
 

همراهی علم و دین درمقابله با کرونا
 معارف  نشســت علمی »مسائل تربیت دینی در دوره در نشست علمی »مسائل تربیت دینی در دوره پساکرونا« بررسی شد

پساکرونا؛ تنگناها و فرصت ها« پنجشنبه گذشته در تاالر 
شیخ طوســی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، حجت االسالم 

سیدمحمود مرویان حسینی گفت: پس از شیوع بیماری 
کرونا و برای حفظ جان افراد، الزم بود اجتماعات دینی، 
اماکن متبرکه، مناســک و فعالیت های مذهبی که به 

 ............ صفحه 5صورت اجتماع برگزار می شد...

4 6 3
در گفت وگوی قدس با عبدالحسین خسروپناه عنوان شد رئیس  کل بانک مرکزی:  پیام تبریک تولیت آستان قدس به رئیس جدید مجلس 

: jامام على
هر كس 

بد اخالق باشد، 
خانواده  اش از او 
دلتنگ و خسته 

مى  شوند.  
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»مصلحت« 
نوآوری امام wدرفقه شیعی

  3میلیارد دالر ارز 
برای واردات تأمین کردیم

شب و روز را با دغدغه 
حل مشکل معیشت محرومان  بگذرانید

 ............ صفحه 6

 مجلس یازدهم در نخستین گام، رئیس و هیئت رئیسه خود را انتخاب کرد 

آزمون شفافیت  برای مستأجران بهارستان

تفاوت قیمت های سایت 
سازمان حمایت با بازار 

از کجا آب می خورد؟

لوازم خانگی 
و تنظیم نبودن 

ارز و عرضه!

 سیاســت  همان طور که از فردای انتخابات اسفند ســال گذشته، احتمال رئیس شدن 
سرلیســت اصول گرایان در مجلس یازدهم وجود داشت، سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان 
مجلس، محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس ســال اول مجلس یازدهم انتخاب شد. دومین 
نشست علنی مجلس یازدهم صبح پنجشنبه با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه برای سال اول 
برگزار و محمدباقر قالیباف با 2۳۰ رأی از مجموع 267 رأی گرفته شده، اکثریت آرای وکالی 
ملت را بدســت آورد. عالوه بر این امیرحسین قاضی زاده هاشمی با 2۰8 رأی و علی نیکزاد 
با 196 رأی از 274 رأی گرفته شده، به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیسه دائم 

 ............ صفحه 2مجلس یازدهم انتخاب شدند...

 اقتصاد  بازار لوازم خانگی از اســفند ماه نیمه 
تعطیل است  وهنوز هم در رکود به سر می برد، اما 
تولیدکنندگان در اواخر سال گذشته و در روزهای 
اخیر با دستاویز قرار دادن بهانه هایی از حذف ارز 
نیمایی گرفته تا کاهش تولید و افزایش قیمت ارز، 

روی اقالم خود...

پشت پرده 
تالش های پنهان برای 

تغییر کادرفنی تیم ملی

کرونا علیه 
اسکوچیچ!

معترضان یک مقر پلیس آمریکا 
در ایالت مینه سوتا را 

به آتش کشیدند

مینیاپولیس  
شهر بی پلیس

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 1۰

خبرهای خوش 
هسته ای 

در راه است
 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
فؤاد ایزدی

دعــوای چند روز اخیر میان ترامپ و توییتر به جاهای حســاس و البته جذابش 
رسیده. این شبکه اجتماعی روز چهارشنبه برای نخستین بار، یک توییت  رئیس 
جمهور ایاالت متحده را »به شدت گمراه کننده« خواند. »دونالد« اما در واکنش به این 
اقدام برخی رسانه های کشورش را به جانبداری انتخاباتی از یک جریان خاص متهم 

و یک روز بعد دستور اجرایی برای وضع...

آزادی بیان به سبک غربی 
در ماجرای ترامپ و توییتر

      صفحه 1 ............ صفحه 8
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آگهی فراخوان شناسایی  و ارزیابی مشاور 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

مزایده شماره 99/1
فروش ملک واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان چناران

شرح در صفحه 4
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1- موضوع مناقصه: »انجام عملیات نشت یابی مسیر خطوط لوله انتقال گاز«
2- نام و نش��انی دستگاه مناقصه گذار: شیراز- بزرگراه امام خمینی- حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان- منطقه پنج عملیات 

انتقال گاز- امور پیمان ها
3- می��زان و ن��وع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 250/000/000 )دویس��ت و پنج��اه میلیون( ریال مطاب��ق آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی
4- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت ساعت 14 روز دوشنبه 

مورخ 1399/03/19 می باشد.
5- مهلت عودت اسناد مناقصه، مستندات ارزیابی کیفی، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهاد قیمت: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه 

مورخ 1399/04/02 می باشد.
6- رتبه مورد نیاز: رتبه معتبر پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه یا گواهی نامه صالحیت بازرسی فنی 
از ش��رکت ملی گاز ایران. ارائه گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با مصوبه هیئت وزیران 

الزامی است.
7- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه، یک نس��خه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد 

اقتصادی، شناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت
8- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مناقصه گ��ران جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر به پای��گاه ملی اطالع رس��انی مناقصات یا پای��گاه اطالع رس��انی الکترونیک��ی منطقه به آدرس 
www.dis trict5.nigtc.ir )بخش مناقصه و مزایده( مراجعه یا با ش��ماره تلفن 38132319- 38132310/071-071 امور پیمان های منطقه تماس حاصل 

فرمایند.       شماره مجوز: 139901022                       نوبت اول: شنبه 1399/03/10              نوبت دوم: دوشنبه 1399/03/12

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

/ع
99
01
62
6

                       رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.
اولآگهی فراخوان مناقصه شماره س- 99-5 )عمومی/ یک مرحله ای()87290013( ت 

وب��
ن

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراس�ان رضوی در نظر دارد در راس��تای ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت )2( مصوب 1393 مجلس شورای اسالمی و مصوبه شورای اقتصاد به شماره 586206 مورخ 
1395/4/5 با اعمال اصالحات مصوب ش��ورای اقتصاد به ش��ماره 1342590 مورخ 96/5/25 دس��تورالعمل ش��رایط واگذاری 
طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی، انجام پروژه های 

به شرح ذیل را به صورت مشارکتی به روش B.O.T واگذار نماید.
کلی��ه اف��راد حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای مجوز آموزش��ی از مراجع ذیربط، صالحیت فنی و اخالقی می توانند از تاریخ درج 

آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد به نشانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر اس��ت هیچگونه تغییر کاربری در خصوص طرح ها امکان پذیر نمی باش��د و بعد از مدت زمان مشخص شده براساس 

نظر کارگروه واگذاری استان میبایست پروژه تکمیل شده به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی تحویل گردد.
1( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای زاوه                              2( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوشاب

3( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای داورزن                       4( احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای صالح آباد
5( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تایباد                          6( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای نیشابور

7( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خلیل آباد                   8( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوین
9( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواف                          10( توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای چناران
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»فراخوان شناسایی سرمایه گذار
 برای پروژه های جدید و نیمه تمام به صورت مشارکتی«

1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: خدمات تلفنچی و خدمات نگهداشت امور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان رضوی

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن تأییدیه صالحیت مرتبط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرایند ارج��اع کار: -/409/750/000 ریال )چهارصد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( می باش��د که می بایس��ت بر 
اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتمًا اصل آن قبل 
از آخرین مهلت ارائه پیش��نهاد قیمت به صورت دس��تی تحویل دفتر حراست شرکت گاز اس��تان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع 

ارشاد- طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/03/07 لغایت آخر وقت اداری 99/03/12

7- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 9/00 صبح مورخ 99/03/25
8- پیشنهادهای واصله در ساعت 12/00 مورخ 99/03/25 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ش��ایان ذک��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذی��ر ب��وده و در صورت نی��از به کس��ب اطالعات بیش��تر با                                                     
تلفن: 37072212- 051 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

/ع
99
01
55
9

آگهی مناقصه - شماره مجوز 1399/991 )عمومی(
وب��ت دوم

ن

»خلیج فارس« »خلیج فارس« 
کابوس ناوهای آمریکاییکابوس ناوهای آمریکایی

112112 فروند شناور موشک انداز  فروند شناور موشک انداز 
به ناوگان مدافعان امنیت تحویل شدبه ناوگان مدافعان امنیت تحویل شد

 ............ صفحه 2
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 تأکید روحانی بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری در ایام تعطیالت  سیاست: رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی وزیر بهداشت درخصوص افزایش رشد تعداد مبتالیان پس از انجام سفرهای بین شهری 
در تعطیالت عید فطر و نگرانی از این بابت، باتوجه به در پیش بودن تعطیالت تابستانی، تأکید کرد: وزارت بهداشت با همکاری وزارت کشور و صداوسیما برای اطالع رسانی مردم و دادن هشدارهای الزم درخصوص 

پرهیز از سفرهای غیرضرور که منجر به انتقال ویروس می شود، اقدام های الزم را انجام دهند.

 سیاســت  با حضور مقام هــای بلندپایه 
نظامی چون سرتیپ امیر حاتمی؛ وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرلشکر 
پاسدار حسین ســامی؛ فرمانده کل سپاه 
پاسداران، سردار تنگسیری؛ فرمانده نیروی 
دریایی سپاه، اســتاندار هرمزگان، نماینده 
ولی فقیه در استان و جمع زیادی از مسئوالن 
لشکری و کشوری مراسم الحاق ۱۱۲ فروند 
ناوگان  به  موشک انداز  شناور 
مدافعــان امنیت خلیج فارس 
بندرعباس  در  پنجشنبه  روز 

برگزار شد.
تهاجمی  شــناورهای  الحاق 
جدید ساخت وزارت دفاع به 
به عنوان  دریایی سپاه  نیروی 
بازوان  قدرتمندترین  از  یکی 
نشان می دهد  دفاعی کشور، 
که دســتور به روزرســانی و 
افزایش تــوان رزمی مرزبانان 
نیروی دریایی سپاه همچنان 
ادامه دارد. با توجه به مأموریت اصلی مرزبانان 
ســپاهی و ارتشی یعنی تأمین امنیت تنگه 
هرمز و دریای عمان چنین دســتور کاری 
دور از انتظار نیست. از همین جهت است که 
مقام های نظامی کشورمان در این مراسم بر 
محکم تر شدن کمربند امنیتی خلیج فارس 
و به ویــژه تنگه هرمز تأکید کردند و فناوری 
نظامی ســپاه پاســداران در این منطقه را 

کابوس ناوهای آمریکایی دانستند.

 تالش دولت های فرامنطقه ای »
برای ناامن سازی خلیج فارس

امیر حاتمــی، وزیر دفاع در این مراســم با 
اشــاره به اهمیت تنگه هرمز به عنوان مورد 

مناقشه ترین تنگه در سراسر جهان بیان کرد: 
هرچند حفظ امنیت این تنگه برعهده ایران 
است، اما تاش برای ناامن سازی آن از سوی 
گروهی از دولت های فرا منطقه ای دهه هاست 
که ادامه دارد. وی با اشاره به حضور نیروهای 
آمریکا در خلیج فارس از دهه ۱۹۸۰ میادی 
گفت: مسئله ناامن سازی خلیج فارس و تنگه 
هرمز بهانه ای است برای تسلط بیشتر آمریکا 
که به صورت پیوســته دنبال می شود و این 
کشــور در اقدام اخیر خود نیز تاش کرد تا 
از طریق ایجاد یک ائتاف نظامی ضد ایرانی 
با حضور تعدادی از متحدان منطقه ای و فرا 
منطقه ای خود امنیت این آبراه بین المللی را 
به مخاطره بیندازد تا با تســلط ایران بر این 

آبراه جهانی مقابله کند.

