قطعه زمین-نوبت اول

/ع
99
00
39
1

شهردار ی بجنورد

متراژردیف
 )متر مربع(

مبلغ پایهکاربریمحل زمین
) ریال (

1
6485.43

انتهای خیابان الغدیر مقابل دانشگاه 
آپارتمان  جنوب  و  قرآنی  علوم 
نیایش شرق حاشیه گذر 16 متری 

آموزشی
38/912/580/000

2186.45
شهرک شاهد- شاهد 14 – سمت 

راست قطعه دهم حاشیه گذر 8 متری
4/661/250/000مسکونی

3
1251.4

32متری شهدا کوچه شهید حامدی 
تقاطع اول سمت راست کوچه شهید 

حامدی 1 حاشیه گذر 12 متری 

آموزشی
13/765/400/000

/ع
99
00
32
3

دهیاری روس�تای دوست آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مشهد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب 
، الیروب�ی کانال ها و یخ زدایی معابر روس�تا را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و ش�رکت های واجد ش�رایط و  دارای حداقل رتبه 7 صالحیت امور خدماتی از اداره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1398/02/22 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، بین 
توس 131 و 133 دهیاری دوس�ت آباد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 0107689429001 
نزد بانک ملی بنام دهیاری دوس�ت آباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومي دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری دوست آباد

آگهی دعوت مجمع عمومی تاریخ انتشار: 1399/02/08
بدینوس��یله به اط��اع كلیه اع��ضای ش����ركت ت��عاونی حم����ل ونقل كامیون��داران خودراننده  
اس�����تان خ��راسان به شم��اره ثبت 1172 م��یرس��ان�د ج��لسه مج��مع عم��ومی ع��ادی  س���الیانه  
)ن����وب�ت اول (این ش�����رك�ت ت������عاونی درروزسه  شن����به  م�����ورخ����ه  1399/02/30راس 
س��اع��ت 13 درمش���هد پایانه ب�����ارش��هیدخبیری غ��رف��ه 120 ب�رگزارمی گردد.ازكلیه اع�ضاء 

محترم دعوت میگرد.درجلسه فوق حضور بهمرسانند 
 توضیح 1-زمان بررس��ی وكالتنامه ه��ا یك روز پس ازانتش��ار این آگهی وتاس��ه روز قبل  از 
مج��م��ع فق��ط درس���اع�ات اداری درمحل پایانه بار غرفه 120 خ��واه��د بود.تعدادآرای  وكالتی 

برای اعض���اء سه وبرای غیر عضو یك میباشد.
توضیح2 كسانیكه مایلنددرانتخابات هیئت مدیره وبازرسین شركت كاندیدا شوندبایداسامی  
خودرات��ا ده روزقب��ل ازمجمع به ش��ركت اطاع دهندتاترتیب ش��ركت آن��ان درانتخابات داده 

شود.
دستورجلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس شركت. 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 1398
3-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1399

4- فروش وانت شركت تعاونی ازطریق مزایده  .
5- انتخاب هیئت مدیره شركت برای مدت سه سال.

6- انتخاب بازرسین شركت برای مدت یك سال
 هیئت مدیره 
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برگ س��بز و سند موتورس��یكلت آپاچی رنگ سفید 
 0E6BD2198359 مدل 1392 به ش��ماره موت��ور
و ش��ماره تنه N2G***180P9211859 به شماره 
انتظام��ی 25748 ایران 769 ب��ه مالكیت محمد گلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 شهرداری كاش��مر در نظر دارد یک قطعه 
زمین ملكی مشاع از پاک ثبتی 58/1005 
اصل��ی با كارب��ری تاسیس��ات و تجهیزات 
ش��هری واقع در میدان ولیعص��ر، ابتدای 
بولوار ولیعصر به س��مت چه��ارراه باقری 
سمت چپ، به مساحت 1896 متر مربع را از 

طریق مزایده كتبی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
مزایده و كس��ب اطاعات بیش��تر از تاریخ 
99/2/9 لغایت 99/2/18 به امور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
 تلفن تماس: 55229899-55227701-4 

می باشد.
روابط عمومی شهرداری كاشمر

آگهی مزایده )نوبت دوم( 
شهرداری کاشمر

مزایده فروش زمین

س
/ 9
90
01
56

حاشیه»

دوگانه آموزش حضوری و مجازی یا وحدت کارکردی؟ 
دوگانه آموزش حضوری و غیرحضوری خطاســت. اساســاً آموزش 
یکپارچه اســت و حضوری و غیرحضوری سازوکارند، بنابراین نباید 
آن هــا را در دو قطب قرار داد. این ها دو امر مکمل هســتند و قرار 

نیست یکی جای دیگری را بگیرد. 
بحث همان عدالت آموزشــی اســت که ما باید از ظرفیت های هر 
یــک از آن ها در راســتای یک هدف معین اســتفاده کنیم که در 
جامعه شناســی از آن به وحــدت کارکردی یاد می شــود. وحدت 
کارکــردی یعنی نهادهــای مختلف که در جامعــه کارکرد دارند، 

کارکردهایشان منجر به تأمین یک هدف معین شود. 
بنابراین من اعتقاد دارم بحران، یک مانور آموزشی شد که کنشگران 
اعم از دانش آموز، معلم، خانواده ها و مســئوالن فهمیدند می توانند 
از فرصت هــای مکمــل موجود بــرای تحقق یک هــدف واحد که 
همان عدالت آموزشــی است استفاده کنند. همین اآلن که آموزش 

غیرحضوری بر حضوری غلبه پیدا کرده افراد تحصیلکرده و والدین 
به بچه های کوچک تر از خودشان کمک می کنند. 

پس این خطاســت که فکر کنیم حضور، قرار اســت محو شــود. 
پیش بینی من پس از این بحران این اســت که دســت اندرکاران 
آموزش نســبت به گذراندن این مانور آموزشی به این نکته خواهند 
رسید که شیوه های آموزش باید متنوع و مکمل باشند و دست آخر 
برای یک هدف معین که آن ارتقای کیفیت آموزش اســت، تالش 

خواهند کرد. 
بنابرایــن باید بــه این بازه به عنــوان یک فرصت نــگاه کرد چرا 
که ممکن اســت پــس از پایان یافتــن بحران کرونا باز مســائلی 
مثــل آلودگی هــوا در کالنشــهرها بحث آمــوزش را مختل کند 
 کــه بــا تجربــه دوران کرونــا می تــوان از ظرفیت هــای مکمل 

آموزشی بهره برد.
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رحمت ویژه خداوند در ماه رمضان  حوزه: آیت اهلل سیدجعفر سیدان، در نخستین جلسه ماه رمضان که بدون حضور مستمع برگزار شد، گفت: از حضرت رضا)ع( نقل شده است که خداوند متعال در ماه 
رمضان حسنات را پذیرفته و سیئات را می بخشاید یعنی حسناتی که گاهی به سبب خلل به وجود آمده در آن مورد پذیرش در درگاه ربوبیت قرار نمی گیرد، در این ماه با رحمت ویژه خداوند مورد پذیرش و سیئات 

مورد غفران قرار می گیرد؛ همچنین اگر برادران دینی، مظلومی را کمک کنند، خداوند آنان را بر دشمنانشان پیروز می گرداند و این افراد در روز قیامت مورد نصرت خداوند قرار می گیرند.

احمدی شــیروان    مریم  معارف/   
»تدبر در قرآن« کلیدواژه فهم کالم اهلل است 
که خداوند بارها در خود قرآن، ما را به آن 
فراخوانده اســت؛ اما بــرای اینکه دریابیم 
چگونه این مهم برای ما ممکن اســت، با 
حجت االسالم دکتر محمدعلی اسدی نسب، 
دانشیار و مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســالمی به گفت وگو 

پرداختیم که از نظرتان می گذرد.

 تدبر به معنای اندیشیدن 
در عاقبت یک امر است

حجت االسالم اسدی نسب در ابتدا با تأکید 
بر اینکه خواندن قرآن و تدبر در مفاهیم آن 
به دلیل اهمیت این کتاب و تأسی به سنت 
پیامبر)ص(، امامان)ع( و علمای مســلمان 
مهم ترین عمل برای درک مقاصد خداوند 
است، می گوید: قرآن مسلمانان و مؤمنان 
را دعوت کــرده و بر آن هــا الزم و واجب 
گردانیده اســت که در قــرآن تدبر کنند؛ 
خداوند در آیه24 سوره محمد فرموده است: 
»أََفاَل یََتَدبَُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعلَی ُقُلوٍب أَْقَفالَُها«؛ 
به بیانی دیگر شخصی که اهل تدبر در قرآن 
نیست باید بر قلب او قفلی باشد، در غیر این 
صورت هر انسان و مسلمانی باید در قرآن 

تدبر کرده و از قرآن وظیفه خود را بیابد.
او اضافه می کند: تدبر به معنای اندیشیدن 
در عاقبــت یک امر اســت؛ تدبر در قرآن 

نیز به این معناســت که وقتــی آیه ای را 
می خوانیم، یا لفظی از آیه را نگاه می کنیم 
باید بدانیم عاقبت امر چه می شود؛ یعنی 
خداوند از ما چه می خواهد و مقصود اصلی 
خداوند چیســت؟ این همان تدبر است. 
ممکن است در نگاه نخســت از خواندن 
آیه معنای خاصی درک نشــود اما وقتی 
ایــن خواندن با دقت و تدبر همراه شــود 
می اندیشیم که مقصود خداوند چیست. به 
طور نمونه، ما چندین مرتبه در شبانه روز 
و در نمازهای روزانه سوره حمد را خوانده 
و بیان می کنیم: »الَْحْمُد هللِ َرِبّ الْعالَِمیَن«؛ 
یکی از نکات آیه این است که وقتی خداوند 
می فرماید تمام حمدها و ستایش ها برای 
خداوندی است که رب العالمین است یعنی 
هر خوبی و برکتی که در عالم وجود دارد از 
آِن خداست؛ بنابراین در هر پدیده ای باید 
خدا را بنگریم و اگر برکت می خواهیم باید 
از طرف خدا باشــد؛ اگر دنبال زیبایی ها، 
تعالی روحــی، نعمت های مادی و معنوی 

هستیم باید به طرف خداوند برویم.

 قرآن، نامه خداوند به انسان هاست
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی در ادامه می افزاید: ربوبیت 
الهی به قدری مصادیق مختلف دارد که در 
هر کدام بیندیشیم متوجه می شویم خداوند 
می خواهد بیان کند ای انسان ها دنیا و آنچه 

در دنیاست توسط خداوند اداره و مدیریت 
می شود. با دقت در هر موجود و یا رخدادی 
درمی یابیم بــه قدری ریزه کاری در خلقت 
آن ها وجود دارد که باید دست ربوبیتی در 
کار باشد که آن ها را پرورش داده و مدیریت 

کند و این کار انسان ها نیست.
او بــا بیان نمونه ای توضیــح می دهد: اگر 
دوســت یا آشــنایی در یک کشور دیگر 
حضور داشــته و نامه ای برای ما بنویسد و 
اعالم کرده باشد که در این نامه تکالیف و 
پیام هایی دارم اما این نامه را به زبانی غیر 
از زبان مادری ما بفرســتد؛ ما هم نامه را 
بدون دانستن متن مطالعه کرده و به مفاد 
آن عمل نکنیم، حتماً نویسنده نامه سؤال 
خواهــد کرد که با نامه مــن چه کردید؟ 
خواندن پلی اســت برای فهم و فهم پلی 
اســت برای عمل و عمل وسیله و ابزاری 
برای ارتقای معنویت است. قرآن هم نامه 
خداوند به انسان هاست؛ اگر انسان ها فقط 
قرآن را بخوانند و متوجه معنای آن نشوند 
یا متوجه معنای آن شــده اما به آن معنا 
عمل نکنند، به این معناســت که به این 

رساله و پیام الهی عمل نکرده اند.

 تفسیری فارسی و روان 
برای خود تهیه کنیم

این اســتاد حوزه علمیه قم خاطرنشــان 
می کند: اگــر فردی از ابتدا تــا انتهای ماه 

مبارک رمضان تمام قــرآن را بخواند بدون 
اینکه آیــه ای از آن را درک کرده و بفهمد، 
واضح است که رسالت الهی را نادیده گرفته 

اســت؛ اما اگر شخصی در 
تمام مــاه مبارک فقط یک 
صفحه قــرآن را بخواند اما 
آن صفحه را بفهمد و به آن 
عمل کند، نجات پیدا کرده و 
قطعاً به حق نزدیک تر است؛ 
فردی که بدون درک قرآن 
تمام قــرآن را خوانده پیام 
الهی را دریافــت نکرده، با 
قرآن انس نگرفته و مقصود 

قرآن را محقق نکرده است.
اسدی نسب  حجت االسالم 
در پایــان و برای پاســخ 
به این پرســش کــه »ما 
فارسی زبانان برای تدبر در 
آیــات عربی قرآن باید چه 
کنیم؟« می گویــد: ما باید 
تفسیری فارسی و روان را 
انتخاب کنیم مانند تفسیر 

نمونه، تفسیر نور یا تفاسیر دیگر؛ با خواندن 
تفسیر با ترجمه و معنای آیه آشنا شویم، 
در آن تدبر کرده و فکر  کنیم؛ و با توجه به 
تجاربی که از ارتباط با خدا، زندگی خود، 
دیگــران و تمام موجــودات جهان داریم 

می توانیم در آیات قرآن تدبر کنیم.