مأموریت جدید نیروی دریایی سپاه»
سرلشکر سامی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی نیز در این مراسم تأکید کرد 
نیروی دریایــی مأموریت دارد قدرت دفاعی 

خــود را به اندازه ای تقویت کــرده و بیفزاید 
که بتواند دشــمنان منافع و حاکمیت ملی 
سرزمین اســامی را در دوردست تعقیب و 

منهدم سازد.
سامی افزود: آنچه در معرض دید قرار دارد 
بخش کوچکی از توان ماست و بخش مهم 
و بیشتر آن پنهان است. اگر روزی دشمنان 
دســت از پا خطا کرده و نگاه طمع کارانه به 
سرزمین اســامی ایران داشته باشند، با آن 
بخش از توان پنهان ما روبه رو می شوند که از 
آسمان و زمین روی آنان آتش خواهد بارید. 
آن روز میدان نبرد برای دشمنان تبدیل به 

جهنم می شود.

 وزارت دفاع»
 پشتیبان مرزبانان دریایی

امیــر حاتمی نیــز در این مراســم تحویل 
ناوشــکن دماوند، ناو موشک انداز سپر، انواع 
زیردریایی های سبک و نیمه سنگین از جمله 
غدیر و فاتح به نیروهای مســلح و همچنین 

تحویل شناورهای گشتی، جست وجو و نجات 
به نیروی انتظامی را از جمله اقدام های وزارت 
دفاع در تجهیز ناوگان نیروهای مســلح در 
آب های خلیج فارس و دریای عمان برشمرد. 
وزیر دفاع با اشاره به شناورهایی که به ناوگان 
نیروی دریایی ســپاه ملحق شد، گفت: این 
شناورها به همت متخصصان سازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح طراحی و تولیدشــده اســت و از 
قابلیت های پیشرفته بسیار خوبی در حوزه رزم 
دریایی برخوردار هستند که ازجمله می توان 
به هوشمندی، رادار گریزی، تحرک باال، مانور 
پذیری و سرعت باالی آن ها اشاره کرد. امیر 
حاتمی افــزود: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات 
شامل مخابرات، رادارها و سیستم کنترل و 
مانیتورینگ به کار رفته در شــناورهایی که 
امروز تحویل نیروی دریایی سپاه شد، ساخت 
داخل بوده و تمامی سامانه ها و سیستم های 
هدایت ساح ها و پردازش بومی سازی شده 

وزارت دفاع است.

وعده ساخت دو شناور بزرگ نظامی »
به نام شهیدان مقاومت

از ســوی دیگر سردار تنگســیری، فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران اعام کرد دو 
شناور بزرگ نظامی با نام شهیدان سلیمانی 
و المهندس در نیروی دریایی سپاه ساخته 
می شود. وی افزود: شناور بزرگ نظامی شهید 
حاج قاسم سلیمانی در نیروی دریایی سپاه 
طراحی شــده اســت که به زودی عملیات 
ساخت آن آغاز خواهد شــد. این شناور به 
طول ۶۵ متر و باقابلیت حمل بالگرد خواهد 
بــود که طراحی ویــژه آن در زمان کوتاهی 

نهایی شده است.

112 فروند شناور موشک انداز به ناوگان مدافعان امنیت تحویل شد

» خلیج فارس« کابوس ناوهای آمریکایی

درود بر تمامی مسئوالنی که برای ملت دلسوزی و کار راه اندازی می کنند و با سام خدمت س
شهردار منطقه ۲ خدا شاهده از بس که ما اهالی کشاورز۹گرد و خاک خوردیم ناراحتی ریه 
گرفتیم تمنا داریم نسبت به آسفالت کشاورز۹اقدام بفرمایید با تشکر جمعی از اهالی کشاورز۹و 

من اهلل التوفیق یاعلی. 09330003998
تا مجلسیان و دولتیان و بقیه همه و همه کارمند دولت باشند معلوم است هیچ قانونی به س

نفع کارگر و کاسب تصویب نمی شود. 09350000304
با عرض ســام و ادب حضور رئیس پلیس راهور و همچنین نیروی انتظامی لطفاً دستور س

بفرمایید جلو ماشین های شیشه دودی و پاک مخدوش را بگیرند؛ چون دیدم با کمال پررویی 
کارهای خاف شــرع انجام می دهند به امیدی که نتوانند آن ها جوالن دهند. یاعلی باتشکر. 

09330003998
 من یک کارگر فصلی هستم و در یک خانه مستأجری در حاشیه شهر موکت پهن کردم. س

نه قالی دارم و نه کولر و بخاری. می توانید بازدید بفرمایید.  ۱۸ ساله کارگری می کنم، پدر و 
مادر ندارم. حرامم باشد اگر تا االن سبد معیشتی یا غذای حرم نصیبم شده باشد. این را با گریه 
می گویم؛ این کجای عدالته؟ این همه سبد معیشتی چرا به من یکی ندادند؟  09920006987

یک بار یکی از آقایان بنده نوازی کرده و توضیح دهد خط کششان برای دادن سهام عدالت س
چه بوده، آیا کارگر ساختمانی متمول حساب می شود؟ 09350000304

 زن و شــوهری که به جرم فســاد اقتصادی به اعدام محکوم شده اند به تازگی دو پیامک س
امیدوارکننده دریافت کرده اند که بسیار در آرامششان مؤثر بود. اولی از بابک زنجانی... »بابا حاال 
یه چیزی گفتن شــماها چقدر ساده اید« و پیامک دوم از طرف سعید مرتضوی... »بابا شما ها 
جرمتان فقط دزدیه دیگه متهم ردیف اول در قتل چند نفر بی گناه که نبودید. غرور رو بذارین 

کنار بگید ببخشید«. 09150002831
در مورد گرانی وحشتناک مسکن، مسئوالن که هیچ اقدامی نمی کنند، نشریات و روزنامه ها س

هم که اصاً انگار خبر ندارند، شاید هم مثل مسئوالن، خودشان را به خواب زده اند! به هر حال 
این مسئله برای هیچ کس مهم نیست. 09180003227

خواهش می کنم آخرین قانون مجازات شــرعی و غیرشــرعی ســرقت های آبرومندانه و س
بزرگ منشانه میلیاردی که باعث افتخار و سربلندی خود، خویشان و آشنایان گردد و آدم سری 
تو سرها در بیاره را صراحتاً و به طور شفاف در نشریات و میزگرد و دراز سیما توسط کارشناسان 
خبره برای افرادی مثل من تشریح کنند، به خصوص اعام مدارک الزم و محکمه پسند و محل 
مراجعه برای اخذ مجوزها و مشــورت های کار راه انداز را اعام کنند تا من پیرمرد ۸۰ ســاله 
عقب مانده بتوانم با سرقت، اختاس و شستن پول های کثیف بار خود و هفتاد نسل آینده ام 
را ببندم و باخیال راحت و رســتگار و آمرزیده و پاک و آبرومندانه و باعزت و بزرگی و جبران 
نادانی های گذشته از دنیا رخت بربندم. تا حاال چند نفر را دیده اید که با پوشیدن لباس راه راه 

و حضور چند دقیقه ای در برنامه اخبار مرده؟ 09150002831
این ماه هم حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی مثل سال پیش پرداخت شده. از روزنامه س

قدس می خواهیم این مسئله رو پیگیری کنه لطفاً. 09110006820
اگر یک بز در شهرهای کوچک وارد حریم منابع طبیعی شود صاحب بز باید در انتظار اشد س

مجازات باشد؛ جای تعجب است جلو چشم مسئوالن مشهد کوه های اطراف مشهد به آسمان 
خراش تبدیل می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد. 09150004223

همزمان با موافقت رهبری برای تخصیص 100 میلیون یورو به اهواز

روحانی: مشکل آب غیزانیه تا پایان خرداد حل شود©
سیاســت: حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تخصیــص ۱۰۰ میلیون یــورو از صندوق 
ذخیره ارزی برای رفع مشکل آب و فاضاب 
اهواز موافقت کردند. غامرضا شــریعتی، 
اســتاندار خوزستان با بیان این خبر گفت: 
رهبر معظم انقاب توجه خاصی نسبت به 
مسئله فاضاب اهواز داشتند و دستور دادند 
۵۰ میلیون یورو از صندوق توســعه ملی در سال جاری اختصاص یابد و سال آینده 
نیز ۵۰ میلیون یورو دیگر اختصاص داده شــود. از سوی دیگر حجت االسام حسن 
روحانی دیروز در گفت وگوی تلفنی با رضا اردکانیان، وزیر نیرو به دستورات قبلی که از 
لحظه بروز مشکل آب برای مردم منطقه غیزانیه اهواز به وزیر نیرو و استاندار خوزستان 
داده شده بود اشاره کرد و بار دیگر به اردکانیان دستور داد حل کامل و سریع مشکل 
آب منطقه غیزانیه اهواز را شخصاً به صورت مستمر پیگیری کند تا درنهایت تا انتهای 
خرداد ماه به حل قطعی مشکل منجرشود. رئیس جمهوری به اردکانیان تأکید کرد: 
برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که در آینده شاهد چنین مشکاتی در زمینه تأمین 

آب آشامیدنی در هیچ نقطه ای از کشور نباشیم.

 آمریکا نفتکش های حامل محصوالت نفتی ایران را ©
به تحریم تهدید کرد

سیاست: مقام های آمریکایی برای جلوگیری از شکل گیری ائتاف اقتصادی میان 
ایران و ونزوئا نفتکش های حامل ســوخت ایران را به تحریم تهدید کرد. به گزارش 
فارس روزنامه وال اســتریت ژورنال مدعی شده دو کشتی تحت مالکیت یونان که با 
پرچم لیبری حرکت می کردند و حامل محصوالت نفتی ایران به مقصد ونزوئا بودند، 
برنامه خود برای تحویل محموله های خودشان را متوقف کردند. دو نفتکش مذکور 
در شرایطی اعزام شده بودند که ایران ناوگانی متشکل از پنج نفتکش را برای تحویل 
بنزین روانه ونزوئا کرده است. سه نفتکش ایران به مقصد رسیده اند و دو نفتکش ایران 
در حال حرکت در مسیر هستند. مقام های آمریکایی گفته اند دو کشتی تحت مالکیت 
یونان در صورت ادامه مسیر به سمت ونزوئا از دریافت خدمات بیمه و دسترسی به 
نظام بانکی بین المللی محروم می شوند.  یک مقام آمریکایی گفت: »ما با مالکان کشتی 
در تماس بوده ایم و آن ها با خطر بزرگی در ارتباط با تحریم ها مواجه هســتند.« یک 
منبع دیپلماتیک و یک مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفته اند دولت آمریکا در 
حال بررسی راهکارهایی برای مقابله با حرکت نفتکش های حامل محصوالت نفتی 
ایران اســت. واشنگتن به عنوان مثال در تاش است کشورهای متحد خود که این 
نفتکش ها از آب های آن ها عبور می کنند را مجاب کند با این کشتی ها به عنوان ناقضان 

تحریم ها برخورد کنند. 

آیا فناوری دفاعی به خودروسازی منتقل می شود؟©
فارس: ســردار امیر علی حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه در بازدید از طرح های 
جهش فناورانه محصوالت ایران خودرو، گفت: 
ما یک صنعت فناورانه دراختیار داریم که بدون 
محدودیــت آماده انتقال آن به صنعت خودرو 
کشور هستیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
رمز موفقیت صنعت خودرو کشــور را در گرو 
نگاه به داخل و استفاده از شرکت های دانش بنیان در زمینه بومی سازی قطعات و تولید 
خودرو با نشــانی ایرانی دانســت و عنوان کرد: با استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و به 
کارگیری نیروهای نخبه دانشــگاهی در صنعت خودرو کشور، این صنعت از تحریم ها به 
سامت عبور کرده است و نقشه دشمنان برای زمین گیر کردن خودرو سازان، نقش برآب 
شده است. سردار حاجی زاده عنوان کرد: صنعت خودرو کشور باید به سمت طراحی و تولید 
پلتفرم ایرانی، ارتقای کیفیت محصوالت، کاهش مصرف سوخت و آالیندگی ها گام بردارد.