 حجت االسالم اسدی نسب، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با قدس: 

تدبر، مقدمه عمل به قرآن است

اگر شخصی در 
تمام ماه مبارک 
فقط یک صفحه 

قرآن را بخواند اما 
آن صفحه را بفهمد 

و به آن عمل 
کند، قطعاً به حق 

نزدیک تر است

بــــــرش

قرآن، کلیدواژه  رمضان است

معارف: آیت اهلل سیدمصباح عاملی در مراسم 
رونمایی از نرم افــزار اندرویدی »ضیافت« ویژه 
مبلغان در ماه مبارک رمضان که توسط معاونت 
تبلیغ حوزه علمیه خراسان تولید شده است، با 
اشاره به آیه »َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِْزَل فِیِه الُْقْرآُن 
َناٍت ِمَن الُْهــَدیٰ َوالُْفْرَقاِن«،  ُهًدی لِلَنّــاِس َوبَِیّ
بیان کرد: کلیدواژه و فلســفه اصلی ماه مبارک 
رمضان، قرآن اســت؛ قرآن کتابی جامع است 
که از همه شــئون فردی، اجتماعی، معنوی، 
سیاسی، دنیوی، اخروی و... برای رسیدن انسان 
به کمال، برنامــه دارد. وی با بیان اینکه برخی 
فکر می کنند کلیدواژه رمضان »امساک« است، 
ابراز کرد: امساک، زمینه و بستری برای رسیدن 
به محتوای قرآنی است؛ بنابراین در این ماه باید 

بیشتر به قرآن و آیات آن، توجه و تدبر داشت.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه ماه 
رمضان را بهار قرآن می نامنــد، گفت: در بهار 
باید ببــارد و بروید و بهره وری صورت بگیرد؛ از 
ایــن رو نامیدن ماه رمضان به بهار قرآن، تعبیر 
بحق و بجایی است، یعنی هر سه مرحله را در 
این ماه تجربه خواهیم کرد. وی با اشاره به آیه 
»َوَما َخلَْقُت الِْجَنّ َوالْإِنَْس إاَِلّ لَِیْعُبُدوِن« تشریح 
کرد: سه تفســیر برای این آیه بیان شده است 
که هر ســه در طول یکدیگر قــرار می گیرند؛ 
خداوند متعال در این آیه می فرماید جن و انس 
را خلق کردیم که مورد عرفان، شناخت و فهم 
قرار گیرند؛ این سه مسیری است که به واسطه 

آن، انسان به قرب الهی دست می یابد.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تأکید 
بر اینکــه ماه رمضان اوج شــناخت، عبادت و 
رســیدن به قرب خداست، افزود: بندگان را در 
این ماه، میهمان در ضیافت خدا نامیدند و این 
ضیافت نیز، در راســتا و مسیر رسیدن به قرب 
الهی اســت. وی در پایان خاطرنشان کرد: در 
سفره احســان ماه مبارک رمضان به بندگان، 
بهترین و ارزشمندترین پاداش ها که برخاسته 
از فطرت، عقل و هویت بندگی است، می دهند.

معارفمعارف
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گفتار

رمضانیه
 دکتر امیر سلمانی رحیمی
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

راز روزه
پیامبر گرامی اســالم بارها، جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت)ع( از یکدیگر را به 
مسلمانان یادآوری فرمودند. از نمونه های برجسته و مشهور این رهنمود، حدیث 
شــریف ثقلین اســت که در آن می خوانیم: به راستی، من در میان شما دو امر را 
باقی گذاشــتم. پس از من هرگز گمراه نخواهید شــد، تا آن زمان که به آن دو 
چنــگ زنید؛ کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم. که ]خــدای[ مهربان و آگاه به من 
فرمان )خبر( داده که آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد .... مانند این دو! آن گاه 
دو انگشت ســبابه خود را کنار هم گرفتند و فرمودند: نمی گویم مانند این دو! و 
انگشت سبابه و میانی را کنار هم گرفتند... )کلینی، الکافی، ج2، ص415 و احمد 

بن حنبل، مسند احمد، ج3، ص14(
قرآن کریم هم آراســتگی به تقوا را راز مأمور کردن مؤمنان به روزه داری دانسته 
َِّذیَن ِمْن  َیاُم َکَما ُکِتَب َعلَی ال َِّذیَن آََمُنوا ُکِتــَب َعلَْیُکُم الصِّ و می فرمایــد: »یَا أَیَُّها ال
َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن« )بقره، 183(؛ ای کســانی که ایمان آورده اید! روزه بر شــما 
مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود، 
باشــد که تقوا پیشــه کنید. حضرت امام علّی بن موسی الرضا)ع( در تبیین این 
وِم لِِعرفاِن  حقیقت تابناک، ضمن سخنی به نسبت مفّصل می فرمایند: »...ِعلّه الصَّ
کیًنا َمأجوًرا ُمحَتِسًبا صاِبًرا َو یکوَن  َمسِّ الُجوِع َو الَعَطِش لِیکوَن الَعبُد َذلیاًل ُمســتَ
َهواِت واِعًظا  ذلَِک َدلیاًل لَُه َعلَی َشــدائِِد اآلِخَره َمَع ما فِیِه ِمَن ااِلنِکساِر لَُه َعِن الشَّ
ه َمبلَِغ َذلَِک ّمن أهِل الَفقِر َو الَمسَکَنه  لَُه فِی العاِجِل، َدلیاًل َعلَی اآلِجِل، لِیعلََم ِشدَّ
نیا َو اآلِخَره ...« )حرعاملی، محمد بن حســن، وسائل الشیعه، ج7، ص3(؛  فِی الدُّ
علت تکلیف به روزه داری ]آن است که مؤمنان[رنج گرسنگی و تشنگی را بچشند. 
اینکه بنده ]خدا[ خاشــع و درمانده و برخوردار از پاداش الهی شود. ]عمل خود 
را[ به حساب خدا بنویسد و بردباری در پیش گیرد و روزه اش، سختی های آخرت 

را به یاد او آوَرد.
افزون بر این، روزه موجب درهم شکســتن شــهوت ها و پند دهنده ای برای او در 
دنیاســت؛ و تا اینکه سختِی گرســنگی بر نیازمندان و درماندگان را بداند. نیز در 
بخشی از دعای خاتم االنبیا که خواندن آن در این ماه شریف سفارش شده است، 
می خوانیــم: اَللّهّم أَغِن ُکلَّ َفقیٍر، اَللّهّم أشــِبع ُکلَّ جائٍِع ...؛ خداوندا! هر نیازمندی 
را بی نیاز و هر گرســنه ای را ســیر کن. )کفعمی، البلد االمیــن و الدرع الحصین، 
ص222( وجود ده ها میلیون گرسنه در سراسر جهان، که بی تردید شماری از آنان 
از مسلمانان، بلکه از هموطنان، همسایگان و نزدیکان ما هستند، موضوعی مهم و 
شایسته اعتناست.  پیامبر)ص( درباره کسی که با شکم سیر به بستر خواب می رود، 
در حالی که همسایه او گرسنه است، فرمودند: به من ایمان نیاورده است. )نگاه کنید 
به کافی، ج2، ص668، حدیث چهاردهم( نظیر چنین سخنانی از آن حضرت و دیگر 
پیشوایان معصوم، همچون امام علی)ع( با گستره هایی بیشتر و متفاوت همچون اهل 

یک سرزمین و کسانی که در اطراف ما زندگی می کنند، کم نیست.
براین اساس، روزه داری به تعبیر امام رأفت و معرفت، گامی در جهت رفع محرومیت ها 
و ســیرکردن شکم گرسنگان، با احساس درد و رنج این خیل پرشمار است. تشنگی 
نیز چنین اســت. بایدـ  اگرچه برای ساعاتیـ  تشنه بمانیم تا باورکنیم کم نیستند 
کسانی که یا با دشواری بسیار به آبی برای زنده ماندن، دست می یابند یا از آب سالم 
بی بهره اند. سپس امام هشــتم در بیانی دقیق به این حقیقت نیز اشاره می کند که 
فایده گرسنه و تشنه ماندن، تنها به دیگران بازنمی گردد، بلکه روزه دار، توانسته است 
با ریاضتی شرعی، روح بندگی و خاکساری در برابر خداوند و فرمان پذیری از او را در 
خویش، تقویت کند. این رنج، افزون بر پاداش های مادی و روحی، رضوان الهی و ورود 
به بهشــت در ســرای جاوید را برای او رقم می زند. در می یابد که باید همه چیز را به 
حساب خدا گذاشت و چشمداشتی از دیگران، در هر مرتبه و مقامی نداشت؛ زیرا او 

صاحِب نعمت و ولّی مطلق است. 
روزه داری و تحمل تشــنگی و گرســنگی ـ اگر به روزه ای بایسته توفیق یابیم ـ 
هدیّــه ای از جانب خداســت که برکات ماّدی و معنوی آن بــرای زندگی دنیا و 
آخرتمان، پرشــمار و کم نظیر اســت؛ میل های حیوانــی را در وجود آدمی مهار 
می کنــد و او را برای کمــک مؤمنانه به دیگران آماده می ســازد. و در نهایت، با 
روزه داری درست می توانیم تصویری از قیامت را در ذهن و اندیشه خود بپروریم؛ 
توانگران و نیازمندان آن گسترۀ فراخ را ببینیم و بدانیم که از تشنگی و گرسنگی 

روز جزا تنها باید به خدا پناه برد و از او یاری جست.

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شربت دار  فرزند 
محمد علی   بش��ماره شناس��نامه 85 وشماره ملی 0652926096  صادره از سربیشه  در یک قطعه زمین مزروعی 
مش��جر  به مس��احت 3297/35 متر مربع قسمتی از پالک 74 � اصلی بخش 6 سربیشه واقع در کالته محمد رضا 
خریداری از مالک رسمی آقای علی خزاعی فرزند میر محمود  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900360
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23
محمد حسین مصلحی   - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
 رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی 

می گردد .                                                                                                       
خانم اقدس فرخنده جوادی فرزند احمد ، به صورت ششدانگ یکباب منزل مسکونی ، به مساحت 269/57 متر مربع 
، از پالک 4287 فرعی از 2 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از مالک رسمی احمد فرخنده جوادی 

� مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رجایی 14 � پالک 21 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9900361
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/02             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/23

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شربت دار  فرزند 
محمد علی   بش��ماره شناس��نامه 85 وشماره ملی 0652926096  صادره از سربیشه  در یک قطعه زمین مزروعی 
مش��جر به مس��احت 4603/76 متر مربع قس��متی از پالک 74 � اصلی بخش 6 سربیشه واقع در کالته محمد رضا 
خریداری از مالک رسمی آقای علی خزاعی فرزند میر محمود  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900363
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23
محمد حسین مصلحی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شربت 
دار  فرزند محمد علی   بشماره شناسنامه 85 وشماره ملی 0652926096  صادره از سربیشه  در یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 352/90 متر مربع قسمتی از پالک 74 � اصلی بخش 6 سربیشه واقع در کالته محمد رضا 
خریداری از مالک رسمی آقای علی خزاعی فرزند میر محمود  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900364
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23
محمد حسین مصلحی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شربت دار  فرزند 
محمد علی   بش��ماره شناس��نامه 85 وشماره ملی 0652926096  صادره از سربیشه  در یک قطعه زمین مزروعی 
مشجرمش��تمل برموتور خانه و چاه موتور منصوبه و اس��تخر  به مساحت 1101/53 متر مربع قسمتی از پالک 74 
� اصلی بخش 6 سربیش��ه واقع در کالته محمد رضا خریداری از مالک رس��می آقای علی خزاعی فرزند میر محمود  
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900365
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23
محمد حسین مصلحی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

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

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت 
رس��می صادر و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص 
اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر 
اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006013207 مورخ��ه 1398/12/25 تقاضای آقاي بهروز قلي زاده فرزند 
حس��ن مبنی بر صدور سند مالکیت شش��دانگ اعیاني یک باب خانه قسمتی از پالک 3617 فرعي از یک 
اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي سلیمان جمال زاده 
پرونده هیأت 313 – 97 به مس��احت 194 مترمربع که برای آن پالک 29129 فرعی تعیین ش��ده است . 

آ-9900366
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1399/02/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 1399/02/22 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

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

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت 
رس��می صادر و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص 
اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر 
اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006008118 مورخ��ه 1398/09/02 تقاض��ای آقاي عبداله مرادي فرزند 
محمدحس��ین مبنی بر صدور سند مالکیت شش��دانگ یک قطعه باغ قسمتی از پالک 48 – اصلی بخش 
14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در گوکجلو خریداری ش��ده از وراث مرحوم اس��ماعیل بایزگلي پرونده 
هیأت 343 – 96 به مس��احت 12 / 96771 مترمربع که برای آن پالک 69 فرعی تعیین ش��ده اس��ت . 

آ-9900367
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1399/02/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 1399/02/22 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول 
به موجب دادنامه 980075 صادره از شورای حل اختالف شعبه دوم تایباد محکوم علیه صمد باخیر استادی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 327,540,128 ریال بابت اصل خواسته در حق غالم محمد علیجانی استادی 
و مبلغ 16,377,006 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 980214 که بعلت عدم 
پرداخت یک ساعت آب از پالک ثبتی 169 اصلی استای از محل مالکیت مرحوم محمد خان باخیر استادی 
بشرح ذیل توقیف و به قیمت 660,000,000 ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده 
ساعت 11 الی 12 روز یکشنبه مورخه 1399/2/28 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین 
می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد 
در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان  

از مال داده شود الزم به ذکر است 10٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی 
ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را 
نپردازد 10٪ سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل 

باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملک: 

ملک موردنظر عبارت است از سهم االرث آقای صمدباخیر از یک ساعت آب از پالک ثبتی 169 اصلی موسوم 
به استای از محل مالکیت مرحوم پدرشان محمد خان باخیر معادل 30 دقیقه مشاع )نیم ساعت مشاع( از 

مدار سهم مشاع خواهد بود.
ارزیابی ملک: با توجه به موارد فوق و موقعیت پالک 169 استای و فاصله تا شهر تایباد و امکانات دسترسی به 
أو برق و گاز و الگوی کشت غالب در منطقه )زعفران و محصوالت باغی و زراعی( و وجود دو رشته قنات و آب 
سد استای و کیفیت آب قنوات و آب سد و عملکرد محصوالت باغی و زراعی در منطقه و جمیع عوامل موثر 
دیگر چنانچه نقل و انتقال دیگری صورت نگرفته باشد و یا منع قانونی دیگری وجود نداشته باشد و به شرط 
آزاد و رها و قابل انتقال انتقال بودن ملک مورد نظر ارزش کل 30 دقیقه مشاع سهم االرث اقای صمد باخیز 
از محل مالکیت مرحوم پدرشان )فقط سهم آب( موضوع سند مالکیت با مشخصات فوق الذکر از پالک 169 

استای جمعا به مبلغ 660,000,000 ریال )ششصد و شصت ملیون ریال برآورد میگردد. آ-9900344
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد

ابراهیم اسمعیلی فری آبادی
 

رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقاي غوث الدین اردیبهش��تي داراي شناسنامه شماره 0749237716به شرح داداخواست به 
کالس��ه 99,015ازاین شورا درخواس��ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مسلم 
اردیبهش��تي به شناسنامه 0732658942درتاریخ98,11,8دراقامتگاه دایمي خود فوت نموده و ورثه حین 

الفوتش عبارتنداز
1.غوث الدین اردیبهشتي کوه سفیدي فرزند علي جان به ش ملي 0749247716متولد32,12,9پدر

2.گلرخ آذري کوه سفیدي فرزند آقاجان متولد 32,10,8به ش ملي 0749237449مادر
3.مصیب اردیبهشتي فرزند مسلم به ش ملي0721362257متولد89,8,17فرزند
4.راحیل اردیبهشتي فرزند مسلم ش ملي 0971540640متولد 94,10,30فرزند

5.خانم رحیمه نگهبان حاجي آبادي فرزنداحمدبه ش ملي 0740061161متولد69,4,14همسر متوفي مي 
باشد اینک باانجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور رابه استتاد ماده 362ق امور حسبي یک نوبت آگهي 
مي نماید تاهرکسي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.آ-9900319
دبیر شوراي شعبه اول حل اختالف شهرستان باخرز

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001004056 � 1398/10/30 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی جان زینلی فرزند محمد حس��ین   
بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند  وشماره ملی 0652744425  نسبت به ششداگ یک باب ساختمان 
به مساحت 130 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت عیسی دستی 
گردی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9900288
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/08                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/02/23
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم عفت کریمی فرزند عباس با تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه اسناد رسمی 
یک کبودراهنگ مدعی اس��ت که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک باقیمانده 
327 فرعی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی از 227 اصلی به شماره ثبت 24750 دفتر 89 صفحه 160 
و شماره سریال 761495 واقع در بخش چهار همدان مزرعه سادلج به ثبت رسیده و به علت جابجائی 
مفقود گردیده است لذا باستناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود تا 
در صورتیکه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود بأشد از تاریخ نشر آگهی تا مدت 
ده روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک کبودراهنگ مراجعه و مدارک خود را تس��لیم دارند در صورت عدم 
مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام وسند اولیه از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.)م الف 19( آ-9900354
رئیس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان کبودر آهنگ- محمد صادق بهرامی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه  خانمهانرگس نیکوکاروکبری شعبانپور برابر سندوکالت شماره 6366-92/02/22تنظیمی 
دفتر اس��ناد رسمی شماره3ش��یروان ازسوی امیرشعبانی فرزنداسمعیل به اس��تناد دوبرگ استشهادیه 
تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 38شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که سند مالکیت  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پال ک 6373فرعی از 2اصلی  واقع در قطعه چهارشیروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان ایثار که متعلق 
به موکل ایشان  می باشد بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن بش��ماره چاپی 435970سری ب 90ذیل صفحه 239 دفتر 353وشماره ثبت 65924 بنام 

نامبرده صادروتسلیم گردیده است سپس برابرسندرهنی شماره 57563-90/12/16دررهن بانک مسکن 
قرارگرفته است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکر میگردد  هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت 
نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9900355
تاریخ انتشار: 99/02/04

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید جواد قدمگاهی فرزند سید حسن به شماره شناسنامه 515 صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت 
273/36 متر مربع در قس��متی از پالک 60 فرعی از 137 اصلی بخش 3زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج قدمگاه از 
محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است.لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ9815991
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/02/08

سیدحسن پورموسوی 
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید محمود موسوی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه 319 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 
295/26 متر مربع در قس��متی از پالک 18 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج  قدمگاه 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتش��ر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .9815992
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/08

سید حسن پورموسوی
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

امالک واقع در بخش7 یزد-  طزرجان و توابع
1741- اصلی – آقای حس��ین دهقان طزرجانی شش��دانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی  برابر به  

مساحت 642/50 متر مربع  برابر رای  شماره 139860321006003221 مورخ
26 /1398/12 واقع در طزرجان تفت خریداری عادی از سید حسین موید عالئی مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ-

9900353
تاریخ انتشارنوبت اول: دو شنبه 1399/02/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/02/23
علی محمد شبانیان تفتی - کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت
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هجوم ملخ های صحرایی به کشور از ۱۰ روز دیگر©
مهر: ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات 
از هجوم گســترده و طغیانــی ملخ های 
صحرایی به کشــور از حدود ۱۰ روز دیگر 
خبــر داد. محمدرضا میر بــا بیان اینکه 
هنوز با هجوم گسترده و طغیان ملخ های 
صحرایــی در کشــور مواجه نیســتیم، 
گفت: ملخ ها از ســوی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و دریای سرخ وارد کشور خواهند شد. وی با بیان اینکه هم اکنون 6 استان 
درگیر آفت ملخ صحرایی هستند، گفت: استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان، 
بوشــهر، فارس، جنوب کرمان و خراسان جنوبی درگیر این آفت هستند و بیشترین 
سطح درگیری نیز مربوط به سیستان و بلوچستان است که حدود ۵۳هزار هکتار از 

سطح مبارزه کنونی مربوط به این استان است.

رشد ۳۲درصدی سپرده های مردم در نظام بانکی©
ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان سپرده های مردم در سیستم بانکی کشور در 
سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷معادل ۳۲درصد افزایش یافت. عبدالناصر همتی 
گفت: میزان سپرده های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پایان 
سال ۱۳۹۷ با ۳۲درصد رشد به مبلغ ۲/4۱۱هزار میلیارد تومان رسید. همتی افزود: 
همچنین میزان تسهیالت پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت یاد شده با ۲6درصد 

رشد به مبلغ ۹۷۵هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۸ رسید.

از قرارداد گازی بین ایران و ترکیه غافل نشویم©
نود اقتصادی: نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی گفت: توجه به قرارداد عراق نباید 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران را از توجه به قرارداد گازی با ترکیه که به پایان خود 
نزدیک می شود، غافل کند، چرا که هر چقدر عراق دست کم با شرایط سرمایه گذاری 
کنونی امکان جبران فوری آن از منابع غیر ایران را ندارد، اما ترکیه مدتی اســت در 
تدارک توافق های بلندمدت و جذاب با روسیه است که در صورت تحقق این مهم دور 

از انتظار نخواهد بود که رقم قرارداد ما را کاهش دهند.

نرخ سکه به ۶میلیون و ۴۸۰هزار تومان رسید©
طال نیوز: نرخ هر قطعه ســکه تمام بهارآزادی طرح جدیــد در بازار آزاد تهران 
یکشــنبه با رشد 4۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 6 میلیون و 4۸۰ هزار 
تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ دیروز 
6میلیون و ۲۸۰هزار تومان قیمت گذاری شد .هر گرم طالی خام ۱۸ عیار 6۳۷هزار 
تومان و هر مثقال طال نیز ۲میلیون و ۷6۳هزار تومان ارزش گذاری شد. رشد بهای 
اونس طال در بازارهای جهانی، جذابیت در بازار طال را افزایش داده اســت. بهای 
اونس دیروز به یک هزار و ۷۳۰ دالر رسید که نسبت به هفته گذشته رشد حدود 

4۰ دالری را نشان می دهد.

لیمو تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرار گرفت©
تســنیم: حمیدرضا کالمی، مدیرکل 
دفتر تنظیم بازار کشور از پنج اقدام ستاد 
تنظیم بازار برای کنترل قیمت لیموترش 
خبر داد و گفت: تا شــروع زمان برداشت 
در اوایل تیرماه، برای تأمین کسری بازار، 
۵هزار تن لیموترش تا ۱۵ اردیبهشت ماه 
وارد و عرضه می شود. کالمی با بیان اینکه 
لیموشیرین و لیموترش تحت شمول قانون مقابله با احتکار و اختفا قرار دارند، گفت: 
اگر قیمت لیموترش گران تر از ۱۸ هزار تومان فروخته شود، تخلف بوده و با متخلفان 
برخورد می شود. به گفته وی، هر محموله ای که توسط دولت به عنوان احتکار کشف 

شود با نرخ ۱۲ هزار تومان در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه می شود.

ضعف در صادرات و عدم تأمین نهاده این محصول پروتئینی را با چالش مواجه کرده است

بازار مرغ می لنگد
اقتصــاد/ فرزانه غالمی: در یکــی، دو هفته 
گذشته معدوم سازی چندین میلیون قطعه جوجه 
یکروزه حسابی جنجال آفرین شد و واکنش های 
متعددی را از سوی مقامات رسمی و شهروندان 
برانگیخت و حاال بیم آن می رود که چندین هزار 

قطعه مرغ به دلیل نبود مشتری معدوم شوند.
کرونــا، دخــل و خرج تمــام کســب وکارها و 
بخش هــای اقتصادی را به هــم ریخته و پس از 
آنکه برای جلوگیری از شــیوع ویروس، تاالرها 
و عروســی ها و ختم ها، ســلف های دانشگاه ها و 
ادارات، میهمانی هــای نــوروز و رمضان تعطیل 
شــد و خالصه تقاضــا برای مــرغ و مصرف آن 
حدود ۳۰درصد در ســطح کشور کاهش یافت، 
تولیدکنندگان مرغ گوشتی در اظهاراتی که رنگ 
و بوی تهدیــد دارد پیش بینی می کنند با توجه 
به نبود نهاده به میزان کافی و با قیمت مناســب 
و عدم امکان نگهــداری مرغ بیش از زمان مقرر، 
شاید چاره ای جز معدوم سازی مرغ ها ندارند، هر 
چند برخی دیگر از تولیدکنندگان چنین ادعاها و 

اظهاراتی را نادرست می دانند.

کیلویی 3 هزار تومان ضرر کردیم»
دیــروز خبرگزاری تســنیم به نقــل از رئیس 
هیئت مدیــره اتحادیه مرغــداران مرغ تخم گذار 
اســتان تهران نوشــت: ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ 
میلیون قطعه جوجه ریــزی برای واحدهای مرغ 
گوشتی صورت می گیرد. هر سال برای تعطیالت 
نوروز واحدهای گوشــتی افزون  بر ۱۱۵ میلیون 
قطعه جوجه می ریختند، اما این میزان در بهمن 
۹۸ افزایــش پیدا کرد و بــه ۱۳۰میلیون قطعه 
رســید. افزایش جوجه ریزی همــراه با افزایش 
مصرف اســت، امــا واحدهای گوشــتی همان 
جوجه هایــی را هم که در بهمن و اســفند ۹۸ 
خریداری و پرورش دادند به دلیل شیوع ویروس 
کرونا نتوانستند بفروشــند تا آنجا که با کاهش 
قیمت عمده فروشــی، مرغ گوشــتی به کیلویی 
6هزار و ۵۰۰تومان در اسفند و فروردین رسید و 
افزون بر ۳هزار تومان در هر کیلو در قیمت نهایی 

تولید ضرر کردند.
ناصر نبی پور می گوید: مصرف مرغ گوشــتی۳۰ 
تا ۳۵ درصد پایین آمــده و این کاهش مصرف 

سبب شــد تا قیمت عرضه مرغ در بازار مصرف 
به کیلویی ۹ هزار تومان هم برسد. در این شرایط 
وقتی مرغداران نتوانستند مرغ تولیدی خود را که 
از اواخر بهمن جوجه ریــزی کرده بودند در بازار 
بفروشند و واحدها را تخلیه کنند، از خرید جوجه 
یکروزه جدید در فروردین نیز خودداری کردند. 
مرغداران گوشــتی که مرغ ها را پس از یک دوره 
۳۵ تــا 4۰ روزه به بازار مصرف عرضه می کردند 
با آمدن کرونا و کاهش مصرف، مرغ ها را کشتار 
نکردند و هم اکنون مرغ ها در مرغداری ها مانده اند 
و حتی نهاده برای تغذیه و دارو و واکســن برای 

نگهداری آن ها نیست.
به گفتــه نبی پور در اســفند مــاه ۹۸، ذرت و 
سویا ناپدید شــد و هر کیلوگرم سویا از ۲هزار و 

4۵۰تومان به 4هزار تومان و هر 
کیلوگرم ذرت از یک هزار و ۳۵۰ 
تومان به ۲هــزار و 6۵۰تومان 
افزایش قیمت پیدا کرد. در ادامه 
این افزایش قیمت، مرغداری ها 
بــا کمبود نهاده روبه رو شــدند 
و اکنــون حتی ارز هــم برای 
ترخیص نهاده هایی که در بنادر 

هست پیدا نمی شود.
وی می گوید: افزون بر ۲میلیون 
تــن نهاده در بنادر هســت که 
نزدیــک به چهار ماه اســت به 

واردکننده ارز موردنیاز برای واردات سویا و ذرت 
را نمی دهند. البته وزارت جهاد کشاورزی سامانه 
بــازارگاه را برای عرضه برخــی نهاده های دامی 
راه اندازی کرده که شرکت های واردکننده نهاده ها 
را در این سامانه عرضه می کنند، اما متأسفانه این 

سامانه محلی برای داللی شده است.