عصبانیت »هوک« از شکست جنگ تبلیغاتی آمریکا©
سیاســت: »برایان هوک«، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران به شدت از یکی از 
رسانه های این کشور بابت آنچه به ادعای او کم کاری در پخش اطاعات ضدایرانی است 
انتقاد کرده است. هوک در یادداشتی در روزنامه نیویورک پست اشاره کرده بخش فارسی 
»صدای آمریکا« )VOA( باید عملکردش در انتشار اطاعات ضد ایران را تقویت کند. او 
نوشــته است: »الزم است صدای آمریکا عملکرد بهتری در مقابله با پروپاگاندای ایران و 
انتشــار اطاعات نادرست از سوی این کشور داشته باشد. این برای دولت ترامپ اولویت 
است«.  وزارت خارجه آمریکا هر ساله بودجه ای را برای ایجاد جنگ تبلیغاتی علیه ایران 
در نظر می گیرد. به عنوان مثال این نهاد آمریکایی آبان سال ۱۳۹۷ اعام کرده بود ۴۰ 

میلیون دالر به نبرد تبلیغاتی با سه کشور ایران، روسیه و چین اختصاص داده است.
عاوه بر این هوک مدعی شد »به دلیل فشارهای ما، سران ایران باید تصمیم بگیرند، یا 
مذاکره کنند یا فروپاشی اقتصادی را مدیریت نمایند... ایاالت متحده به راهبرد موفق فشار 
حداکثری اقتصادی و انزوای دیپلماتیک ]علیه ایران[ ادامه می دهد«.  سید عباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در واکنش به این اظهارات گفت: 
»فشار حداکثری شما را با مقاومت حداکثری، اراده پوالدین و تکیه بر توانمندی های داخلی 
درهم می شکنیم. این شما هستید که باید دست به انتخاب بزنید: یا شکست را بپذیرید 
و راه احترام به ملت ایران را در پیش گیرید یا همچنان به تحقیر، منفور بودن و انزوای 

بیشتر خود ادامه دهید«.

 از سواحل »ونزوئال« ©
تا قتل »رومینا«!

شــکر خدا نفتکش ها به »ونزوئا« رســیدند و 
حاال اگرچه رســانه های جهان هم تن به اقرار 
کافــی ندهند، اما دنیا می دانــد که این کاری 
بود کارستان و ما از پس آن برآمدیم. همزمان 
مجلس جدید بدون کمترین تنفسی آغاز به کار 
کرد و رؤســای اصلــی و فرعی آن هم انتخاب 
شدند. خبر رســید »غیزانیه« عنقریب سیراب 
خواهد شــد و در کنارش ۱۰۰ میلیون یورو از 
صندوق ذخیره ارزی برای حل ریشه ای مشکل 
آب آن منطقه و مردم مهربان و صبور کانشهر 
»اهواز« اختصاص یافت... باری به همین ترتیب 
در کنار اخبار ناخوش کرونا و گرانی و غیره، ده ها 
خبر خوب از نوع آنچه آمد نیز نشر شد. اما تمام 
آن خبرهای خوب که برخی شــاید سیر تاریخ 
این سرزمین را عوض کنند، زیر هجوم رسانه ای 
قتل تلخ یک دختر نوجوان به دست پدرش گم 
شد. باید اقرار کرد که درست و غلط، بخواهیم 
یا نخواهیم، تمسخر کنیم یا تحسین، بپسندیم 
یا نپسندیم، میل و فشار فضای مجازی، دنبال 
کنندگان را با یک خبر بد ضربه فنی می کند. هر 
روز هم سرمایه گذاری هایی در اینترنت می شود 
تا این روند و این بمباران با شــدت تمام ادامه 
داشته باشد. باری این وضع سال هاست فضای 
مجازی ما را مســموم کرده و کسی به فکر راه 
چاره نبوده یا بوده و نیافته اســت. حاال در این 
اوضاع، با این روند مسموم چه باید کرد؟ بسیاری 
قادرند از همین مقدمه کوتاه، پروژه های نان و 
آبدار و ستادها و بنیادهای بسیاری درآورند و هر 
مدیر صاحب بودجه ای را نیز قانع کنند که فقط 
آن ها قادر به حل این مشکل اند. همان گونه که 
بسیار از این سفره ها پهن شده و هنوز هم چه 
بسا پهن اســت و اما حاصلی جز برای صاحب 
سفره ها و رفقایشان نداشــته است. در چنین 
وضعی یک راه هم این اســت که لقمه را دور 
ســر نچرخانیم. یعنی مدیریت کان مملکت 
سعی کند خطاهای کوچک و بزرگ کمتر رخ 
دهد؛ چرا که این اخبــار بد، به ندرت اخباری 
اســت که عامل اصلی آن مردم باشــند. اغلب 
اخباری که کام ملت را تلخ می کند، شنیده ها 
و گاه مســتندات منتشره در رسانه ها از تفاوت 
قول و عمل و رفتار و کردار مســئوالن است. از 
کم کاری آن ها، خبر بد فقط خبر قتل رومینا 
نیست. لطفاً به این وضعیتی که در آن هستیم 
دقت کنید. خبر بد اعام خروج شبانه خودروها 
از خودروسازی ها، همکاری مقام های ارشد مالی 
و سیاسی کشور با یک زن و شوهر تازه به دوران 
رســیده برای غارت ملت، خبر کار چاق کنی 
فان نمایندگان مردم، خبر جعل مدرک بهمان 
وکیل یا وکای مجلس، خبر هنرنمایی شهردار 
هنرمند کرمانشاه، خبر ارتباط داماد فان وزیر با 
بهمان بدهکار نجومی به شبکه بانکی، خبر ۱۰ 
بار عوض کردن شیوه یک نام نویسی ساده برای 
ماشــین و بسیاری از اخبار مشابه است که اگر 
تا فردا هم بنویسم تمام نمی شود. وقتی اخبار 
گندکاری برخی نمایندگان مجلس درگذشته و 
حال منتشــر می شود و نه کسی آن را تکذیب 
می کند و نه رســیدگی، وقتی همین رویه در 
مورد بسیاری از مفسدان و مقام های عالی اعمال 
می شود، وقتی مردم مردد هستند که چطور با 
ایــن همه نظارت، مقام ها و نمایندگانی چنین 
آشــکار و آسوده ســرگرم غارت آن ها بوده اند، 
حق دارند خبر غرورانگیز افتتاح مجلس جدید 
را جدی نگیرند و قصه یک قتل ناموسی بشود 
نقل هر محفلشان. اگر شما که پشت آن میزهای 
بزرگ و یا روی آن صندلی های سبز نشسته اید 
سالم باشید و اگر نبودید، مراکز نظارتی و ناظران 
شما سالم باشند و هر دست کج را به موقع قطع 
و آشکارا به مردم اعام کنند، آن وقت ملت هم 
اعتمادش برخواهد گشت و گرد اخبار مسموم 

تجمع نخواهد کرد!

با حکم رهبر معظم انقالب
علی الریجانی، مشاور رهبری و ©

عضو حقیقی مجمع تشخیص شد

سیاســت: حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اســامی با صدور حکمی آقای 
دکتر علی الریجانی را به عنوان مشاور رهبری 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب 
کردند. متن حکم رهبر معظم انقاب اسامی 
به این شــرح اســت: جناب آقای دکتر علی 
الریجانی دامت توفیقاته. نظر به تجارب مفیدی 
که جناب عالی در دوران مدیریت در بخش های 
گوناگون به ویژه در ســه دوره ریاست مجلس 
شــورای اســامی از آن برخوردار گشته اید، 
جناب عالی را به مشــاورت رهبری و عضویت 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام منصوب 
می کنم. امید اســت این مسئولیت در خدمت 

هدف های واالی نظام قرار گیرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

اگر روزی دشمنان 
دست از پا خطا 
کنند با آن بخش 
از توان پنهان ما 
روبه رو می شوند که 
از آسمان و زمین 
روی آنان آتش 
خواهد بارید

بــــــــرش

خبرهای خوش هسته ای در راه استپیام رهبر انقالب، مانیفست اجرایی مجلس
در  علم الهــدی  آیــت اهلل  سیاســت    
سیزدهمین هفته برگزار نشدن نمازجمعه 
در مشهد مقدس، در قالب »خطبه مجازی«  
درباره شروع به کار یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســامی گفت: توجه داشته باشیم 
پیامی که رهبری در مراسم افتتاح مجلس 
یازدهــم صادر فرمودنــد، از نظر جامعیت 
تبیین وظایف نمایندگی در مجلس شورای 
اســامی، در حقیقت یک مانیفســت در 

مجلس یازدهم است.
اگر عزیزان در مجلس یازدهم اولین اقدامی 
کــه می کننــد این باشــد که ایــن پیام و 
رهنمودهای حکیمانه رهبری را در تمام ابعاد 
به صورت مواد برنامه ای دربیاورند و به عنوان 
یک دســتورالعمل قطعی، مســیر حرکت 
خودشــان را در مجلس شــورای اسامی 
اجرای این مواد قرار بدهند و ارزیابی عملکرد 
مجلس را در هر زمان و ســالی بر اســاس 
اجــرای این مواد قرار بدهنــد، این مجلس 
ان شــاءاهلل مجلس موفقی خواهد بود اگر به 

این کیفیت عمل بشود.
فرق بین مردم ساالری دینی و مردم ساالری 
لیبرال را در این مجلس می فهمیم، مجلس 
شــورای اســامی نماد مردم ساالری است 
اما آنچه از نظر دینی در این مردم ســاالری 

اثرگذار هســت، رهنمودهــای حکیمانه و 
به  نســبت  رهبری  داهیانه  مراقبت هــای 
عملکرد این جریان مردم ســاالری اســت؛ 
یعنی هدایت های مقــام معظم رهبری در 
کنار یــک نماد مردم ســاالری که مجلس 
نشــان دهنده  هســت،  اســامی  شورای 
ابعاد  مردم ســاالری دینی اســت؛ همــه 
مدیریتی کشــورمان خوشــبختانه از این 
موقعیت و ویژگی برخوردار اســت، در کنار 
حکومت هایــی کــه ادعای مردم ســاالری 
دارند، ما واقعیت مردم ساالری را در جریان 
مدیریت نظــام والیی خودمان مشــاهده 
می کنیــم، آن هم به خاطر مردم ســاالری 
دینی و ویژگی دینی بودن مردم ســاالری 
است که مردم ســاالری آمیخته با هدایت 
معنوی و رهنمود حکیمانه مقام والیت اجرا 

می شود.