مرغ ها را زنده به گور خواهند کرد اگر...»
عضو هیئت  مؤســس اتحادیه مرکزی مرغداران 
میهن ادامــه می دهــد: از یک ســو مرغداران 
مرغ هایی را که پرورش داده اند روی دستشــان 
مانده و وزن مرغ ها به باالی سه کیلوگرم رسیده 
و نهاده برای خوراک آن ها و دارو و واکسن برای 
نگهداری آن ها وجود ندارد و از سویی خریداری 
هم پیدا نمی شــود که آن ها را از ایشان بخرد و 

چنانچه این رویه به همین صورت ادامه پیدا کند، 
بــه زودی مرغداران مرغ هایشــان را زنده به گور 

خواهند کرد.
نبی پور اضافه می کند: ستاد تنظیم بازار در بهمن 
۹۸ به واحدهای گوشتی گفته بود ۱۱۵میلیون 
قطعه جوجه برای اســفند بریزند تا بازار شــب 
عید تنظیم شــود، اما اکنون ایــن مرغ ها بیش 
از دو ماه اســت در مرغداری هــا مانده و خریدار 
ندارد و حتی کیلویــی ۵هزار تومان هم از آن ها 
نمی خرند. شــرکت پشــتیبانی امور دام هم به 
مرغداری هــا گفتــه مرغ های بــا وزن بیش از 
یک کیلو و ۸۰۰گــرم را از آن ها نمی خرد که در 
پی اعتراض های اتحادیه و مرغداران این عدد تا 
۲کیلو و ۲۰۰گرم افزایــش پیدا کرد، اما مرغ ها 
همچنان در مرغداری ها مانده اند 
و وزنشــان در حــال حاضر به 
باالی سه کیلوگرم رسیده است.

قرار نیست مرغی که تولید »
شده معدوم شود

دبیــر انجمــن تولیدکنندگان 
اما  مــرغ،  گوشــت  زنجیره ای 
در واکنش بــه اظهارات برخی 
بر  مبنی  مــرغ  تولیدکنندگان 
اجباری چندین  معدوم ســازی 
هزار قطعه مرغ بــه دلیل نبود 
مشتری به خبرنگار ما می گوید: این ادعا صحیح 
نیست و قرار نیست مرغی که تولید شده معدوم 

شود بلکه به بازار عرضه خواهد شد. 
به گفته علی صابری به دلیل شیوع کرونا تعادل 
بیــن عرضه و تقاضا به هم ریخته و در اثر همین 
عدم تعــادل، افــت قیمــت رخ داده، اما عرضه 
همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان براســاس 
برنامه های پیش بینی شده دستگاه های مسئول 

تولید کرده اند.
وی ادامه می دهد: شــرکت پشــتیبانی امور دام 
بــرای خروج از بحران افت قیمت گوشــت مرغ 
روزانــه حدود یک هزار و ۲۰۰ تن گوشــت مرغ 
را خریــداری می کند تا مرغــداران بیش از این 
متضرر نشــوند، هر چند همین خرید در آینده 
برای تولیدکنندگان مشــکل زا خواهد شــد، اما 

چاره ای جز این کار نیست.
وی با انتقاد از عدم اتخاذ تصمیمات کارشناســی 
و تأخیــر در تصمیم گیــری در خصــوص رفع 
 ممنوعیت صادرات مرغ می گوید: کاهش عوارض 
صادراتــی از ۵هزار به یک هــزار و ۵۰۰تومان و 
رفع ممنوعیت صادرات با تأخیر انجام و موجب 
شده بازار صادراتی را از دست بدهیم. خریداران 
خارجی از ما انتظار ثبات در عملکرد برای تأمین 
دائمی نیاز بازارشان را دارند، اما متأسفانه شاهد 
تصمیم های غیرکارشناســی و موقت از ســوی 
دولت هستیم به نحوی که تولیدکننده هر لحظه 
منتظر یک بروز پیشامد است و برای تولید با هزار 

متغیر دست و پنجه نرم می کند.

 برنامه پنجم توسعه »
اجازه ممنوعیت صادرات را نمی دهد

صابری با اشــاره به اینکه برنامه پنجم توســعه 
به دولــت اجازه وضع ممنوعیــت در صادرات را 
نمی دهد، ادامــه می دهد: در پــی تصمیم های 
غیرکارشناســی و آنی، صــادرات تقریباً به صفر 
 رســیده و کلیــه بازارهای خارجی را از دســت 
داده ایم. در سال ۹۸ از ۲میلیون و 6۰۰ هزار تن 
گوشت مرغ تولیدی تنها 4هزار تن صادر کردیم و 
همان میزان ناچیز هم به ثمن بخس بود. این جای 
تأســف دارد که نه از ظرفیت های تولیدی کشور 
استفاده کردیم و نه توانستیم بازارهای خارجی را 
حفظ کنیم. وی به سختی تأمین نهاده با قیمت 
مصوب اشاره و اضافه می کند: هیچ تضمینی برای 
تولیدکننده وجود ندارد که ذرت و یا کنجاله سویا 
را به موقع تأمین کنــد، در حالی که تولیداتش 

موجودات زنده هستند و باید تغذیه شوند.
صابــری می گوید: تورمی بین 4۰ تا ۵۰درصد در 

دو ماه گذشــته به دلیل محدودیت های ناشی از 
شیوع کرونا بر کشور تحمیل شده و قیمت تمام 
شده گوشت مرغ را افزایش داده است. ما خواستار 
اصالح قیمت مرغ با افزایش خرید مرغ با افزایش 
۳هزار و ۵۰۰تومانی هستیم تا تولید باانگیزه شود، 
اما دولــت مخالف افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ 

است.

مرغ کیلویی 10 هزار تومان»
به گفتــه وی اگر مرغدار جوجه نریزد، روند تولید 
مختل و ممکن است مرغ تا۱۰ هزار تومان افزایش 
یابد که این اتفاق به مراتب خطرناک تر از افزایش۳ 

هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ است.
صابری تأکید می کنــد: تولیدکننده نقطه مقابل 
دولت نیست و ما خواهان همراهی دولت هستیم. 
واقعیت این اســت که ســتاد تنظیم بازار باید به 
دو بخش کشــاورزی و صنعتی تقســیم و بخش 

کشاورزی به وزارت جهاد محول شود.
به بــاور وی رئیس جمهور خواهــان عدم افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ با تأمین هزینه ها از جیب 
مرغداران اســت وگرنه قیمت را اصالح می کرد. 
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ 
ادامه می دهد: قیمت تمام شده برای تولیدکننده 
بیش از ۳هزار تومان بیشــتر از نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار است، اما دولت بر تنظیم بازار زورکی 
اصرار دارد. نمی دانم چرا مدیران دولتی در مورد 
اصالح قیمت جرئت تصمیم گیری ندارند و منتظر 
نظر رئیس جمهور هستند. دولت به ظن خود بازار 
را تنظیــم کرده، اما در واقع آن را به هم می ریزد. 
واقعیت این است که شاهد پایداری و ثبات بیشتر 
هر کاالیی که در بازار آزاد شده هستیم، اما دولت 

نمی خواهد از گذشته درس بگیرد.

 رئیس جمهور 
خواهان 
عدم افزایش قیمت 
مرغ و تخم مرغ با 
تأمین هزینه ها از 
جیب مرغداران 
است وگرنه قیمت 
را اصالح می کرد

بــــــــرش

تمدید مهلت ارسال کدملی برای دریافت وام یک میلیون تومانی   مهر: حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیالت کرونا گفت: اگر افراد از ۸ تا ۱۸ اردیبهشت ماه پیامک ارسال کنند، اواخر ماه رمضان 
وام یک میلیونی را دریافت می کنند. سرپرستانی که تا هفتم اردیبهشت ماه پیامک ارسال کردند، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه وام خود را دریافت خواهند کرد. همچنین سرپرستانی که سیمکارت ندارند تا ۱۸ 

اردیبهشت  ماه فرصت ارسال کدملی خود را دارند که اگر افراد از هشتم تا هجدهم اردیبهشت ماه پیامک ارسال کنند، اواخر ماه رمضان وام را دریافت خواهند کرد.

خـــبر
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    صفحه 6

برگ س���بز ،بيمه ،كارت ماش���ين پراید 111مشکی  نام 
مالك:ف���روغ جالي���ري  ش���ماره موت���ور : ٥٠٩٣٧٢٥  
ش���ماره   NAS431100E5776835 شاس���ي ش���ماره 
پ���الك :36ای���ران ٥٢٢ط 76 مدل ٩٣ مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
00
35
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
تاکسی سمند مدل 1383 رنگ زرد به شماره انتظامی 
795ع16 ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 12483155882 
و ش���ماره شاس���ی 83247159 ب���ه مالکی���ت مهدی 
نیرومن���د س���عدآباد مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
00
38
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت هوندا م���دل 1393 
رن���گ آبی به ش���ماره انتظامی 71888/771  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0125NTK115288 موت���ور 
125E9301281***1K ب���ه مالکیت حامد پور طوس���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
00
39
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
پیکان1600 مدل 1381 رنگ سفید به شماره انتظامی 
783ص23 ایران 32  ش���ماره موتور 11128124047 
و شماره شاس���ی 81423145 به مالکیت عبدالحلیم 
تیم���وری براکوهی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
00
38
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نوبت اول
آگهی فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار خانگی و تجاری شماره:99/01 

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان در نظر دارد طرح مش��ارکت مش��ترکین خانگی و تجاری در کاهش 
پیک بار تابس��تان س��ال 1399 را با اس��تفاده از پتانسیل شرکت های مش��اور داوطلب ) به عنوان نهاد تجمیع 
کننده پاس��خگویی بار( با هدف همکاری و ترغیب مش��ترکین خانگی و تجاری در جهت کاهش مصرف خود در 
س��اعات اوج مص��رف برق روزانه از س��اعت 13 تا 17 در روزهای بحرانی در ماه های تی��ر و مرداد ماه از فصل 
تابس��تان ب��ا روش های مختلف روانشناس��ی، فرهنگی، اجتماع��ی و غیره در محدوده تحت پوش��ش خود اجرا 
نماید. بدینوس��یله از کلیه شرکت های مهندسی مشاور، استارت آپ ها ، شرکت های دانش بنیان، نهادهای 
پیام رس��ان، س��ازمان های مردم نهاد و سایر ش��رکت های ذیصالح با مهارت کافی در برقراری ارتباط موثر با 
مش��ترکین خانگی و تجاری واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید مدارک و رزومه خود را از تاریخ انتش��ار آگهی 

حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه تاریخ99/02/20 تحویل دبیرخانه شرکت توزیع نمایند.
شرایط فراخوان:

1- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک و اصله فراخوان در چهار چوب ضوابط و مقررات از شرکتهای واجد شرایط 
برای دریافت اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و فنی و ارائه پیشنهاد قیمت  دعوت بعمل خواهد آمد.

2- مدارک ارسالی عودت نمی گردد.
3- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4-38252982-081 تماس حاصل فرمایید.

/ع
99
00
37
0

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام  شرکت تولیدات 
کاغذی نوید سلولز توس)سهامی خاص(

به شماره ثبت 36344و شناسه 
ملی10380518694

  بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
تولی��دات کاغ��ذی نوی��د س��لولز توس) س��هامی 
خاص ( ثبت ش��ده به ش��ماره 36344 و شناسه 
ملی10380518694دعوت می ش��ود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��ش ماهه منتهی 
ب��ه 1398/06/31 صاحب��ان س��هام ک��ه در روز 
دوش��نبه- 1399/02/22 راس ساعت 8 صبح به 
نشانی : مش��هد-کیلومتر30جاده مشهد-قوچان 
ش��هرک صنعتی طوس-ف��از یک-قطع��ه دوم کد 
پس��تی9185176754 برگ��زار می گ��ردد، حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه :  

 1-اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره و حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانونی شرکت

2- تصویب ترازنامه و صورت حساب سودوزیان 
شش ماهه منتهی به 1398/06/31

3-انتخاب اعضای هیئت مدیره  
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

5-انتخ��اب روزنام��ه کثیر االنتش��ار ب��رای درج 
آگهی های شرکت

6-س��ایر مواردی که در صالحی��ت مجمع عمومی 
عادی سالیانه باشد 

 هیئت مدیره 

ع 9
90
03
74

ش�هرداری بجن�ورد در نظ�ر دارد 
ثبت�ی  پ�اک  از  مج�زی  زمی�ن  قطع�ه   16
12179 فرع�ی از 173 اصل�ی بخش دو واقع 
در بجن�ورد – انته�ای خیاب�ان قی�ام جن�وب 
دادس�را ب�ه مش�خصات ج�دول ذی�ل را از 
طریق مزایده به فروش رس�اند لذا متقاضیان 
م�ی توانند جه�ت دریافت و تحویل اس�ناد 
از واحد حقوقی و پیمان ش�هرداری مرکزی 
بص�ورت مه�ر و امضا ش�ده طب�ق توضیحات 
اس�ناد مزای�ده و تحویل  پاکتهای پیش�نهادی 
خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی تا تاریخ 
99/2/25 اق�دام نماین�د و ی�ا جه�ت کس�ب 
اطاعات با ش�ماره تلف�ن:  32222110-114 

تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مزایده فروش 16 قطعه زمین واقع در انتهای خیابان قیام-نوبت اول

/ع
99
00
39
0

شهردار ی بجنورد

توضیحاتمبلغ پایه ) ریال (کاربریعرض معبر )متر(متراژ )مترمربع(ردیف

14/184/000/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری شمال1295/5

پروانه ساختمانی رایگان در 
حدود دو طبقه باالی پیلوت

9/188/000/000مسکونی8 متری شمال2229/7
8/474/000/000مسکونی8 متری شمال3223
7/574/000/000مسکونی8 متری شمال4216/4
7/339/500/000مسکونی8 متری شمال5209/7
7/108/500/000مسکونی8 متری شمال6203/1
7/717/500/000مسکونی8 متری شمال7220/5
7/423/500/000مسکونی8 متری شمال8212/1
7/740/600/000مسکونی8 متری شمال9203/7
10/395/000/000مسکونی16 متری شرق ، 8 متری شمال10231
6/926/500/000مسکونی8 متری جنوب11197/9
7/192/500/000مسکونی8 متری جنوب12205/5
7/455/000/000مسکونی8 متری جنوب13213
8/382/800/000مسکونی8 متری جنوب14220/6
9/128/000/000مسکونی8 متری جنوب15228/2
14/054/400/000مسکونی18 متری غرب ، 8 متری جنوب16292/8

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی نگین 
خراسان) سهامی خاص (

به شماره ثبت 34322و شناسه 
ملی10380495332

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم 
ش��رکت گ��روه کارخانجات کاغذ س��ازی 
نگین خراس��ان) س��هامی خ��اص ( ثبت 
ش��ده ب��ه ش��ماره 34322 و شناس��ه 
ملی10380495332دع��وت م��ی ش��ود 
ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به 
ط��ور ف��وق الع��اده صاحب��ان س��هام که 
 1399/02/22 دوش��نبه-  روز  در 
 : نش��انی  ب��ه  14عص��ر  س��اعت  راس 
توس-ف��از  صنعت��ی  مشهد-ش��هرک 
ش��مالی6-قطعه131-                                                         ت��الش  1-بل��وار 
برگ��زار   9185175365 پس��تی  ک��د 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

 1-انتخاب اعضای هیئت مدیره
2-س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده  باشد 

 هیئت مدیره

ع 9
90
03
73

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام  شرکت تولیدات 
کاغذی شکوفه خراسان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 3317و شناسه 
ملی10380192174

  بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
تولی��دات کاغ��ذی ش��کوفه خراس��ان ) س��هامی 
خ��اص ( ثبت ش��ده به ش��ماره 3317 و شناس��ه 
ملی10380192174دعوت می ش��ود تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��ش ماهه منتهی 
ب��ه 1398/06/31 صاحب��ان س��هام ک��ه در روز 
دوش��نبه- 1399/02/22 راس س��اعت 18 عص��ر 
ب��ه نش��انی : مشهد-ش��هرک صنعت��ی توس،فاز 
یک،بلوار تالش جنوبی ،کد پستی 9185176754 

برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :  

 1-اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره و حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانونی شرکت

2- تصویب ترازنامه و صورت حساب سودوزیان 
شش ماهه منتهی به 1398/06/31

3-انتخاب اعضای هیئت مدیره  
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

5-انتخ��اب روزنام��ه کثیر االنتش��ار ب��رای درج 
آگهی های شرکت

6-س��ایر مواردی که در صالحی��ت مجمع عمومی 
عادی سالیانه باشد 

ع هیئت مدیره  9
90
03
72
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پرداخت ۹۰ درصد هزینه های درمانی بیماران کرونایی   مهر: طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: به دلیل کاهش عمل ها و مراجعه مردم به بیمارستان ها ۳۱ درصد هزینه ها و ۳۸ درصد 
بار مراجعه کاهش یافته است. وی گفت: هزینه های دارو و درمان بیماران کرونایی افزایش پیدا کرده است. همچنین تمامی خدمات مربوط به بیماران کرونا زیرپوشش بیمه سالمت قرار دارد و ۹۰ درصد هزینه های 
افراد را بیمه پرداخت می کند؛ چنین اقدامی، حمایت خوبی است که در کشور انجام شده است. در حال حاضر مردم در تخت بیمارستان زیرپوشش بیمه سالمت قرار نمی گیرند مگر آنکه گرفتار بیماری کرونا شوند.

جاسوسی صهیونیست ها از واتس آپ در آمریکا
گــپ  برنامــه  مدیــران  فــارس: 
واتــس آپ مدعــی شــده اند یــک 
تولیدکننده  شــرکت صهیونیســتی 
جاسوس افزار با استفاده از سرورهای 
خود در آمریکا بــه این برنامه حمله 

کرده است.
به گــزارش انگجت، فیس بوک اعالم 

کرده شــرکت صهیونیستی NSO Group که ســوابق فراوانی در سرقت 
اطالعات کاربران در کشــورهای مختلف جهان بر مبنای ســفارش دولت ها 
دارد، برای جاسوســی از مکالمات صوتی افراد در زمان استفاده از واتس آپ 

اقدام کرده است.
بر اســاس شــکایت تنظیم شــده واتس آپ، این شــرکت صهیونیستی از 
سرورهای خود در خاک آمریکا برای جاسوسی از کاربران واتس آپ استفاده 
می کند. روی این ســرورها نرم افزار جاسوسی Pegasus این شرکت نصب 

شده است.
شرکت یادشــده برای جاسوســی از کاربران واتس آپ بیش از ۷۰۰ بار از 
خدمات میزبانی شرکت QuadraNet در لس آنجلس استفاده کرده است. 

البته شرکت مذکور از سرورهای آمازون نیز بهره گرفته است.
شرکت صهیونیســتی NSO Group مدعی شده فیس بوک نمی تواند از 
آمریکا آن را مورد پیگرد قضایی قرار دهد، اما وکالی فیس بوک به شــدت 
در تالش هســتند آن ها را به دلیل نقض امنیت و حریم شخصی میلیاردها 

کاربر خود به دادگاه بکشانند.

 افزایش فشار به دولت انگلیس 
برای انتشار ضعف های نظام سالمت

فارس:درپی شــیوع ویروس کرونا در 
انگلیس، دولت این کشور برای انتشار 
گزارشی از ضعف های نظام درمانی در 
مانور مواجهه با همه گیری آنفلوانزا در 
سال 2۰16، زیر فشار قرار گرفته است.

درصورتی که دولــت انگلیس گزارش 
مربوط به ضعف نظام درمانی در مواجهه 

با شیوع بیماری ها را منتشر نکند ممکن است دادگاهی شود.
به نوشــته روزنامه »گاردین«، ســال 2۰16 در بیمارســتان های انگلیس مانور 
همه گیری بیماری آنفلوانزا برگزار شــد که نتایج آن نشان داد نظام درمانی این 

کشور قادر به مواجهه با شیوع گسترده بیماری های واگیر نیست.
»موسی قریشی« از پزشکان خدمات ملی سالمت انگلیس که عضو کمپین »۵۴۰۰ 
پزشــک« است، از دولت درخواست کرده گزارش مربوط به این مانور سه روزه را 

هرچه سریع تر منتشر کند.
این پزشک که نماینده وکالی یک شرکت مشاوره پزشکی است، تهدید کرده اگر 
دولت بدون دلیلی موجه از انتشار این گزارش خودداری کند، وکالی او این مسئله 

را به مقام های قضایی ارجاع خواهند داد.
قریشــی می گوید انتشار این گزارش به میزان زیادی به سود جامعه خواهد بود 
زیــرا در آن توصیه ها و تجربیاتی وجود دارد که به مبارزه با ویروس کرونا کمک 

خواهد کرد.
روزنامه »تلگراف« در این باره نوشته است، گزارش ضعف کادر درمانی انگلیس به 

قدری »تکان دهنده« است که دولت از انتشار آن اجتناب کرده است.

کرونا زنگ خطر مصرف آب را به صدا درآورد
ایرنــا: ایــران روی کمربند خشــک و 
نیمه خشــک قرار گرفته؛ به این معنا که 
میزان ریزش های آســمانی آن بین یک 
سوم تا یک چهارم کمتر از متوسط جهانی 
است؛ از سوی دیگر تبخیر آن نیز معموالً 
۵۰ درصد بیشتر از متوسط جهانی است؛ 
بنابراین با یک حساب سرانگشتی می توان 

فهمید ایران در خصوص منابع آبی در مضیقه است، اما با وجود این بر اساس اعالم 
کارشناسان و منابع مرتبط، سرانه مصرف آب در ایران دو برابر استاندارد جهانی است.

با وجود چنین کمبودی، اما ایران در میان کشورهایی قرار دارد که ساالنه نزدیک به 
۸۰ درصد ذخیره آب در دســترس خود را مصرف می کند؛ این یعنی ما در وضعیت 
»خیلی بحرانی« قرار داریم که جای تأمل دارد. حال در این میان چندی است که سر 
و کله ویروسی جدید با نام کووید 1۹ پیدا شده که متخصصان پزشکی معتقدند راه 
مقابله با آن شست وشوی مداوم دست به مدت 2۰ ثانیه است. با این شرایط باید دید 
این نحوه مصرف با منابع آبی کشوری مانند ایران که در لبه پرتگاه کاهش منابع آبی 

قرار دارد چه خواهد کرد.
در واقع متخصصان و فعاالن محیط  زیست معتقدند شیوع ویروس کرونا فرصتی برای 
محیط زیست و تنوع زیستی موجود در آن بوده است، هوا در کالنشهرهای دنیا بهتر 
شده و حیوانات آزادانه حتی در فضاهای شهری تردد می کنند، اما از سوی دیگر برای 
برخی منابع، مانند آب مشکالتی ایجاد شده به طوریکه بنا به گفته مسئوالن مرتبط 
در زمان شیوع کرونا، مصرف آب در کشور بین 2۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. 
در شهری مانند تهران این چشمگیرتر است؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
تهــران اعالم کرده بود میزان آب مصرفی تهران در 2۹ اســفند معادل ۳.۵ میلیون 
مترمکعب و در ۵۰ سال اخیر در فصل زمستان بی سابقه بوده است، در حالی که اگر در 
زمان شستن دست شیر آب را ببندند تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری برای کشوری مانند ایران باشد که روی کمربند 
خشک و نیمه خشک قرار دارد. باید مراقب باشیم یک بحران منجر به رقم خوردن 
بحران دیگری نشود. اصغر محمدی فاضل، رئیس انستیتوی محیط  زیست سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: با همه گیری 
جهانی ویروس کرونا، مصرف آب به مرز نگران کننده ای رسیده و کارشناسان معتقدند 
الگوی کنونی مصرف منجر به کمبود شدید منابع آبی در کشورهای مختلف می شود.

وی افزود: اگرچه راهبردهای مختلفی برای پیشگیری و مقابله با گسترش این ویروس 
در جهان مطرح شــده اما راهکار ساده  قابل انجام توسط عموم مردم، شست وشوی 
دســت به مدت 2۰ ثانیه با آب و صابون است. سازمان بهداشت جهانی معتقد است 
شست وشوی مکرر و کامل دست ها می تواند به کاهش احتمال ابتال به بیماری های 
عفونی و نیز کووید 1۹ کمک کند. این سازمان به آمارهای جهانی سال 2۰1۷ استناد 
می کند که اثبات می کند بهداشــت ضعیف و دسترسی محدود به امکانات شست و 

شوی دست، منجر به مرگ 1.۵ میلیون نفر در سراسر جهان شده است. 
وی ادامه داد: این توصیه در حالی که جهان درگیر یکی از بدترین بیماری های همه گیر 
خود است، زنگ خطر چگونگی تأمین آب سالم را برای جامعه بشری به صدا درآورده 
است. بازگرداندن توجه انسان ها به یکی از بزرگ ترین خطرات زیست محیطی یعنی 
فقدان منابع آب سالم بسیار دشــوار است، تهدید ویروس کرونا از یک سو و بحران 

جهانی آب از سوی دیگر سبب نگرانی مضاعف کارشناسان این حوزه شده است.

 ویروس کرونا چگونه می تواند به بحران جهانی آب منجر شود؟
محمدی فاضل گفت: فرض کنید یک شیر آب معمولی در طول 2۰ ثانیه شست وشوی 
دست، 1.۵ تا 2 لیتر آب مصرف کند؛ در این شرایط بحرانی و توصیه پزشکان برای 
شست وشوی مداوم دست ها، با فرض 1۰ بار تکرار، می توان نتیجه گرفت روزانه حدود 
1۵ تا 2۰ لیتر سرانه مصرف آب فقط برای شست و شوی دست ها خواهد شد؛ با این 

محاسبه یک خانواده پنج نفری روزانه دست کم 1۰۰ لیتر آب اضافه مصرف دارد.
وی افزود: کمبود آب نیز همانند ویروس کرونا یک مشــکل جهانی است که نیاز به 
اقدام جمعی دارد. فرصت دیگری برای رسیدگی به بحران آب در جهان وجود ندارد؛ 
اکنون که به طور مداوم به مردم یادآوری می شود از آب برای مقابله با گسترش ویروس 
استفاده کنند باید توصیه های نحوه شست وشوی دست ها با حداقل آب مورد نیاز را هم 

به مردم گوشزد کرد تا بحران دیگری ایجاد نشود. 
رئیس انستیتوی محیط  زیست سازمان همکاری اقتصادی اظهار کرد: تاکنون بحران 
ویروس کرونا به ما آموخته که اقدام های جمعی، راه حلی مناسب برای برطرف کردن 
یک مشکل مشترک است؛ به اشتراک گذاشتن دانش در جامعه به شیوه ای فراگیرتر، 
به دیگران کمک می کند راه حل های خالقانه ای را برای حفاظت از منابع آب، کاهش 
تولید فاضالب و توسعه پروژه های بهداشتی ابداع کنند و در نهایت موجب رهایی از 

این بیماری همه گیر شود.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   از آغاز فعالیت 
شبکه آموزشی دانش آموزان یا همان »شاد« بیش 
از هشت روز می گذرد. شبکه ای که به گفته مهدی 
شرفی، رئیس مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
به  کاربرانش  پرورش حاال شمار  و  آموزش  وزارت 
1۰میلیون نفر رسیده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
کالس آنالین در آن برگزار شده است. ارقام قابل 
پیام رسان  این  اگر  می دهد  نشان  که  توجهی 
به درستی از سوی وزارتخانه یاد شده به عنوان مالک 
اختصاصی آن مدیریت شود، چشم انداز خوبی در 
از راه دور دانش آموزان در روزهای  انتظار آموزش 
کرونایی و حتی پسا کرونایی خواهد بود. اما این 
سکه، روی دیگری هم دارد که می توان رگه هایی از 

موضوعات نگران کننده را هم در آن جست.
برای مثــال اگر تا چندی پیش ُکنــدی و قطع و 
وصل های پی درپــی اینترنت برای پیوســتن به 
شبکه شاد و آموزش مجازی تنها دغدغه معلمان، 
دانش آموزان و اولیای آنــان بوده، حاال موضوعاتی 
همچون باال بودن حجم مصرف اینترنت، هزینه بر 
بودن آموزش مجازی، نامشخص بودن زمان آموزش، 
عدم دسترســی بعضی از دانش آموزان و حتی گاه 
دانلود نشدن بعضی از پیام های صوتی در سامانه شاد 

هم به آن اضافه شده است.