 سیاســت  مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا بامداد پنجشــنبه ضمن اعام این خبر 
کــه در مــدت ۶۰ روز، معافیت های همکاری 
صلح آمیز هسته ای با ایران به پایان می رسند، 
از تحریم دو شخصیت مرتبط با برنامه هسته ای 
ایران خبر داد. وی در توییتر خود نوشت: »امروز، 
من به معافیت های تحریمی مربوط به طرح های 
برجامی در ایران پایان می دهم که در مدت ۶۰ 
روز اجرایی می شــوند. با تشدید ]فعالیت های[ 
هســته ای ایران مشخص است این همکاری ها 
باید پایــان یابنــد. تاش های بیشــتر برای 
زیاده خواهی هسته ای تنها منجر به فشار بیشتر 
بر این کشور می شود«. وی افزود: »من همچنین 
دو هدایت کننده برنامه غنی ســازی هسته ای 
ایــران را تحریم می کنم - مجید آقایی و امجد 
سازگار. دانشمندان ایران باید انتخاب کنند: یا 
خارج از محدوده اشاعه ای به صورت صلح آمیز 

کار کنند و یا خطر تحریم را بپذیرند«.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز در نشســت شــورای امنیت ملی در 
خصوص روابــط اروپا و ســازمان ملل متحد، 
درباره برجام گفــت: »این توافق بهترین روش 
و تنها روش بــرای حصول اطمینان از ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است. به همین 
دلیل است که من از تصمیم آمریکا برای عدم 

تمدید معافیت های تحریمی مربوط به طرح های 
هسته ای مرتبط با برجام ابراز تأسف می کنم. این 
اقدام حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه 

هسته ای ایران را دشوارتر می کند«.
نماینده روســیه در سازمان های بین المللی نیز 
در وین گفت: اقدام واشــنگتن در لغو معافیت 
همکاری هســته ای با ایران غیرقانونی اســت. 
میخائیل اولیانوف افــزود: »آمریکا همچنان به 
تضعیف عدم اشاعه ادامه می دهد«. سازمان انرژی 
اتمی کشــورمان در بیانیه ای پس از تحریم دو 
دانشمند هسته ای، این گونه تحرکات بی فرجام 
را  نشانه ای از ناکامی دشمن در مسیر مقاومت 
برشــمرد و اعام کرد: پژوهشگران و محققان 
ایرانی به مجاهدت های خود در راه ادای وظیفه 
دینی و ملی ادامه می دهند. به گزارش ایســنا 
این سازمان در توییتر نیز تأکید کرد: خبرهای 

خوشی از صنعت هسته ای ایران در راه است.

 سیاست  همان طور که از فردای انتخابات اسفند سال گذشته، 
احتمال رئیس شدن سرلیســت اصول گرایان در مجلس یازدهم 
وجود داشت، سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان مجلس، محمدباقر 

قالیباف به عنوان رئیس سال اول مجلس یازدهم انتخاب شد.
دومین نشست علنی مجلس یازدهم صبح پنجشنبه با دستور کار 
انتخاب هیئت رئیسه برای سال اول برگزار و محمدباقر قالیباف با 
۲۳۰ رأی از مجموع ۲۶۷ رأی گرفته شــده، اکثریت آرای وکای 
ملت را بدست آورد. عاوه بر این امیرحسین قاضی زاده هاشمی با 
۲۰۸ رأی و علی نیکزاد با ۱۹۶ رأی از ۲۷۴ رأی گرفته شــده، به 
ترتیب به عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیسه دائم مجلس یازدهم 

انتخاب شدند.

وعده قالیباف برای حفظ امانت مردم»
قالیباف در نخستین نطق خود صرفاً از تاش هیئت رئیسه سنی 
مجلس طی دو جلسه اخیر تشکر کرد و وعده توضیحات مفصل را 
در جلسات آینده داد، اما در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به 
ســخن امیرالمؤمنین)ع( به عامل خود در آذربایجان که فرمودند: 
 مســئولیت تو طعمه ای برایت نیست بلکه به گردنت امانت است، 
تأکیــد کرد:»به خودم و همه عزیــزان مجلس یادآوری می کنم از 
این امانت مراقبت کنند؛ إن شــاء اهلل در پیشگاه ملت شریف ایران 
روســفید باشــیم«. قالیباف به عنوان رئیس مجلس در نخستین 
فعالیت دیپلماتیک پاســخگوی تماس تلفنی »مصطفی شنتوپ« 
رئیس مجلس ملی ترکیه بود. رؤســای مجالس ایران و ترکیه در 
این گفت وگوی تلفنی برخی تحوالت و مسائل منطقه ای را مورد 
بررسی قرار دادند. عاوه بر این مقام های لشکری و کشوری از جمله 
رئیس جمهــور در پیام های جداگانه ای به قالیباف برای انتخاب به 

عنوان رئیس مجلس تبریک گفتند.
محمدباقر قالیباف در نخستین گفت وگوی اختصاصی خود پس از 
انتخاب به عنوان رئیس مجلس شورای اسامی به خبرنگار تسنیم 

گفــت: اولویت ها، راهبردها و توصیه هــای رهبر معظم انقاب در 
پیامشان به افتتاحیه مجلس یازدهم، نقشه راه این مجلس در چهار 
ســال خواهد بود. رئیس مجلس در بخشی از این گفت وگو تأکید 
کرد: به نظر می رســد ضمانت اجرای این توصیه ها }رهبری{ دو 
چیز است: اول رعایت تک تک نمایندگان و دوم تواصی نمایندگان 
به یکدیگر تا غفلت ها یا کم توجهی ها ســبب دوری نمایندگان از 

اجرای این توصیه ها نشود.

نخستین فرصت مجلس یازدهم برای افزایش اعتماد مردم»
در حالی روز پنجشنبه هیئت رئیسه مجلس یازدهم انتخاب شدند 
که دو مسئله در فضای مجازی فرصتی برای نمایندگان فراهم کرده 
است تا اعتماد مردم را افزایش دهند. نخستین مسئله شفافیت رأی 
که برخی از مستأجران جدید بهارستان ضمن اعام رأی خود، وعده 
دادند در ادامه سامانه ای برای اعام رسمی رأی های خود راه اندازی 
خواهند کرد. این اقدام شــخصی در حالی اســت که در مجلس 
گذشته با وجود تاش ها هیچ تصمیم سیستمی و همه جانبه برای 

مسئله شفافیت در عملکرد مجلس گرفته نشد.
اما مســئله دیگر امتیازات و رانت هایی بود کــه در اختیار برخی 

نماینــدگان در ادوار گذشــته قرار می گرفت. حق مســکن برای 
نمایندگان در تهران، موضوع چالشی بود که با پیشنهاد یک نماینده 

برای حذف آن جنجالی شد.
عاوه بر این سید محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس دهم در گفت وگویی افشاگری جالبی کرد. وی گفت: 
»شنیدیم که قرار است برای رهن خانه نمایندگان مجلس یازدهم 
مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به هر نماینده داده شــود. بهتر است که 
مجلس خانه های سازمانی داشته باشد و به نمایندگان در هر دوره 
خانه بدهد به شرط آنکه نمایندگان در پایان دوره نمایندگی، خانه 
مجلــس را تخلیه کرده و آن را تحویل دهنــد«. وی ادامه داد: »در 
ابتدای مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان از جمله خود من در به 
در بودیم و شب ها یا در مسافرخانه و یا در هتل بودیم، اما نمایندگان 
مجلس هفتم که برای مجلس هشــتم رأی نیــاورده بودند، خانه 
سازمانی مجلس را تخلیه نمی کردند. به عنوان مثال ۴۰ واحد خانه 
سازمانی مجلس در سعادت آباد)شمال تهران( در دست افرادی که 
رأی نیاورده بودند، باقی مانده بود و این واحدها را تخلیه نمی کردند. 

در نهایت همان افراد آن خانه ها را تصرف کردند«. 

بررسی  اعتبارنامه ها و تشکیل کمیسیون های تخصصی»
در ادامه دســتورکارهای مجلس  یازدهم بررســی اعتبارنامه های 
نمایندگان و تشــکیل کمیســیون های تخصصی وجود دارد که 
بنابرگفته برخی منتخبان مردم، قرار است در تشکیل کمیسیون های 

تخصصی تغییر نویدبخشی ایجاد بشود.
پیــش از این تحلیلگران و کارشناســان معتقــد بودند آیین نامه 
داخلی مجلس درباره نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون های 
تخصصی مجلس، سبب شــده تا برخی از کمیسیون های مهم با 
آیین نامه جدید در انحصار نمایندگانی قرار گیرد که سابقه حضور در 
مجلس را داشته و همین مسئله سبب می شود تا مسئولیت برخی 

از کمیسیون های مجلس بدون تغییر باقی بماند.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

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

خبر

خانه ملت

مجلس یازدهم در نخستین گام، رئیس و هیئت رئیسه خود را انتخاب کرد

آزمون شفافیت  برای مستأجران بهارستان

انرژی هسته اینماز جمعه
واکنش ایران به لغو معافیت های همکاری هسته ای توسط آمریکاآیت اهلل علم الهدی در قالب »خطبه مجازی«  عنوان کرد
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 جشنواره »فیلم بهشت« به سال آینده موکول شد    آستان: دبیر دومین جشنواره »فیلم بهشت« از لغو این جشنواره به  دلیل تأثیر بحران کرونا بر فعالیت ها و رویدادهای هنری کشور خبر داد و گفت: 
برگزاری جشنواره »فیلم بهشت« به سال آینده موکول شد.حجت االسالم والمسلمین مصطفی یوسف زاده با تأکید بر لغو بسیاری از جشنواره های بین المللی به دلیل بحران کرونا ابراز کرد: با توجه به نظر شورای 

سیاست گذاری دومین جشنواره فیلم بهشت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، این جشنواره در سال 1399 برگزار نخواهد شد و به سال آینده موکول شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
پیام تبریک تولیت آستان قدس رضوی به رئیس جدید مجلس شورای اسالمی  

شب و روز را با دغدغه حل مشکل معیشت محرومان  ©
بگذرانید

آستان: تولیت آستان قدس رضوی در 
پیامی انتخاب محمدباقر قالیباف را به 
عنوان رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در دوره یازدهــم تبریــک گفت. متن 
پیام حجت االسالم والمسلمین مروی به 

شرح زیر است:
باسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف دامت توفیقاته
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم؛ انتخاب جناب عالی را که برخاســته از دیار پرافتخار خراسان و از 
یادگاران دوران درخشان دفاع مقدس هستید، به ریاست مجلس شورای اسالمی 
تبریک عرض می کنم، در طول سال های متمادی منشأ خدمات ارزشمند برای 
مردم بوده اید و امید اســت در سنگر جدید نیز همراه با سایر نمایندگان محترم 

شب و روز را با دغدغه حل مشکالت مردم خصوصاً معیشت محرومان بگذرانید.
حرکت جهادی همه جانبه و هوشمندانه در اجرای بیانیه مهم و راهبردی گام دوم 
انقالب اسالمی، که دربرگیرنده معنویت و اخالق، عدالت و مبارزه با فساد، عزت 
ملی، خانواده و سبک زندگی اسالمی است، جایگاه ویژه ای برای تحقق خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن ســازی دارد و انتظار می رود مجلس یازدهم به این موارد 
اهتمام مضاعف داشــته باشــد. مقوله زیارت و وقف و نذر از همین زاویه دارای 
اهمیت ویژه ای است که باید گسترش و تعمیق فرهنگ این موضوعات ارزشمند و 

آثار بی بدیل مترتب بر آن ها در تقنین و برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.
رهبر حکیم انقالب اسالمی توجه ویژه به مقوله عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی 
و اولویت دادن به گشودن گره های اقتصادی مزمن از طریق تقنین و نظارت در 
همکاری با دولت و اتخاذ تصمیم های عالمانه و شجاعانه را جزو انتظارات مردم در 

این مقطع از حیات مبارک جمهوری اسالمی ایران دانسته اند.
در جوار مضجع شــریف و نورانی حضرت ثامن الحجج علیه آالف التحیه والثناء 

توفیق جناب عالی و دیگر همکاران محترم را از خداوند منان خواهانم.

روایتی از تشرف زائران به حرم رضوی پس از ۷۰ روز

روز فراق را که نهد در شمار عمر©
آســتان: دقایقی به اذان صبح به افق 
مشهد باقی  مانده اما خیابان های اطراف 
بــارگاه منور رضوی مملــو از زائران و 
مجاوران است؛ همه شنیده بودند خبری 
را؛ خبر عنــوان کرده بود که خبری در 
راه اســت و چه خبــری در این روزها 
شیرین تر از بازگشایی در های رحمت؛ 
بازگشایی در های روضه منوره رضوی. 