 دردسرهای »شاد«
ســجادی، یکی از والدین دانش آمــوزان با انتقاد از 
سلیقه ای عمل کردن معلمان و مدیران مدارس در 
آموزش از طریق شبکه شاد به قدس می گوید: معلم 
پســرم از صبح تا 1۰ شــب آنالین است و درس و 
تکالیفی که به دانش آموزان می دهد بسیار زیاد است 
به طوری که تقریباً نه تنها فرزندم بلکه من و همسرم 
نیز درگیر آموزش و تمرین های ارائه شده هستیم. 
از طــرف دیگر برای هر کالس یک گروه تشــکیل 
داده اند که در آن گروه هم معلم تدریس می کند و 
هم دانش آموزان تکالیفشان را قرار می دهند؛ بنابراین 
در مدت کمی تعداد پیام هایی که در گروه گذاشته 
می شود آن قدر زیاد می شود که تا دانش آموز بتواند 
درس معلمش را پیدا کند زمانش تلف می شــود؛ 
ضمن اینکه یک معلم کالس آنالین برگزار و سؤال 
می  کند و بچه ها باید همزمان جواب دهند که خود 

دردسر دیگری است. 
آیدا رسولی، یکی از دانش آموزان پایه دوم متوسطه 
هم که در شهرســتان رودهن تحصیل می کند با 
اشــاره به اینکه خیلی از دانش آموزان مدرسه آن ها 
از قشــر ضعیف جامعه هســتند و قــادر به خرید 
بسته های اینترنتی برای دسترسی به شبکه شاد و 
دریافت آموزش ها نیستند، به قدس می گوید: حتی 
دانش آموزانی هم که به شبکه متصل هستند بعضی 
پیام های صوتی آموزشی را که معلمان در گروه قرار 
می دهند، نمی توانند دانلود کنند که این مشــکل 

ظاهراً به شبکه شاد برمی گردد. یعنی اگر آموزش و 
پرورش نرم افزار مناسبی را در سامانه شاد پیش بینی 
می کرد االن این مشــکل وجود نداشت یا در حال 
حاضر دسترســی به صفحه خصوصــی بعضی از 

معلمان در شاد امکان پذیر نیست. 

 »شاد« مشکل حادی ندارد
این ها شاید گوشه ای از مسائل و ضعف های شبکه 
شاد باشــد. مشکالتی که البته مسئوالن آموزش و 
پرورش وجود آن ها را به دلیل تازه شکل گرفتن آن 

طبیعی می دانند. 
رضوان حکیــم زاده، معاون 
وزارت  ابتدایــی  آمــوزش 
آموزش و پرورش در این باره 
به قدس می گوید: پیام رسان 
شــاد فضای جدیدی برای 

معلمان و دانش آموزان است و مشکالت این شبکه 
هم بیشــتر به این دلیل است که تازه فعالیتش را 
آغاز کرده، بنابراین چنین مشکالتی تا حدی طبیعی 
اســت. البته بخشی از مشــکالت هم به ناآشنایی 
خانواده ها و دانش آموزان برمی گردد؛ به هرحال این 
پیام رسان دچار مشکالت حادی نیست که رفع نشود 
و فقط کمی زمان می خواهد؛ ضمن اینکه تا همین 
االن بسیار فراتر از انتظار ما ظاهر شده به طوری که 
در مناطقی که فکر نمی کردیم دانش آموزان به این 

آن وصل شده اند. 
وی ســپس به بحث سلیقه ای عمل کردن مدارس 
و معلمان در شــبکه شاد می پردازد و می گوید: این 
وزارتخانه پروتکل آموزشی تهیه و آن را برای همه 
مدارس ارســال کرده که برای معلمان و همه کادر 
آموزشی قابل دسترس است. در آنجا کامالً توضیح 

داده شــده که معلم باید مدت 
زمان آموزش را با مدیر و اولیای 
دانش آمــوزان هماهنگ کند و 
کالس ها ســر ساعت مشخصی 
شــروع و به پایان برسد. یعنی از 
ســاعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر 
معلم باید ساعتی را با هماهنگی 
خانواده و مدیر مدرسه به صورت 
ثابت برای آموزش مشخص کند. 

همچنین برای چگونگی یا نحوه فعالیت هم راهنمای 
عمل مرحله اول برای معلمان ارسال شده و در حال 
تهیه راهنمای عمل مرحله دوم که اجزای تدریس 
شــامل ارائه آموزش، هویت کالس، ایجاد انگیزه و 
ایجاد ارتباط را دربرمی گیرد، هستیم. وی در همین 
زمینه از برگزاری دوره های توانمندسازی معلمان در 
اسرع وقت خبر می دهد و می گوید: این موضوع مثل 
هر موضوع دیگری ممکن است در آغاز کار نقایصی 
داشته باشد، اما اگر خانواده ها در این زمینه همکاری 
خوبی داشــته باشــند هرچه زودتر از این موانع و 
مشکالت موجود عبور و از مزایای شبکه شاد که بر 
بســتر خوب، ایمن و با کاربری آموزشی طراحی و 
راه اندازی شده استفاده می کنیم. امیدواریم این شبکه 
پس از بازگشایی مدارس در کنار تدریس حضوری 
قــرار گیرد و بــه معلمان در غنی کــردن آموزش 

دانش آموزان کمک کند. 
حکیم زاده درباره چگونگی نظارت آموزش و پرورش 
بر نحوه فعالیت ها بر بستر پیام رسان شاد، می گوید: 
در سامانه داشبورد مدیریتی وجود دارد و نظارت بر 
سطوح مختلف از سوی مدیر مدرسه، رئیس منطقه 
و مدیرکل اســتان انجام می گیرد، همچنین برای 
اعضای بخش ستادی هم سطوح دسترسی و نظارتی 

و مدیریتی تعریف شــده است. 
بنابراین برای ما این امکان وجود 
دارد که منطقه به منطقه و حتی 
مدرسه به مدرسه بر نحوه فعالیت 
در این فضا نظارت کنیم و ببینیم 
دانش آموزان چقدر ثبت نام کرده و 
یا نکردند. یکی دیگر از موضوعات، 
مدت حضور و انجام فعالیت های 
معلمان و دانش آموزان است که 
همه این ها ثبت می شود و خانواده ها هم می توانند 
بدون نگرانی اجازه دهند بچه های آن ها در این فضا 
حضور داشته باشند.  وی آموزش هماهنگ و ایمن 
دانش آموزان بر بســتر شبکه ملی اطالعات را امتیاز 
خاص پیام رسان شاد در قیاس با شبکه های اجتماعی 
دیگر می خواند و  می گوید: همه زحماتی که معلمان 
برای آمــوزش مجــازی دانش آموزان کشــیده اند 
ارزشمند اســت، اما مبنای وزارت آموزش و پرورش 
برای فعالیت معلمان و دانش آموزان در فضای مجازی 
حضور در شبکه شــاد است؛ یعنی فقط این شبکه 
اجتماعی اســت که از سوی آموزش و پرورش برای 

آموزش مجازی دانش آموزان رسمیت دارد.

 »شاد« رایگان می شود
مهــدی شــرفی، رئیــس 
فناوری  و  برنامه ریزی  مرکز 
اطالعــات وزارت آمــوزش 
و پرورش هــم ایرادهایی را 
که کاربران به شــبکه شاد 

نسبت می دهند، می پذیرد و به قدس می گوید: این 
سامانه خیلی سریع و در یک بازه زمانی کوتاه و برای 
پاسخگوی به افراد زیادی شکل گرفته و هر سیستم 

نرم افزاری هم در ابتدای کار، مســائل و مشــکالت 
خــودش را دارد؛ به ویژه اگر بخواهیم سیســتمی 
داشته باشــیم که همزمان پاسخگوی 1۴ میلیون 
دانش آموز باشــد. البته ما کارشناســانی را مستقر 
کردیم که به مشکالت دانش آموزان و معلمان در این 
اپلیکیشن رسیدگی کنند. این کارشناسان انتقادها 
را دریافت می کنند و برای رفع آن ها به بخش فنی 
ارجــاع می دهند. در واقع رصد لحظه به لحظه این 
سامانه برای رفع مشکالت، سیاست وزارت آموزش 
و پرورش است. وی از بررسی مشکل دانلود نشدن 
بعضی از پیام های صوتی در سامانه شاد خبر می دهد 
و تصریح می کند: به محض دریافت گزارشــی در 
خصوص این مشــکل، وارد عمل شدیم و در حال 

بررسی این موضوع و رفع آن هستیم.
رئیس مرکز برنامه ریزی و فنــاوری اطالعات وزارت 
آموزش و پــرورش در خصــوص چگونگی نظارت 
آموزش و پرورش بر ســامانه شاد هم می گوید: این 
شــبکه فقط برای آموزش طراحی شده، یعنی حتی 
اگر دانش آموز هم بخواهد از طریق این ســامانه وارد 
کانال ها و گروه های دیگر شود، نمی تواند. ضمن اینکه 
اطالعاتی که به اشتراک گذاشته می شود به سرعت 
بررسی می شود و ما هم دانش آموزان را چک می کنیم. 
شرفی ورود به سامانه شاد را طبق مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، رایگان می خواند و می گوید: بر این 
اســاس وزیر آموزش و پرورش به شدت پیگیر این 
موضوع است زیرا که این مسئله جزو حقوق اصلی 
دانش آموزان اســت که باید در ایــن دوره، آموزش 

رایگان ببینند.
وی همچنین از توســعه تدریجی شبکه شاد خبر 
می دهد و می افزاید: شاد یک پلتفرم است و در مرحله 
نخســت، هدف این بود کالس های درس تشکیل 
شود و دانش آموز و معلم در کنار هم قرار گیرند، اما 
سپس به لحاظ توسعه ای مرحله به مرحله تکمیل 
می شــود و ابزارهای مختلف الکترونیک، ابزارهای 
آزمون ســاز، ابزارهای تشخیصی و برنامه  های تولید 
محتــوای الکترونیک به آن اضافه خواهد شــد. به 
عبارت دیگر با گذشت زمان به این سامانه ابزارهای 
بیشتری می افزاییم که هیچ پیام رسان دیگری آن ها را 
ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که سامانه شاد چه 
امتیازی نسبت به پیام رسان های دیگر دارد، می گوید: 
در حال حاضر پیام رسان شاد کامالً اقتصادی و صرفاً 
برای آموزش آماده شده اســت و اگر خانواده اجازه 
اســتفاده از آن را به فرزندش بدهد کامالً مطمئن 
است و در آن جز مباحث آموزشی چیزی وجود ندارد 
و دانش آموز نمی تواند به کانال و گروه هایی مراجعه 
کند که ممکن است مسائل غیراخالقی و یا هرچیزی 
در آن مطرح شــود. یک ویژگی مهم شاد به نسبت 
پیام رســان های دیگر این اســت که امکان افزودن 
ابزارهای کمک آموزشی به آن متناسب با درخواست 

دانش آموزان و معلمان وجود دارد.

مسئوالن آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس وعده دادند

بی نظمی های »شاد« پایان  می یابد

ورود به سامانه 
شاد طبق مصوبه 
ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، رایگان و 
جزو حقوق اصلی 
دانش آموزان است

بــــــرش
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رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان بهزیستی:
بیش از ۴۰ مرکز بهزیستی 
درگیر بیماری کرونا شده اند

 ایلنا   رئیس کمیته پیشگیری از بیماری های 
واگیر ســازمان بهزیستی با بیان اینکه تاکنون 
بیش از ۴۰ مرکز شبانه روزی در 16 تا 1۷ استان 
درگیر کرونا شــده اند، گفت: هیچ یک از مراکز 
رها نشده اند و پرسنل به صورت شبانه روزی به 

مددجویان خدمات ارائه می دهند.
محمد نفریه همچنین افزود: البته بســیاری از 
این مراکز پیک بیماری را گذرانده اند، با توجه به 
اینکه مراکز ما پرریسک هستند، برخی از مراکز 
نیز درگیر شده اند. وی در ادامه گفت: متأسفانه 
تمام مراکز مجبور شدند مواد ضدعفونی را از بازار 
آزاد تهیه کنند، همچنین پرسنل بیشتری را به 
کار گرفته اند؛ از همین رو سازمان نیز کمک هایی 
هر چند محدود به این مراکز داشته تا هزینه ها 

جبران شود. 
طی مکاتباتی با وزارت بهداشت، قرار شد چنانچه 
مرکزی آلوده شد، شبکه های بهداشت به سرعت 

برای کمک به مراکز ما وارد شوند.

علم و فناوری

مدیرعامل یک شرکت دانش  بنیان:
دستگاه الکتروریسی ایران 

ساخته شد
 فارس    مدیرعامل یک شرکت دانش  بنیان از 
تولید یک دستگاه الکتروریسی خبر داد و گفت: 
این دستگاه قابلیت تولید ماسک N۹۵ را دارد؛ 
یک الیه نانو الیاف روی پارچه های معمولی که 
۳۰-۴۰ درصد کارایی دارند را پوشش می دهد و 
تبدیل به مدیای N۹۵ یا N۹۹ درصد می کند.