صدای اذان برخاســته از گلدســته های حرم مطهر رضوی این نوید را به زائران 
حضرتش می دهد که قرار است پس از نزدیک به ۷۰ روز دوری از صحن و سرای 
موال و مقتدایشــان؛ حضرت رضا)ع(؛ این فاصله برداشته شود و زائران می توانند 

پس از مدت ها به صحن های حرم متبرک رضوی مشرف شوند.
مجاوران و زائران بسیار زیادی بدون ایجاد تجمع و با فاصله از حرم مطهر رضوی 
و با دلی ماالمال از دلتنگی ایستاده اند تا به محض بازگشایی در ها وارد حرم مطهر 

امام هشتم)ع( شوند.

سیدمحمود موسوی؛ از خدام حرم مطهر رضوی در توصیف این لحظات می گوید: 
روزهای بسیاری است که چشم به درهای این حرم دوخته ایم تا بتوانیم باری دیگر 
نظاره گر تشریف فرمایی زائران حضرت رضا)ع( در این خاک مقدس باشیم که به 

لطف و محبت خداوند منان این اتفاق امروز میسر شد.
وی با بیان اینکه نظم خاصی در تشرف به حرم مطهر در جریان است، می گوید: 
زائران و مجاوران با رعایت مسائل بهداشتی تا این لحظه همکاری های الزم را با 

مجموعه خدام بارگاه رضوی داشته اند.

طلبه ای جوان در گوشه صحن چشم به گنبد طالیی دوخته و زیر لب دعا زمزمه 
می کند.پس از اتمام ذکرش حالش را در چنین لحظه هایی می پرسم که می گوید: 
بسته شدن در های حرم مطهر دل تمامی دوست داران حضرت را آزرده خاطر کرد اما 
همه می دانستند که این اقدام به سبب چه مسائلی انجام شده است.سیدمحمدعلی 
جالیری ادامه می دهد: اینکه بدانیم نعمات ارزشمند همیشه در دسترس ما نیستند 
می تواند تلنگری باشد تا در زمان وجودشان از برکات این حضور به بهترین شکل 
ممکن استفاده کنیم.جالیری می گوید: شوق حضور در بارگاه رضوی یکی از عالیق 
قلبی شیعیان است زیرا ما در این صحن و سرا آرامش خاطری به دست می آوریم 

که نمونه ای مثال زدنی و فوق العاده در زندگی روحانی محسوب می شود.

حمید علیزاده از کارکنان بخش فرش این بارگاه با اینکه مدام عرق از جبین پاک 
می کند اما لبخند بر لبانش دیده می شود.

وی این کار را افتخاری بزرگ برای خود می خواند و می گوید: لذتی باالتر از پهن 
کردن فرش زیر پای زائران حضرت رضا)ع( وجود ندارد؛ زمانی که زائری خسته 
در صحن و ســرای رضوی قالی پهن شــده ای را برای نشستن انتخاب می کند 
ما خیالمان راحت می شــود که حضرت رضا)ع( از اعمال ما خشنود شده است.

علیزاده با اشاره به اهمیت رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم می گوید: تمامی 
آموزش های الزم در خصوص پهن و جمع آوری فرش ها در سطح صحن های حرم 
مطهر به نیروهای فرش داده شده و تا این لحظه زائران نیز تمامی همکاری های 
الزم را برای رعایت مسائل بهداشتی انجام داده اند.او تأکید می کند: باید قدردان 
این نعمات و منت حضرت شمس الشموس)ع( بود که بار دیگر توفیق زیارت را به 

دوستداران ناچیزش اعطا فرمود.

 محصوالت آرد رضوی©
 با بسته بندی جدید  به بازار می آیند

 آستان   سرپرست شرکت آرد قدس 
رضوی گفت: محصوالت آرد رضوی با 
بسته بندی جدید امسال به بازار می آید.

علی پهلوان زاده بیان کرد: در حال حاضر 
آرد تولیدی این شرکت در کیسه های 
پلی پروپیلن 4۰ کیلوگرمی بسته بندی 
می شود و به منظور بسته بندی محصول 

پودر کیک از بسته بندی ســلوفانی در اوزان 5۰۰ گرمی استفاده شده و به بازار 
عرضه می شود.

وی ادامه داد: طرح جدید جعبه های پودر کیک در دستور کار شرکت قرار دارد.  
سرپرســت شــرکت آرد قدس رضوی افزود: در صورت فراهم بودن تجهیزات و 
فضای مورد نیاز، بسته بندی های جدید محصوالت تا دو ماه آینده به بازار عرضه 

می شود.
وی درباره رویکرد این شــرکت از تغییر بسته بندی محصوالت خاطرنشان کرد: 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا، مردم تمایل دارند پخت نان را در منازل خود 
انجام دهند که با عرضه محصوالت شــرکت در بسته بندی های جدید، این امر 

تسهیل می شود.
پهلوان زاده ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کرونا، نیازسنجی در این خصوص 
صورت گرفت که حکایت از اســتقبال جامعه نسبت به تهیه نان در منزل بوده 
است؛ بنابراین شرکت آرد قدس رضوی تصمیم گرفت تا از این موضوع به عنوان 

فرصتی برای ارائه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان خود استفاده کند.
وی افزود: برای تولید و عرضه آرد رضوی با بســته بندی جدید، نیاز به دستگاه 
جدیــدی اســت که این دســتگاه از محــل نقدینگی شــرکت تأمین خواهد 
شد.سرپرست شــرکت آرد قدس رضوی با اشاره به کیفیت آرد تولیدی در این 
شرکت گفت: با وجود اینکه کیفیت آرد تولیدی متناسب با گندم ورودی است، 

اما شرکت برای حفظ کیفیت آرد تولیدی، نیاز مشتری را مد نظر قرار می دهد.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی    
آستان قدس رضوی به عنوان بزرگ ترین 
نهاد موقوفاتی جهان اسالم، در چند سال 
اخیر در کنــار انجام ســایر فعالیت های 
فرهنگی، مذهبی و تبلیغی، رویکرد جدیدی 
را در انجــام فعالیت های اقتصادی مبتنی 
بر کاهــش تصدیگری در حــوزه اقتصاد 
و پشــتیبانی از کســب و کارهای بخش 
خصوصی در پیش گرفته است. به عبارت 
دیگر به جای اینکه آســتان قدس رضوی 
رقیب بخش خصوصی باشــد، کمک کار 
و پشــتیبان آن ها بوده که این رویکرد در 
سه تا چهار سال گذشته مطابق ضوابط و 
دستورالعمل های تعریف شده بسیار توسعه 
یافته است. در همین راستا، شرکت صنایع 
پیشرفته رضوی وابسته به سازمان اقتصادی 
رضوی از ســال گذشته پس از تشکیل با 
حمایت از مجموعه های نخبگانی کشور بر 
اساس حوزه های کاری و فعالیتی که برای 
آن تعریف شده است به تولید محصوالت 
کلیدی، راهبردی و نوآورانه در کشور روی 
آورده است. به همین مناسبت در گفت وگو 
با مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی 
به مباحثــی همچون هدف از تشــکیل، 
مأموریت، پروژه های در دست اقدام و... در 

مورد این شرکت پرداخته ایم.
دکتر مجتبی بهنام تقدســی، در فضایی 
صمیمــی پذیرای ما بود و بــا حوصله به 
پرسش های ما پاسخ گفت. وی دانش آموخته 
مقطع تحصیلی دکترای رشته مکاترونیک 
از کشور ایتالیاست و پیش از این عالوه بر 
عضویت در هیئت علمی دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع(، مسئولیت معاونت آموزشی این 
دانشگاه در سال های پیش را هم در کارنامه 
کاری خود دارد. گفت وگوی خبرنگار قدس 

را با وی دنبال کنید.

 آقای دکتر! شرکت صنایع پیشرفته 
رضوی چگونه شکل گرفت؟

از سالیان دور یعنی از سال 1315 شمسی 
شــرکتی به نام شرکت قند آبکوه در شهر 
مشهد و وابسته به آســتان قدس رضوی 
فعالیت می کرد تا اینکه با توجه به اینکه این 
شرکت در محدوده مناطق شهری مشهد 
واقع شــده بود و مشکالتی از نظر مسائل 
زیســت محیطی، آلودگی ها، مشــکالت 
مربوط به فعالیت های صنعتی و... را ایجاد 
کرده بــود و از طرفی همســایه های این 
شرکت و شهروندان مشــهدی هم از قرار 
گرفتن این شــرکت در محدوده شــهری 
گالیه مند و ناراحت بودند، با سیاست های 
آستان قدس رضوی، فعالیت تولیدی این 
شرکت در سال 1389 تعطیل شد و پس 
از چند سال، تمامی خطوط و دستگاه های 
تولیدی آن به محل دیگری منتقل شد. در 
ابتدای ســال 1398 با امریه تولیت وقت 
آســتان قدس رضوی، آیت اهلل رئیسی و با 
تأکید ایشان مبنی بر حمایت از شرکت های 
دانش بنیــان و حرکــت به ســوی جذب 
نخبگان در آستان قدس رضوی، مقرر شد 
شــرکت قند آبکوه از نظر نام، مأموریت و 
اساسنامه، تغییر وضعیت و تغییر مأموریت 
دهد و به شــرکت صنایع پیشرفته رضوی 

تبدیل شود.
با انتصاب تولیت فعلی آستان قدس رضوی 
از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی، در 
ســال 1398 حجت االســالم والمسلمین 
مروی هم در آبان سال گذشته ضمن تأیید 
و موافقت با تشکیل این شرکت، بر فعالیت 
آن مطابق شرح وظایف و مأموریت تعیین 
شده برای آن، تأکید کردند و عمالً فرایند 
ثبت و فعالیت این شــرکت از آبان ســال 
1398 آغاز شــد.این شرکت، یک شرکت 
تولیدی و ارائه دهنده محصول یا محصوالت 
خاص نیست، بلکه یک شرکت با فعالیت 
اقتصــادی در زمینه تمرکــز بر مدیریت 
تولید و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
تولیدی در زمینه صنایع پیشرفته و ورود 
به حوزه های راهبردی، کلیدی و به اصطالح 
های تک در سطح کشور است. این شرکت 
مطابق شرح وظایف، مأموریت و حوزه های 
کاری که برای آن تعریف شــده اســت، از 

صنایع پیشرفته حمایت می کند.

 یعنی در تمامی حوزه های صنایع 
پیشرفته، راهبردی و کلیدی ورود پیدا 

نمی کنید؟
بله همین طور اســت، رویکرد این شرکت 
ورود بــه تولید و مدیریــت تولید صنایع 
پیشــرفته در حوزه هــای زیرســاختی و 
راهبردی خاصی در کشــور است، به ویژه 
ورود به حوزه هایــی که بخش خصوصی 
توان کافی یا ریسک پذیری الزم برای ورود 
بــه آن ها را ندارد. همین جا باید بگویم که 
پیش از فعالیت این شــرکت، مجموعه ها 
و نهادهای متعددی در کشور مانند ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، معاونت علم 
و فناوری ریاست جمهوری و... در حوزه های 
مختلف فعالیت کرده و از جمله در زمینه 
تولید ماســک، مــواد ضدعفونی کننده و 
رفع نیازهای مختلف کشــور در شرایطی 
مانند شــرایط حال کشور مبنی بر کمک 
به بخش های مختلف بــرای جلوگیری از 
انتشار ویروس کرونا و... فعال بوده و هستند، 
اما یک تفاوت اساسی بین شرکت صنایع 
پیشرفته رضوی با مجموعه ها و نهادهای 
مشــابه دیگر، در زمینه حمایت از صنایع 
پیشرفته است. ما در حوزه صنایع پیشرفته، 
حوزه های اولویتی داریم. میکروالکترونیک، 
تجهیزات پزشــکی، تجهیــزات ارتباطی 
هوشمند، رباتیک و... نمونه هایی از تمرکز 
این شــرکت در حوزه صنایع پیشرفته به 

شمار می آید.