نادر نادری افزود: مدیای N۹۵ نداشتیم ولی 
در حال حاضر با داشتن دستگاه الکتروریسی 
عالوه بــر کاربردهای مختلف کــه می تواند 
صنعت فیلتــر یا صنایع دیگــر را دربرگیرد 
 N۹۹ و N۹۵ می توان ماسک هایی با کارایی

درصد را تولید کرد. 
وی گفت: با شــرایط فعلی قیمت این دستگاه 
چیزی حدود یک میلیون دالر اســت. در حال 
حاضر 6 دستگاه در مجموعه ما فعال هستند 
که افزون بر 6 میلیون دالر است که نه تنها ارز 
وارد نمی کنیم بلکه صادرات هم داریم و سبب 

ورود ارز به کشور شده ایم.

بهداشت و درمان

یک مسئول بیمه سالمت اعالم کرد
پیشنهاد افزایش تعرفه های 

پزشکی در انتظار تصمیم دولت
 ایسنا   دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سالمت از ارائه پیشنهادهای تعرفه ای پزشکی سال 

1۳۹۹ به هیئت دولت خبر داد.
دکتر سیدسجاد رضوی با بیان اینکه همه موارد اعم 
از افزایش هزینه ها، نرخ تورم و... در پیشنهادهای 
تعرفه ای مان لحاظ شده، افزود: در این پیشنهادها، 
هم تورم را دیده ایم و هم توان مالی دولت و بیمه ها 
مــورد توجه قرار گرفته اســت. از طرفی افزایش 
هزینه های پزشکان و بیمارستان ها نیز دیده شده 
و برآیندی از افزایش تعرفه ارائه شده است. البته 
افزایش یا اصالح تعرفه ها همیشه ایده آل نیست، 
بلکه بر اســاس تــوان و منابــع و مصارف لحاظ 
می شود. طبق ماده هشت قانون بیمه همگانی باید 
بر اساس منابع درباره تعرفه ها تصمیم گیری کنیم، 

نه فقط بر اساس مصارف. 
رضوی همچنین گفت: در این پیشنهادها تعرفه 
بخش خصوصی و دولتی به صــورت جداگانه و 

متفاوت دیده شده است.

نظامی و انتظامی

یک مسئول ناجا اعالم کرد
 جمع آوری معتادان متجاهر

از چند روز آینده
 مهر    رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا از جمع آوری مجــدد معتادان متجاهر 
خبــر داد و گفت: این معتــادان در ابتدا به 
مراکز مــاده 16 کرونایی می روند و پس از 
1۴ روز بــه مراکز مــاده 16 اصلی منتقل 

می شوند.
سردار مســعود زاهدیان ادامه داد: ابتدا این 
معتادان به مراکز غربالگری که توسط سپاه 
رسول اهلل راه اندازی شــده می روند و سپس 
در آنجا هم از نظر نــوع اعتیاد و هم از نظر 
مبتال بودن به بیماری کرونا مورد بررســی 
قرار می گیرنــد. اگر مبتال به کرونا بودند که 
در مراکــز جداگانه نگهــداری و در غیر این 
صورت به مراکزی که نــام آن ها مرکز ماده 
16 کرونایی است منتقل می شوند. معتادان 
در این مرکز 1۴ روز می مانند و پس از اینکه 
مجدد از آن ها تســت گرفته شود به مراکز 

اصلی ماده 16 منتقل می شوند.

آموزش

یک مدیر وزارت علوم بیان کرد
 پیش بینی وضعیت آموزش 

در ترم آینده
 ایسنا    دکتــر محمدرضا آهنچیان، مدیر کل 
دفتــر برنامه ریزی آمــوزش عالــی وزارت علوم 
گفت: در حال حاضــر بدون تعطیلی خودمان را 
برای تابستان آماده می کنیم تا بتوانیم در حالت 
آماده باش برای حفظ و استمرار آموزش عالی در 
کشــور قرار گیریم. وی گفت: امیدواریم مشکل 
ویروس کرونا حل شود، اما اگر ادامه یابد و حتی 
در فصل پاییز کشور را در وضعیت فوق العاده قرار 
دهد، از وضعیت دانشگاه ها غافل نیستیم و برای 
سال تحصیلی آینده نیز برنامه ریزی داریم؛ ضمن 
اینکه می کوشیم نقص های فعلی آموزش مجازی 
را رفــع کنیم، آماده ادامه آموزش های مجازی در 
سطحی با کیفیت بسیار باالتر نیز هستیم. احیاناً 
اگر ستاد ملی مقابله با کرونا تشخیص داد که در 
مهر 1۳۹۹ هم روش غیرحضوری ادامه داشــته 
باشــد و دانشــگاه ها به لحاظ آموزش حضوری 
تعطیل شــوند، می توانیم آموزش ها را با کیفیت 

بهتر از نیم سال فعلی ارائه دهیم.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

اشکال آماری داریم نه کتمان آماری
برنا: بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید 
وزیر بهداشت دســتور خوبی را به دانشگاه ها و بیمارستان های 
کشــور داده که همه افرادی که با عالئم کرونا بستری می شوند 
تســت آن ها منفی اســت اما شــواهد بالینی، آزمایشگاهی و 
رادیولوژیک بیماری را دارند هم در آمار آورده شوند. ما با اشکال 

آماری روبه رو هستیم نه با کتمان آمار.

احتمال تعطیلی 40 درصد تاالرهای پذیرایی
برنا:خســرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایی از 
احتمال تعطیلی۳۰ تا ۴۰ درصد تاالرهای پذیرایی خبر داده و 
گفته است: احتمال دارد در آینده نزدیک صنف تاالردارها از بین 
بروند. اغلب تاالرها به شکل استیجاری و با هزینه های گران اداره 
می شــود. امیدواریم با ارائه وام به این صنف حداقل بخشــی از 

تاالردارها بتوانند به فعالیت بپردازند.

فرصتی برای حذف تجمالت در مراسم عروسی
برنا: شــهال کاظمی پور، جمعیت شــناس با تأکید بر ضرورت 
فرهنگ ســازی در ازدواج گفت: مردم باید در نگرش خود تغییر 
ایجاد و مراســم تجمالتی را که عمدتــاً با قرض و بدهی همراه 
می شــود از فرایند ازدواج حذف کنند. کرونا می تواند تبدیل به 
فرصتی شــود تا این رویه غیراصولــی با کار فرهنگی و آموزش 

حذف شود.

هشدار درباره روان شناسان تقلبی
برنا: محمدمهدی تندگویــان، معاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان از نگارش نامه ای به دادســتان کل کشور برای ورود به 
موضوع سوء اســتفاده برخی از عنوان مشاور و روانکاو در فضای 
مجازی خبر داد و گفت: بیشتر این افراد مدارک علمی خدمات 
مشــاوره ای ندارند و بدون داشــتن تابلو رسمی مشغول به کار 

هستند و در فضای مجازی و اینستاگرام تبلیغ می کنند.

قدرت ما در بهشت زهرا زیاد است!
فارس: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به 
پرسش خبرنگاری در خصوص جزئیات نامه وزیر ارشاد به شورای 
شهر، گفت: فضا را تحریک و فتنه انگیزی نکنید. از کجا می دانید 
وزارت بهداشت به ما آمار نداده؛ آمار ارائه شده ولی علنی اعالم 
نکرده اند. وی به خنده گفت: می دانید که قدرت ما در بهشــت 

زهرا زیاد است.

عده ای دچار خوش خیالی کاذب شده اند
ایرنا:حمید ســوری، اپیدمیولوژیست و اســتاد دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی گفت: به نظر می رسد بخشی از جامعه 
نسبت به اپیدمی کرونا دچار خوش خیالی کاذب شده اند و این 

مسئله عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت.
مردم تصور می کنند بیماری کنترل یا حتی خاموش شده اما در 

واقع این موضوع، یک تصور اشتباه است.
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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 قاضی الحاجات

دونالد ترامپ، دو روز پس از ماجرای پیشــنهاد وی درباره 
تزریق مواد ضدعفونی کننده به بیماران کرونا، با انتقاد شدید 
از کارکرد رسانه ها، اعالم کرد نشست های خبری کاخ سفید 

»ارزش وقت گذاشتن« ندارند.

زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده آمریکا در امور 
افغانستان خواستار کنار گذاشــتن اختالفات داخلی در این 

کشور به نفع منافع ملی شد.

جدایی طلبی شورای انتقالی جنوب یمن زیر چتر حمایتی امارات ادامه دارد

پرده اول از توطئه تجزیه
 جهان/ مهدی خالدی  یمن روز گذشــته 
صحنه اتفاق هایی بود کــه می تواند پیامدهای 
مهمی داشته و به نزاع میان مزدوران وابسته به 
عربستان سعودی و امارات در جنوب این کشور 
که از یکی دو سال پیش آغاز شده، رنگ و بوی 
جدی تری بدهد. از زمان تسلط ائتالف متجاوز 
سعودی بر شهرها و استان های جنوبی یمن، این 
مناطق به شــدت ناامن شده و به ویژه شهر عدن 
به صحنه دست به دست شدن و درگیری میان 
»شــورای انتقالی جنوب« )گروه شبه نظامیان 
تحت حمایت امــارات( و دولت مســتعفی به 
ریاســت منصور هادی )وابســته به عربستان( 
تبدیل شــده است. در آخرین مورد از گسترش 
اختالف میان دارودســته ســعودی – اماراتی، 
شورای انتقالی جنوب در نشست فوق العاده خود 
با ریاســت سرلشکر »احمد ســعید بن بریک« 
بامداد روز یکشــنبه از اعمال حالت اضطراری و 
وضعیت خودگردان بر عدن و دیگر استان های 
جنوب یمن خبــر داد. دولت منصور هادی این 
تصمیم شورای انتقالی را محکوم و انصاراهلل نیز 
این اقدام را به معنای شکســت قطعی »توافق 
تو خالی« ریاض خوانده اند. دولت ســعودی در 
دی سال گذشــته )۱۳۹۸( پس از ماه ها جنگ 
و درگیری شــدید میان دولت مستعفی منصور 
هادی و شبه نظامیان شــورای انتقالی جنوب، 
توانست طرفین را در ریاض گرد هم آورد و سران 
دو طرف را مجبور به امضای توافق ریاض کند. 
توافقی که از همان روزهای ابتدایی امکان عملی 

شدن آن مبهم بود و تا کنون نیز عمده بندهای 
آن اجرا نشده است. 

 خودمختاری، پله گذار به اعالم استقالل
دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل خاورمیانه 
در گفت وگو با قدس ضمن اشــاره به این نکته 
که در ۱۹ مرداد سال گذشته نیز عناصر شورای 
انتقالی جنوب با شــورش علیه منصور هادی، 
قصر ریاســت جمهوری »المعاشیق« در عدن را 
به کنترل خود درآوردنــد، در تحلیل تحوالت 
اخیر یمن گفت: شورای انتقالی جنوب از همان 
ابتدای شکل گیری اش )ســال 20۱7( در پازل 
توطئه امارات برای تجزیه یمن قرار داشت. این 
دیپلمات سابق کشورمان افزود: این شبه نظامیان 
حتی پرچم یمــن جنوبی )پرچمی که پیش از 

ســال ۱۹۹0 متداول بود( را استفاده کرده اند. 
اقدام اخیر این گروه نیز مقدمه استقالل جنوب 
از شمال اســت؛ اما اینکه چرا آن ها به صراحت 
به جای اســتقالل، خودمختاری اعالم کرده اند 
به یک مســئله بازمی گــردد. در صورت اعالم 
اســتقالل جنوب یمن، این مسئله برای امارات 
)چه آنکه ابوظبی اســتقالل یمن جنوبی را به 
رسمیت بشناســد و چه به رسمیت نشناسد( 
بار سیاسی در عرصه منطقه ای و بین المللی به 
دنبال خواهد داشــت. از این رو  ابوظبی با این 
اقدام تاکتیکی این مرحله را به عنوان پله گذار به 
دوره بعد انتخاب کرده است. میرابیان در ادامه با 
بیان آنکه دولت مستعفی عبدالرب منصور هادی 
دیگر به تاریخ پیوسته تصریح کرد: سعودی اگه 
چه هنوز هم دولت مســتعفی را برای بازی های 

بعدی در صفحه شــطرنج تحوالت یمن حفظ 
خواهــد کرد اما ریاض هم از اســتقالل جنوب 
خشنود خواهد بود. اهداف عربستان و امارات در 
یمن با وجود برخی اختالفات با هم همپوشانی 
دارد با این تفاوت که برای ریاض مسئله مهم در 
همسایه جنوبی، مقابله با انصاراهلل تعریف شده اما 

برای امارات تسلط بر بنادر جنوبی یمن. 

 ریاض و ابوظبی 
از تجزیه یمن استقبال می کنند

سیدرضا صدرالحسینی، دیگر کارشناس مسائل 
منطقه نیز در تشــریح اتفاق هــای اخیر اظهار 
کــرد: با توجه به تحوالت اخیــر یمن در حوزه 
میدانی و سیاســی و تغییر رویکــرد نیروهای 
مقاومت از حالت تدافعی به تهاجمی، ژئوپلتیک 
نبرد در این کشــور به نفع مقاومت تغییر کرد. 
در پی این تحول عربســتان و حامیان غربی اش 
دریافته اند پیروزی در صحنه میدانی بر مقاومت 
غیرممکن است، بنابراین در حالی که به شدت 
زیر فشار قرار دارند توطئه دیگر و پلن دوم خود 
که همان تجزیه یمن است را مد نظر قرار داده اند. 
شکل گیری شورای انتقالی جنوب یمن از سوی 
امارات هم در راستای همین امر صورت گرفت. 
صدرالحسینی ادامه داد: در نهایت اینکه ریاض و 
ابوظبی هر دو از تجزیه یمن استقبال می کنند. با 
وجود این مردم جنوب با آن ها همراهی نخواهند 
داشــت، چراکه عناصر موجود را مزدور خارجی 

تلقی می کنند.