 طرح ها یا پروژه های مرتبط با این 
انتخاب  اولویتــی چگونه  حوزه های 

می شوند؟
در ابتدای فعالیت این شرکت، یک هسته 
نخبگانی مرکزی در آن تشــکیل شــد و 
ارتباطات و تعامالتی با شــتاب دهنده ها و 
مراکز مرتبط با شــرکت های دانش بنیان 
مانند سازمان گسترش صنایع، پارک های 
علــم و فناوری و... برقرار شــد و طرح های 
تولیدی هماهنگ بــا حوزه های مأموریت 
این شــرکت از آنان گرفته و مورد بررسی 
قرار گرفت. البته دفتــر مطالعات بازار که 
زیر نظر این شرکت فعالیت می کند وظیفه 
دارد تا تحقیق و بررسی طرح های دریافتی 
را انجــام دهد. به عنوان مثال این دفتر هم 
اکنون بررســی حدود 4۰ طرح دریافتی را 
بر عهده دارد و پس از تجزیه و تحلیل این 
طرح هــا، آن تعــداد از طرح های مزبور که 
دارای ویژگی های یک کســب و کار جامع 
و ســودآور برای کشور باشــد را انتخاب و 
به این شــرکت برای تصمیم گیری معرفی 
می کند. در همین زمینه می توانیم به یکی 
از پروژه هــا و طرح هــای این شــرکت که 
مشــارکت آن در حال تکمیل شدن است 
اشاره کنیم که عبارت است از طرح توسعه 

 MEMS تولید ادوات نیمه هادی مبتنی بر
که تجهیزات تولیدی مبتنی بر این فناوری 
بسیار راهبردی و اساسی بوده و کاربردهای 
بســیار فراوانی در صنایــع هوایی، صنایع 
دریایی، کشــتیرانی، ناوبری، خودروسازی، 
صنایع هوشمند، تجهیزات پزشکی روز دنیا 
و... دارد و متأسفانه هم اکنون غالب نیازهای 
مربوط به تأمین این فناوری در سطح کشور 
از طریق واردات از کشورهای خارجی انجام 
شده و کشــور تا حد زیادی در این زمینه 
)در مورد این فناوری( وابستگی به خارج از 

کشور دارد.

 این مجموعه چگونه از مجموعه های 
نخبگانی و دانش بنیان در سطح کشور 

حمایت می کند؟
بیانیــه گام دوم انقالب که از ســوی مقام 
معظم رهبری مطرح شــد، دو نکته بسیار 
مهم برای این شرکت به همراه داشته است 
که عبارتند از استفاده از نیروهای جوان و 
حمایت حداکثری از نخبگان کشــور و در 
کنار این موارد می توانیم اهداف دیگری را 
برای این شرکت متصور بدانیم که حمایت 
از تولیدات دانش بنیان و محرک بودن برای 
شــرکت ها و مؤسسه های تابعه تشکیالت 
آســتان قدس رضوی، از جمله این موارد 
اســت. بنابراین یکی از محاســن و فواید 
تشکیل شــرکت ها و مجموعه هایی مانند 
شرکت صنایع پیشرفته رضوی، ایفای نقش 
حمایتی از سوی این شــرکت ها در قبال 

شرکت های دانش بنیان است.
این گونــه حمایت ها در زمینــه حمایت از 
شرکت های داخلی، توسعه تولیدات داخلی، 
قطع وابستگی کشور به خارج، صرفه جویی 
ارزی و... و از همه مهم تر کمک به شکوفایی 
استعدادهای جوانان و نخبگان این کشور است.

خیلی از جوانان و نخبگان کشــور، ایده ها 
و طرح های فوق العاده و بسیار خوبی دارند 
که موفق به ساخت و تولید نمونه محصول 
هم شــده اند ولی برای توسعه و گسترش 
تولیدات و محصوالت خود و تجاری سازی 
و بازارســازی آن با مشکالت عدیده ای در 
کشور مواجه هستند مانند: مشکالت مالی، 
مشــکالت مربوط به امکانات و تجهیزات، 
مشکالت مربوط به برندسازی و بازارسازی، 
مشــکالت مربوط به دریافــت مجوزهای 
الزم از مراجع مربوط، مشــکالت مربوط 
به تضامین مالــی و اداری الزم و... که این 
شرکت رسالت اصلی آن حمایت از این گونه 
مجموعه های نخبگانی در سطح کشور است 
که به صورت مشارکت فعال انجام می شود.

به این معنی که این شرکت مانند بسیاری 
از مجموعه ها و نهادهای حمایتی، تسهیالت 
مالــی و پولی بــه مجموعه های نخبگانی 
پرداخت نمی کند، بلکه با مشــارکت فعال 

در بخش های مدیریتــی، فناوری، مالی و 
جذب سرمایه، بازارســازی، تجاری سازی، 
فروش و... بســتری برای شکوفایی آن ها و 
همچنین نفع و ســود دوطرفه )هم برای 
مجموعه هــای نخبگانی و هــم برای این 
شرکت( ایجاد می کند. البته وقتی صحبت 
از مشارکت فعال می شود پرواضح است که 
طرفین در مواردی که بازدهی و سودآوری 
این مشــارکت هم کم بــوده و همه نتایج 
هم حاصل نشده باشد باز هم باید در کنار 
یکدیگر حضور داشته و در هر دو مورد یعنی 

سود و زیان در کنار یکدیگر باشند.
از همین فرصت اســتفاده می کنم و اعالم 
مــی دارم این شــرکت آمادگــی مذاکره و 
استقبال از شرکت های دانش بنیان و فناورانه 
که دارای محصوالت پیشرفته به همراه طرح 
کسب و کار منســجم و پخته، در راستای 
مأموریت هــا و حوزه های کاری شــرکت 
صنایع پیشرفته رضوی هســتند را دارد و 
از ســوی دیگر آماده پذیرش و همکاری با 
مجموعه های دانشــگاهی و صنعتی کشور 
به ویژه شرکت های وابسته به آستان قدس 
رضوی، مطابق ضوابط و مأموریت های تعریف 
شده برای این شــرکت است. عالقه مندان 
می توانند برای حضور در محل این شرکت 
در مشهد و انجام مذاکرات الزم با شماره های 
تلفن ایــن شــرکت 3۷6148۷6- ۰51 و 
3۷61۰24۰- ۰51 تماس حاصل کنند تا 

هماهنگی های مربوط به عمل آید.

 در قبال شرکت ها و مؤسسه های 
وابسته به آســتان قدس رضوی چه 

نقش و وظیفه ای دارید؟
این شرکت عالوه بر رسالت عام و عمومی 
که ویــژه همه مجموعه هــای نخبگانی و 
شرکت های دانش بنیان است، یک رسالت 
خاص در قبال شــرکت ها و مؤسسه های 
تابعه آســتان قدس رضــوی دارد. در این 
زمینه این شرکت نقش بازوی فناورانه را ایفا 
می کند. به عنوان مثال: در حوزه کشاورزی 
و دامپروری با توجه به توســعه و گسترش 
روزافــزون فناوری های نوین در این عرصه 
و افزایش بهره وری، این شــرکت می تواند 
به عنوان یک بازوی فناورانه مؤثر در ارتقای 

فناوری های الزم در این حوزه 
سم پاشــی،  پهپادهای  مانند: 
دام،  نظارتــی  سیســتم های 
پیشرفته  ماشین آالت  توسعه 
کشــاورزی و... عمــل کنــد.

مثــال دیگر، همــکاری این 
شرکت با سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان 

قــدس رضــوی در زمینه 
طراحــی و تولید ســامانه 
هوشمند انتقال کتاب است 
کــه در این همــکاری قرار 
ربات های  تأمین  با  اســت 
انتقال دهنده کتاب، وظیفه 
انتقــال کتــاب از مخازن 
جدید بــه کاربران بر عهده 
ایــن ربات ها قــرار گیرد و 
هم اکنون در ســطح دنیا، 
یک شرکت آلمانی در این 
زمینه فعال است.مثال دیگر، 
توســعه تولید الیاف کربن 
اســت. الیاف کربــن دارای 
ویژگی های منحصر به فردی 
همچــون اســتحکام چند 
برابری در مقایســه با فوالد 
بوده و از طرف دیگر سبکی 
باال،  حرارتی  رسانایی  وزن، 
رسانایی الکتریکی باال و... از 

دیگر خصوصیات این الیاف است. اگر بتوان 
استفاده و کاربرد این محصول را در صنایع 
پایین دستی در سطح کشور نهادینه کرد، 
گام بســیار بزرگی در راستای پیشرفت و 
سرآمدی در سطح جهان به دنبال خواهد 
داشت. در همین زمینه می توانم به آسفالت 
الیاف کربن اشــاره کنم که یک محصول 
بســیار راهبردی و کاربردی در پروژه های 
عمرانی و راهسازی اســت که هم اکنون 
رایزنی های الزم بــرای ورود به این حوزه 

توسط این شرکت در حال انجام است.

 رویکرد این 
شرکت ورود 

به تولید و 
مدیریت تولید 

صنایع پیشرفته 
در حوزه های 
زیرساختی و 

راهبردی خاصی 
در کشور است، 
به ویژه ورود به 

حوزه هایی که 
بخش خصوصی 

توان کافی یا 
ریسک پذیری الزم 
برای ورود به آن ها 

را ندارد

بــــــــرش

مدیرعامل شرکت صنایع پیشرفته رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد  

لطفاً یکی از صحن ها یا رواق های حرم مطهر مشارکت فعال آستان قدس با مجموعه های نخبگانی کشور
به نام خادم شهید سردار سلیمانی نام گذاری 

شود.
09150000851

لطفاً بخشــی از زمین های خالــی واقع در 
شهرک شهید رجایی- حر یک را برای بوستان 
اختصاص بدهید. در نزدیکی ما پارکی برای 

بازی بچه ها و ورزش خانم ها نیست.
09360001241

پاسخ به صدای مردم »
اداره خدمات عمومــی حرم مطهر رضوی 
در پاســخ به پیامک چاپ شــده در ستون 
پیامک های مردمی صفحه آستان در روزنامه 
قدس هفتم خرداد ســال جاری، مبنی بر 
اعالم ساعات کار پارکینگ های بارگاه مطهر 

حضرت رضا)ع( اعالم کرد:
ساعات فعالیت پارکینگ های حرم مطهر در 
شــرایط حاضر و تا اطالع ثانوی، از ساعت 

4 صبح تا 19 و 3۰ دقیقه بعدازظهر است.

خدمت علم و فرهنگ در ©
   bسایه سار عالم آل محمد
آستان: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آســتان قدس رضوی یکی از مراکز 
فرهنگی، علمی و پژوهشــی تأثیرگذار در 
منطقه به شــمار می رود که با دارا بودن 56 
کتابخانه در مشهد و سایر شهرهای کشور، 
یکی از غنی ترین کتابخانه های جهان اسالم 
بوده و نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه 
کشــور ایفا می کند.  به گزارش آستان نیوز، 
کتابخانــه امام رضــا)ع( بیرجنــد یکی از 
کتابخانه های وابسته به سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس رضوی 
است که هشــتم خرداد ســال 1381 در 
قســمتی از باغ اکبریه که کاربری فرهنگی 
دارد توســط آستان قدس رضوی طراحی و 
در فضایی به مساحت 2هزار و 1۰۰ مترمربع 
بــا زیربنــای 88۰ مترمربــع در دو طبقه 
افتتاح شــد و در اختیار دوستداران کتاب و 
کتاب خوانی قرار گرفت. ســالگرد تأسیس 
این کتابخانه بهانه ای شد تا به دستاوردهای 
این مجموعه در یک ســال اخیر بپردازیم.