ایســنا: همزمان با بحران شدید اقتصادی 
در فلســطین، دادگاه مرکزی قدس )وابسته 
به صهیونیســت ها( حکم بلوکه کردن ۴۵0 
میلیون ِشِکل )واحد پول رژیم صهیونیستی( 
از درآمدهای مالیاتی تشــکیالت خودگردان 

فلسطین را صادر کرد.
روزنامه اورشلیم پست: حشدالشعبی عراق 
و گروه های مقاومــت در مبارزه با داعش در 

االنبار عراق نقش اصلی را ایفا کردند.
میدل ایســت نیوز: عادل عبدالمهدی در 
یکی از آخرین دســتوراتش، فرمــان داد از 
بودجه اقلیم کردستان به دلیل عدم تحویل 
نفت به سومو )سازمان بازاریابی دولتی نفت( 

کاسته شود.

مذاکرات خروج آمریکا از عراق 
دو ماه دیگر برگزار می شود

جهان: عراق و آمریکا ژوئن آتی در مذاکراتی 
مســئله خروج نیروهای آمریکایی را بررسی 
کــرده و جدول زمانی را برای این کار تعیین 
خواهند کرد. عبدالکریم خلف، ســخنگوی 
فرماندهــی کل نیروهای مســلح عراق در 
گفت وگو با روزنامه الصباح چاپ این کشــور 
اظهار کرد: تصمیم بــرای انجام مذاکرات با 
اســتناد به تصمیمات پارلمــان برای خروج 
نیروهای آمریکایی و با توافق دو طرف عراقی 
و آمریکایی گرفته شــد و روابط امنیتی دو 
کشور در چارچوب تمرین ها و تبادل تجربیات 
حتی با خروج نیروها ادامه خواهد یافت.خلف 
در ادامه گفت: دولت عــراق پیامی از طرف 
آمریکا دریافت کرد که مثبت بوده و شــامل 
بررسی تمامی اشکال روابط راهبردی میان دو 
طرف به شــکل کامل بود و عراق به صورت 
جدی و کاملــی خروج نیروهــای بیگانه را 
بررسی خواهد کرد.وی در ادامه گفت: در این 
مذاکرات تمامی اشکال ارتباط میان دو کشور 
در زمینه های اقتصادی، سیاســی، امنیتی و 
فرهنگی در چارچــوب توافق نامه راهبردی 
امضا شده میان دو کشور بررسی خواهد شد.
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در میان گمانه ها درباره سالمتی »اون«صدور بیانیه مشترک پوتین و ترامپ 
رهبر کره شمالی نخستین پیام خود را صادر کردتقویت همکاری ها  و اعتمادسازی؛ خواسته دو طرف

مهر: والدیمیر پوتیــن و دونالد ترامپ به 
پیوستن  مناسبت هفتادو پنجمین سالروز 
نیروهای نظامی آمریکا و شــوروی ســابق 
در کنار رودخانه البه در کشــور آلمان )در 
جریان جنگ دوم جهانی( بیانیه مشــترک 
صادر کردنــد. در این بیانیــه آمده: »روح 

همبســتگی البه« نمونه ای از کنار گذاردن 
اختالفــات دو کشــور و همــکاری برای 
پیگیری یک هدف بزرگ تر بود. مســکو و 
واشنگتن به تازگی و به واسطه تحریم های 
اعمالــی از ســوی دولت ترامــپ با هم به 

مشکل خورده اند.

ایسنا: در میان گمانه زنی ها درباره وضعیت 
ســالمتی »کیــم جونــگ اون« رهبر کره 
شمالی، وی با انتشار پیامی از کارگرانی که 
در ساخت شهر »ســامیویون« در مرزهای 
شمالی مشغول به کار هســتند، قدردانی 
کرد. با این حال »رادیــو دولتی جمهوری 

خلق کره« با انتشــار این خبر اشاره ای به 
فعالیت فعلی رهبر این کشــور و وضعیت 
جســمانی و ســالمتی او نکرده است. در 
چند روز گذشــته اخبار متناقضی در مورد 
وضعیت جسمانی رهبر کره شمالی منتشر 

شده است.

کسری یک تریلیون دالری در انتظار بودجه آمریکا
یورونیوز: دفتر بودجه کنگره آمریــکا پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی 
ایاالت متحده در ســه ماهه دوم سال جاری میالدی تحت تأثیر تبعات شیوع 
ویروس کرونا ۱2 درصد کاهش یابد. این پیش بینی حاکی است کسری بودجه 
دولت در سال مالی 2020 به ۳.7 تریلیون دالر می رسد و مجموع بدهی دولت 
به ۱0۱ درصد تولیــد ناخالص داخلی آمریکا افزایــش می یابد. دفتر بودجه 
کنگره آمریکا همچنین پیش بینی کرده نرخ بیکاری در ایاالت متحده در سه 
ماهه دوم ســال جاری به ۱۴ درصد برســد. وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه 
اعالم کرده بود تا ۱۸ آوریل )یک هفته پیش( بیش از 2۶ میلیون نفر به صف 
متقاضیان بیمه بیکاری افزوده شده  است. بدین ترتیب، نرخ بیکاری در ایاالت 
متحده از ۳.۵ درصد در فوریه گذشــته به ۱۶ درصد در آوریل رسید. این در 
حالی اســت که در جریان بحران مالی سال ۹-200۸ نرخ بیکاری آمریکا از 

۱0 درصد فراتر نرفته بود.

ترافیک دریایی نفت کش های عربستان در سواحل آمریکا
سرگردانی نفتی

تسنیم: انتشــار فیلمی کوتاه از صدها 
نفتکش سعودی حامل نفت این کشور 
در سواحل کالیفرنیا که در انتظار اجازه  
تخلیه به ســر می برند، سوژه رسانه ها 
قرار گرفت.  دســت کم چهار نفتکش 
حامل نفت خام که در اواخر ماه مارس 
عربســتان را ترک کرده انــد، از اوایل 
آوریل در ســواحل مصر، سنگاپور و مالزی سرگردان هستند و هیچ مقصدی 
ندارند. حداقل ۱۸ نفتکش بزرگ حامل نفت عربستان قرار است ماه آینده به 
آمریکا برسند. وقتی این نفت در ماه مارس به آمریکا فروخته شد، این کشور 
هنوز تعطیلی های ناشــی از ویروس کرونا را اعمال نکرده بود. اکنون بیشــتر 
انبارهای ذخیره دولت فدرال آمریکا پر شده و ظاهراً نفتکش های سعودی باید 

همچنان سرگردان بمانند تا خریداری پیدا شود.

  نمابر تحریریه:     ۳7۶۱00۸7 -۳7۶۸۴00۴  )0۵۱(
)0۵۱(   امور مشترکین:                 ۳7۶۱۸0۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶۵۱۸۸۸   )0۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶2۵۸7   )0۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱00۸۶   )0۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳70۸۸   )0۵۱(
)0۵۱(   ۳7۶2۸20۵                                             
                                      فاکس: ۳7۶۱00۸۵  )0۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱7۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳7۶۸۵0۱۱ )0۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸2   و   ۶۶۹۳7۹۱۹ )02۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳۸0۱۳  )02۱(
 پیامک:                                            30004567

خبربدون تیتر

خبر

 انعکاس

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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دهی�اری روس�تای ده�رود از تواب�ع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد 
ب�ر اس�اس مصوب�ه ش�ورای اس�امی روس�تا در نظ�ر دارد  اج�رای 
عملی�ات جم�ع آوری زبال�ه ، رف�ت و روب ، الیروب�ی کان�ال ه�ا و ی�خ زدایی معاب�ر روس�تا را از طریق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمانکاران 
و ش�رکت های واج�د ش�رایط و دارای صاحی�ت از اداره تع�اون ، کار و رف�اه اجتماع�ی ب�ه م�دت یکس�ال واگ�ذار نمای�د. متقاضی�ان 
می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا تاریخ 1399/02/21 به آدرس مش�هد ، خیابان رس�الت ، رسالت 113 ، مدیری 
7 ، پ�اک 54 دهی�اری ده�رود مراجع�ه نماین�د . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واری�ز وجه به مبل�غ 1,000,000 ریال به حس�اب 
ج�اری ش�ماره 0107689101009 ن�زد بان�ک ملی بن�ام دهیاری ده�رود ارائه گردد .دهی�اری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری دهرود

آگهی تجدیدمناقصه    نوبت اول
سازمان نوس�ازی وبهسازی ش�هراصفهان  اجرای پروژه ه��ای ذیل رابه 

مناقصه می گذارد.
١-عملی��ات ك��ف س��ازی خیاب��ان عب��اس آبادحدفاص��ل خیابان ش��مس آب��ادی تا                             

خیابان چهارباغ
٢-عملی��ات ك��ف س��ازی خیابان ش��یخ بهای��ی حدفاصل خیابان  ش��مس آب��ادی تا                      

خیابان چهارباغ 
لذامتقاضیان واجدشرایط می توانندتاده روزپس ازانتشار آگهی نوبت دوم 

جهت دریافت اسنادمناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه وپس ازتكمیل به واحد 
حراست واقع درخیابان ابن سینا مقابل بانك ملی كوچه كدخدابن بست دوم  

سازمان نوسازی وبهسازی شهراصفهان - تلفن تماس ٤-٣٤٤٨٤٨٩٢-٠٣١  /ع
99
00
36
اطالعیه مهم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی9

نظر به اینكه پروانه تأسیس مؤسسه خیریه فروغ محبت طوس به شماره ثبت ١٩7٠ به نشانی: 
بلوار وكیل آباد- وكیل آباد ٨7- ٨7/6- پالک ٨٠ بر اساس تصمیم كمیسیون عالی ماده ٢6 سازمان بهزیستی كشور لغو گردیده 
اس��ت. لذا به اطالع عموم می رس��اند ادامه فعالیت مؤسس��ه خیریه فوق الذكر از نظر این اداره كل فاقد وجاهت قانونی است. از 
شهروندان محترم درخواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت )جمع آوری وجوه، تحت عنوان خیریه یا خانه فرزندان 
بی سرپرست، فروش قبض اعانه، توزیع صندوق صدقات و....( مراتب را به شماره ٣٢٢٣٢6٠6- ٠5١ دفتر بازرسی و رسیدگی به 

شكایات اداره كل بهزیستی خراسان رضوی اعالم نمایند.                                                                                 شناسه آگهی٨٢46٢4/ م الف٣١١
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گروه صنعتی ش��هید عارفی ) ذوب فلزات فجر ( در نظر دارد نس��بت به تأمین یک دستگاه كوره شاتلی با 
مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

مورد استفاده : پخت فرآورده های نسوز

 Type: shuttle kiln                    با سرویس حرارتی ماکزیمم 1800 درجه سانتیگراد

Capacity.year 10000t                مصرف سوخت : گاز طبیعی

تلرانس دمایی 10± درجه سانتیگراد و به صورت کاماًل اتوماتیک می باشد.

ل��ذا از كلیه ش��ركت هایی كه توان تأمین و س��اخت دس��تگاه فوق می باش��ند دعوت بعمل می آی��د حداكثر تا تاریخ 
١٣٩٩/٠٢/١٨ جهت دریافت اسناد مناقصه  به نشانی: تهران، میدان بسیج، جاده خاوران، بعد از بازار گل امام رضا)ع( 
جنب كارخانجات س��یمان تهران، گروه صنعتی ش��هید عارفی ) ذوب فلزات فجر ( ، مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند.

تلفن : ٣٣4٢١١٨5 – ٣٣4٢١١77 
١- مناقصه گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

٢- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
٣- واریز مبلغ-/4٠٠/٠٠٠ریال جهت خرید و دریافت اسناد شركت در مناقصه به حساب جاری شماره ١٢٩١٨٠٠٠٣6٢٠6 
بانك سپه ذوب فلزات غنی آباد تهران كد ١٢٩١ بنام شركت توسعه منابع انرژی توان و یا از طریق دستگاه كارتخوان  

و ارائه معرفی نامه الزامی میباشد.
4- س��پرده تضمین ش��ركت در مناقصه به مبلغ -/6,١5٠,٠٠٠,٠٠٠ریال به صورت ضمانت نامه بانكی یا چك بانكی در 

وجه شركت توسعه منابع انرژی توان میباشد.
5- آخرین مهلت ارسال پاكات تا تاریخ ١٣٩٩/٠٢/٢٨ میباشد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه فوق ، در اسناد مناقصه مندرج میباشد .
شناسه آگهی٨٢4444/ م الف٢6٨ 

/ع
99
00
38
0

         شركت توسعه منابع انرژي توان
         آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای – شماره 64609926
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اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد فرآیند ارزیابی 
كیف��ی جهت برگ��زاری مناقصه عمومی با موض��وع » نگهداری و تعمیر تجهی��زات ارتباطی ادارات كل 
راه آهن تهران، شمالش��رق١، خراسان، شمال و شمالش��رق٢« را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

)ستاد( به شماره ٢٠٩٩٠٠١4٩4٠٠٠٠١٠ با شرایط زیر برگزار نماید. 
دارا ب��ودن گواهینامه صالحیت ایمن��ی پیمانكاران صادره از وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعی و گواهینامه 
تایی��د صالحیت ش��ركتهای خدماتی ص��ادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع��ی در زمینه تعمیر و نگهداری 
الزامی و در غیر اینصورت منجر به حذف مناقصه گران از ادامه روند مناقصه می باشد. مبلغ تضمین شركت 
در فرآیند ارجاع كار 5.١4١.٨٢6.٣77 ریال و مدت اعتبار  ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار ٣ ماه بوده و 

به مدت ٣ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .
كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
 www.setadiran.ir سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد ش��د. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
روز دوشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٢/٠٨ می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: ساعت ١٢ روز شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٢/١٣
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی: ساعت ١٣ روز شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٢/٢7

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار : آدرس تهران- میدان آرژانتین- خیابان آفریقا- س��اختمان مركزی 
راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم -  اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكی - امورقراردادها

 شناسه آگهی٨٢٢٩6٩/ م الف٢١٩

فراخوان مناقصه شماره : 33/99/01 )نوبت اول(

اداره كل ارتباطات و عالئم الكتریكي  راه آهن جمهوري اسالمي ایران

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سهامی خاص
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