120 هزار مراجعه در یک سال»
ایــن کتابخانــه، بــه گفته مســئول آن 
زهرا خسروی یکی از شــلوغ ترین مراکز 
مطالعاتــی در بیرجند به شــمار می رود 
که هر روزه پذیرای دانشــجویان کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد، دانش آموزان 
دبیرســتانی و شــرکت کنندگان آزمون، 
زنــان خانــه دار و اعضــای هیئت علمی 
دانشگاه هاســت. وی منابع کتابخانه امام 
رضا)ع( را نســبت به دیگر کتابخانه های 
عمومی شهرستان بیرجند، غنی تر عنوان 
کرده و شــیوه  دسترسی آزاد به کتاب ها و 
واقع شدن در مسیر مراکز آموزش عالی را 
یکی از علل شلوغی کتابخانه امام رضا)ع( 
بیان می کند. کتابخانه بیرجند در سال 98 
پذیرای بیش از 12۰ هزار مراجعه کننده از 

مقاطع سنی مختلف بوده است.

افزون بر 23هزار و 300 عضو»
تعداد اعضای یک کتابخانه می تواند بیانگر 
کارکردها و خدماتی باشــد که توسط آن 

مجموعه به مراجعان ارائه می شود.
کتابخانه آستان قدس رضوی در شهرستان 
بیرجند تا پایان سال 98 افزون بر 23 هزار 
و 3۰۰ عضو داشــته که همچنان بر تعداد 
آنان افزوده می شــود.زهرا خسروی در این 
زمینه می گوید: در ســال 98، یک هزار و 
188 عضــو جدید به اعضای این کتابخانه 
افزوده شده است که از این تعداد 124 نفر 
به مناسبت های مختلف به صورت رایگان 

عضو و یا عضویت آنان تمدید شده است.

فعالیت های فرهنگی»
برپایی نمایشگاه های مناسبتی و کارگاه های 
آموزشی معرفی خدمات و منابع کتابخانه ای 
و ایجــاد امکان بازدید گروه های مختلف از 
بخش های گوناگــون کتابخانه، از خدمات 
دیگری است که در راستای افزایش فرهنگ 
کتاب خوانی به مراجعان این کتابخانه ارائه 
شده است.کتابخانه امام رضا)ع( بیرجند در 
سال 98، اجرای 54 برنامه زنگ کتاب، 2۷ 
کارگاه آموزشی استفاده از کتابخانه، برپایی 
9 ایســتگاه مطالعه و روزآمدسازی ماهانه 
منابع در مراکز محروم، اســکن 55۰ برگ 
ســند مربوط به خراسان جنوبی، برگزاری 
41 مسابقه کتاب خوانی با عناوین مختلف، 
برپایی 51 عنوان نمایشگاه موضوعی کتاب 
و نرم افزار و اهدای 5۰۰ نســخه کتاب به 
آموزش و پرورش عشایر استان را در کارنامه 

خود به ثبت رسانده است.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

انتقادهای  در ستون »صدای مردم« صفحه آستان، شنونده 
شما  پیشنهادهای  پذیرای  و  رضوی  قدس  آستان  از  شما 
مدیران  به  روزنامه  در  درج  ضمن  شما  پیامک های   هستیم. 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

رویکرد دانشگاه رضوی حرکت در مسیر تمدن نوین اسالمی است
آستان: رئیــس دانشگاه علوم اســالمی رضوی گفت: رویکرد 
فعالیت های علمی و پژوهشــی این دانشگاه، حرکت در مسیر 
تحقق تمدن نوین اسالمی اســت. حجت االسالم والمسلمین 
سیدحسن وحدتی شــبیری در دیدار رئیس سازمان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی از دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 
به تشریح مجموعه فعالیت ها و اقدام های این دانشگاه پرداخت.

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در این دیدار که با حضور 
معاونــان و اعضای هیئت علمی این دانشــگاه برگزار شــد، با 
بیان اینکه در دو ســال اخیر، در دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
فعالیت ها و اقدام های متعددی صورت گرفته اســت که تحول 
در حوزه آموزش و پژوهش نخستین اقدام آن به شمار می رود، 
افزود: نخستین حرکت در حوزه آموزشی، تأسیس واحد دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی ویژه خواهران با ارائه سه رشته تحصیلی در 
مقطع دکترا بود که بنا بر توسعه ساختاری و مکانی این مجموعه 
داریم.وی ادامه داد: سعی بر این داریم که پژوهش های دانشگاهی 
که تک نگاری اســت را دوباره آغاز کنیــم و در زمینه علمی، 
پژوهش های دانشگاه را به ســمت تمدن سازی نوین اسالمی 
هدایت کنیم.وحدتی شــبیری خاطرنشان کرد: تأسیس مرکز 
تخصصی مطالعات وقف، نذر و زیارت، تأسیس مرکز مطالعات 
جهان اسالم و تأسیس مرکز مطالعات راهبردی آینده پژوهشی 
از دیگر اقدام های پژوهشــی دانشــگاه علوم اسالمی رضوی به 
شمار می رود.وی بر ضرورت تأسیس مدرسه اجتهاد تأکید کرد 
و افزود: این مدرسه با هدف شناسایی افراد توانمند برای رسیدن 
به مرحله اجتهاد در رشته های مختلف تأسیس خواهد شد که 

طرح مکتوب آن تهیه شده است.رئیس دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی تربیت نیروی زبده بــرای حرم مطهر رضوی را یکی از 
تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد و گفت: تربیت 
مقدم بر تعلیم اســت بنابراین تربیت منبری و ُمبلغ برای حرم 
مطهر رضوی توسط دانشگاه علوم اسالمی رضوی بسیار حائز 
اهمیت است که الحمدهلل کارهای خوبی در این زمینه صورت 
گرفته اســت.گفتنی اســت، تدوین طرح تحول دانشگاه علوم 
اســالمی رضوی طبق دغدغه های مقام معظم رهبری، اهتمام 
برای توسعه مراکز پژوهشی، تأسیس مرکز تبلیغ برای تربیت 
مبلغان سنتی و مدرن، راه اندازی دانشکده مجازی، جذب هیئت 
علمی مرتبط با هر رشته، ارتباط با حوزه علمیه جامعه المصطفی 
و... از دیگر مباحثی بود که در این دیدار طرح و بررســی شد.

خبر

صدای مردم 

خبر

خـــبر

گزارش

جهش تولید
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رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی:



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

کرسی علمی ترویجی با عنوان »اندیشه فرهنگی آیت اهلل خامنه ای« برگزار می شود  اندیشه: در آستانه سالگرد رهبری آیت اهلل العظمی خامنه ای، کرسی علمی ترویجی با عنوان »اندیشه فرهنگی 
آیت اهلل خامنه ای« به همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در محل سالن جلسات تهران و دفتر قم به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد. در این کرسی علمی مهدی 

جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به عنوان ارائه دهنده و آقایان حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم و دکتر مصباح الهدی باقری ناقدان جلسه اول خواهند بود.

در مراسم رونمایی از کتاب »کرونا مثبت« مطرح شد

تعامل علوم انسانی و علوم پزشکی موجب پیشرفت می شود©
مهــر: آییــن رونمایــی از کتــاب »کرونا 
 مثبت« محصول جدید مرکز رشــد دانشگاه 
امام صــادق)ع( در زمینه ابعــاد اجتماعی و 
انســانی بحران کرونا با حضور علیرضا زالی، 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران 

برگزار شد.
 علیرضا زالی بــا قدردانی از انتشــار کتاب 
»کرونا مثبت«، این اثر را رهیافتی سترگ در حوزه علوم انسانی با نگاه عمیق دینی دانست 
و از انتشار این اثر در زمان بسیار اندک، با توجه به تازگی و صعوبت آن تشکر و قدردانی 
کرد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، کرونا را یک محک و آزمون جدی 
برای حکمرانی ها در عرصه جهانی معرفی کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه کشــورهای 
مختلف با شــرایط مشابهی مواجه بودند، محک مناسبی خوردند و خوشبختانه در این 
زمینه جمهوری اسالمی در زمره حکمرانی های مناسب و مطلوب تلقی می شود. وی نقطه 
قوت جمهوری اسالمی ایران را ِصرف علم پزشکی ندانست و به آن ابعاد دینی و ساختار 
ایدئولوژیک حکمرانی را افزود. به تعبیر وی این موفقیت در حالی بود که عدم کفایت برخی 
از ساختارهای قدرت نمای سیاسی در عرصه جهانی کامالً نمایان شد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، کرونا را عاملی دانست که غفلت از اخالق و ارزش ها را از زندگی 
مکانیکی بشر زدود. وی افزود: بی پناهی بشر با کرونا کامالً نمایان شده و شاهد بازگشت و 
رجعت به مسائل عرفانی و دینی هستیم. این شرایط برای ارائه چهره نوینی از جهان بینی 
غنی اسالمی به عرصه جهانی بسیار مناسب است. زالی به بروز یک آپارتاید پزشکی توسط 
ر و  داعیه داران »حقوق بشــر« و »سالمت برای همه« اشاره کرد و توضیح داد: افراد معمَّ
مسن گاهی در دریافت خدمات پزشکی مورد غفلت واقع می شدند و یکی از دالیل باال 
رفتن مرگ ومیر در عرصه جهانی در کرونا همین بی توجهی به بحث سالمندان بود، در 
صورتی که در جامعه دینی و ایرانی، افراد کهنسال از جایگاه رفیعی برخوردار هستند. به 
گفته ایشان در ایران هیچ فاکتور اجتماعی به عنوان عامل پرمخاطره در نظر گرفته نشده 
و حتی افراد کارتن خواب با حداقل بضاعت اقتصادی، در بیمارســتان ها مورد مداوا قرار 
گرفته اند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با قدردانی از خیزش مؤمنانه و بروز 
الفت عمومی در بین مردم اظهار کرد: مردم ایران نشان دادند کما فی السابق همانند دفاع 

مقدس آماده حرکت جهادگونه و خیِر جمعی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کرونا را نقطه عطفی برای در هم نوردیدن 
مرزهای دانش توسط شرکت های دانش بنیان و جوان دانست و تلفیق بین بحث های 
مهندسی و پزشکی، انسانی و پزشکی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مدت ها بود که در 
نظام ســالمت در تشنگی مطلق به سر می بردیم و شرایط فعلی، زمان مناسبی برای 
آشتی جدید علوم انسانی و علوم پزشکی است. زالی در همین راستا جایگاه متفاوتی 
برای »کرونا مثبت« قائل شــد و تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از 
ادبیات جهانی امروز مملو از مســائل پزشکی است، به شدت با قلّت کارهای فاخر در 
زمینه علوم انسانی مواجه هســتیم. امروز سالمت ابعاد متفاوتی داشته و فقط شامل 
بحث های بیولوژیکی و فیزیکی نیست. وی شرایط امروز کشور را بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اگر این حرکت در سال های اخیر مورد غفلت 
قرار نمی گرفت امروز دستمان در این زمینه پرتر بود. مسیری که در نگاه ایشان هنوز 
هم برای دنبال کردن آن دیر نشده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
شکل گیری زیر ساخت های موفقیت مبارزه با کرونا را در سایه انقالب اسالمی دانست 
و افزود: اصلی ترین آن ها بحث خودکفایی و خوداتکایی است که در سایه رهنمودهای 
داهیانه مقام معظم رهبری شکل گرفته است؛ نهضت نرم افزاری، جهش علمی، نقشه 
جامع علمی، حرکت به سمت میانبرهای علمی، حرکت به سمت دانش های بنیادی، 
توجــه به علوم پایه، ابتنا به ظرفیت های درون زا در زمینه ارتقای کمی و کیفی دانش 
دانشگاهی از جمله این موارد است. به تعبیر وی: اگر امروز سرافرازانه، کارنامه درخشانی 
در زمینه بیماری کرونا در عرصه  جهانی عرضه می کنیم، ناظر به اهتمام سابق در نظام 
سالمت کشور است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهانی برای یک 

ونتیالتور جنگ و تهاجم شکل گرفت.
زالی در پایان آیین رونمایی از کتاب »کرونا مثبت« به نزدیکی بیشــتر دو حوزه علوم 
انسانی و علوم پزشکی توصیه کرده و این را دروازه ای جدید برای رشد و پیشرفت دانست 

و همچنین ابراز امیدواری کرد این مسیر به خدمت رسانی مؤثرتر و نافع ختم شود.

 اندیشه/ فاطمه افتخاری  یکي از نوآوري های امام خمیني)ره( 
در فقه اسالمی، مفهوم مصلحت است. مصلحت را شیخ مفید در 
فقه امامیه پي نهاد؛ شــهید اول با بررسي آن در قواعد فقهي بدان 
 تعمیم بخشــید و آن را روشمند ســاخت؛ صاحب جواهر رابطه 
والیت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمیني)ره( در آن طرحي 
جامع درانداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. مصلحت به 
این معنا از مهم ترین ضوابط احکام حکومتي است و رهبران جامعه 
باید در تصمیم گیري های خود به آن توجه کنند. هرگاه مصلحت ها 
با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتي دربردارنده مصلحت با احکام 
شرعي ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان 
اهم قرباني کرد. بنابرایــن، امام خمیني)ره( به عنوان یک اصولي 
داراي ابتکار، تأمالتي را در این نظریه پردازي مطرح و سعي کرد با 
واقع گرایي بیشتري با این مسئله برخورد کند. در گفت وگو با دکتر 
عبدالحسین خسروپناه، رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران سعی 
کرده ایم ابعاد این مسئله را مورد تدقیق و بررسی بیشتری قرار دهیم 

که در ادامه می خوانید.

جناب خســروپناه! در نگاه امام خمینی)ره( مصلحت   
صرفاً منطقه الفراغ احکام اسالمی را شامل می شود یا در 

خصوص احکام اولیه و ثانویه نیز کاربرد دارد؟
مــا در مباحث فقهی یک فتوا داریم و یک حکم. فتوا کار مفتی و 
فقیه اســت. ولی حکم کار حاکم است. حاکم عالوه بر اینکه فقیه 
مجتهد اســت باید عادل و مدیر و مدبر هم باشد که بتواند جامعه 
را اداره کند. مالک فتوا کتاب و ســنت اســت، یعنی فقیه باید بر 
اســاس کتاب و سنت موضوع را خوب بشناسد و پس از شناخت 
موضوع حکم الهی، چه حکم اولی چه حکم ثانوی را کشف کند. 
اما مالک و معیار حاکم عنصر مصلحت است البته باز هم بر اساس 
کتاب و سنت حکم را می دهد، یعنی حکمی که می دهد یا اولی 
اســت و یا ثانوی. ولی معیار اینکه کدام حکم اولی یا کدام حکم 
ثانوی را حاکم بیان و اجرا کند بر اســاس معیار مصلحت است. 
پس دقت کنید مصلحت معیار کشــف حکم نیست، بلکه معیار 
اجرای حکم است و میان کشف حکم و اجرای حکم فرق است. 
در کشــف حکم، در واقع فقیه با روش اجتهاد، از کتاب و سنت 
موارد را کشــف می کند اما حاکم اســالمی حکمی را که قباًل از 
شــأن فقهاتش کشف کرده و حاال می خواهد اجرایش کند. مثاًل 
فرض کنید به عنوان یک فقیه کشف کرده حکم قصاص، حدود 
الهی و جهاد و نماز و روزه چیســت، اما حاال می خواهد به عنوان 
حاکم اسالمی این حکم را اجرا کند، یعنی رتبه اجرا بعد از کشف 
است. وقتی می خواهد اجرا کند این همه احکام الهی کدام را اجرا 
کند؟ اینجا معیار می شود مصلحت؛ اما چه مصلحتی؟ مصلحت 
اسالم و مسلمین. مثاًل مصلحت اسالم و مسلمین ایجاب می کند 
االن حکم جهاد دهد و یا بر اساس این مصلحت حاکم باید حکم 

صلح دهد، چون هم حکم جهاد حکم الهی است و هم حکم صلح 
در فقه، هم کتاب الجهاد داریم و هم کتاب الصلح؛ اما حاال کدام 
یک از این دو حکم باید اجرا شود؟ جهاد یا صلح؟ اینجاست که 
باید ببینیم مصلحت اســالم و مسلمین چه اقتضایی دارد. پس 

مصلحت هم حکم اولیه و هم حکم ثانویه را شامل می شود. حکم 
اولیه و ثانوی، احکام الهی، تکلیفی و وضعی را حاکم اسالمی به 
عنوان شأن فقاهت ابتدا از منابع اسالمی کشف و سپس از حیث 

حاکمیتش با کمک مصلحت، اجرا می کند. 

چه تفاوتی در حکومت های اسالمی و حکومت های   
سکوالر در خصوص کاربرد و تشخیص مصلحت وجود 

دارد؟
در حکومت اســالمی معیار تشخیص برای اجرای حکم الهی که 
توسط قرآن و سنت بیان شده و فقیه آن را کشف می کند، حاکم 
است؛ اما مصلحت در برخی از فرقه های اهل سنت می شود مصالح 
مرسله ای که منبع تشریع اســت. در حکومت سکوالر مصلحت 
همه جا منبع تشــریع اســت. اما مصلحت در نظام های سکوالر 
 گاهی در تقنین اســتفاده می شود که در این صورت معیار تقنین 
)قانون گذاری(است یک زمان در قوه مجریه استفاده می شود که 
اینجا معیار برای اجرای حکمی است که قبالً مصوب شده است. 
بنابراین مصلحتی که در نظام های سکوالر مطرح است مصلحت 
ســکوالر اســت. مثالً آتاتورک هم از مصلحت استفاده می کند و 
می گوید مصلحت اما مصلحتی که در واقع مصلحت سکوالرهاست. 

حتی مصلحت آتئیسم و الییک این ها را شامل می شود.

امروزه در جامعه بسیار دیده می شود که تا صحبت   
و اعتراضی می خواهد مطرح شود، می گویند فعالً طرح 
این موضوع به مصلحت نیست. آیا معیاری برای مشخص 

کردن حد و حدود مصلحت وجود دارد؟
حد و حدود مصلحت را کارشناسان تشخیص می دهند و نمی شود 
این طور کلی درباره آن صحبت کرد که آن حد و حدود چیست، 
چون ممکن است در جایی یک حدی وجود داشته باشد در حالی 
که در جای دیگر حد و حدود دیگری وجود دارد. این باید توسط 
کارشناسان هر موضوع تشخیص داده شود و قاعده کلی ندارد. مثاًل 
یک زمان جنگ است، حد و حدود جنگ را کارشناس های نظامی 
نظر می دهند؛ یک زمان مسئله اقتصادی است درباره حد و حدود 
باید کارشناسان اقتصادی نظر بدهند؛ البته در همه آن ها باید فاکتور 
امنیت و جامعه اســالمی و نیازهایی که در آن جامعه وجود دارد، 
دیده شــود. پس این گونه است که کارشناسان به حاکم اسالمی 
مشورت می دهند و حاکم اسالمی بر اساس نظر کارشناسان و قدرت 
تدبیر و اجتهادی که دارد، حکم اجرایی را بیان می کند. همان طور 
که در رویکرد عملی امام می بینیم در یک جایی مصلحت اسالم و 
مسلمین اقتضا کرد حکم دفاع نظامی یا مقابله با مخالفان انقالب 
را صــادر کرد و در جایی دیگر قطعنامه را پذیرفت؛ یعنی دیگر به 
مصلحت نیست که با این وضعیت جنگ ادامه پیدا کند و یا پس 
از عملیات مرصاد، منافقین در زندان ها قیام کردند؛ امام فرمودند 
این ها محارب و مهدور الدم اند، مصلحت تا پیش از عملیات مرصاد و 
پیش از حمله منافقین به ایران و پیش از قیام این زندانیان، این بود 
که این ها زندانی باشند، اما پس از آن در مورد آن هایی که خروش 
کرده و یاغی شده بودند امام حکم اعدامشان را صادر کرد؛ البته نه 

برای هر کسی، برای همان ها که مقابله کرده بودند.

در گفت وگوی قدس با دکتر عبدالحسین خسروپناه عنوان شد

»مصلحت« نوآوری امام w در فقه شیعی

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 10 خرداد 1399  7 شوال 1441 30 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9257

گزارش کوتاه

      صفحه 4

دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک تجاری و مسکونی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده با شرایط 
نقد و اقساط ، بدون دریافت کارمزد بفروش برساند .

متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط 
شرکت در مزایده و اسناد مزایده از تاریخ 1399/03/10  لغایت 1399/03/19 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15به 

دفتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند .
مالحظات : 

1- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک 
بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .

2- متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده  پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده 
شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر 

روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .
3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که 
از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .

5- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط 
برسانند .

6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان 
موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .

7- مذکوراً توصیه میشود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ 
شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .

8- دریافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک 
های مربوط به حسابهای قدیمی )غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم .

9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 15% تخفیف به مأخذ سال خواهد بود .
10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد.

دفتر فروش امالک امداد به نشانی :  استان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 – تلفن:-4- 05138525663-
استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب شرکت برق – دفتر مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( – تلفن : 05146133001-2 

http://www.emdadimam.ir:آدرس اینترنتی
زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 ساعت 14 ومحل برگزاری مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.

مساحت عرصه آدرسرديف
شماره کاربرینوع ملک)مترمربع(  

بلوک
شماره 

سپرده شرکت در قیمت پايه )ريال(شرايط پرداختنحوه انتقال سندپالک ثبتیقطعه
مالحظاتمزايده

-3013,500,000,000675,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی7013546_تجاریزمین488.85چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران1

-303,330,000,000166,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی32113303مسکونیزمین264.25چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران2

-302,250,000,000112,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34123326مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران3

-302,190,000,000109,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی3493329مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران4

-303,540,000,000177,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی38293431مسکونیزمین475.6چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران5

-303,400,000,000170,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی2613518مسکونیزمین246.07چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران6

-304,132,000,000206,600,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی27143520مسکونیزمین280چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران7

-303,490,000,000174,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی28133532مسکونیزمین242چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران8

-304,032,000,000201,600,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی28123533مسکونیزمین280چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران9

-304,032,000,000201,600,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی29143559مسکونیزمین280چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران10

-303,990,000,000199,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی29133560مسکونیزمین276.93چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران11

-305,380,000,000269,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی12.113596مسکونیزمین280چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق12

-304,650,000,000232,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی12.123597مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق13

-304,300,000,000215,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی7183713مسکونیزمین246.62چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق14

-304,300,000,000215,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی713753مسکونیزمین246.62چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق15

فروش فوق العاده امالک و مستغالت)مزایده شماره 99/1 امداد(
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درنگ
آیا مصلحت اندیشی موجب عرفی شدن فقه شیعه می شود؟

مصلحــت در پاره ای از جوامع می توانــد محتوای ایدئولوژیک 
مادی و تجربی یا دموکراتیک و نســبیت گرا داشــته باشد و از 
هیچ گونه پشــتوانه دینی، فقهی و اخالقی برخوردار نباشــد، 
همچنان که می تواند پشتوانه دینی و اخالقی نیز داشته باشد. 
به عبارت دیگر، مصلحت در فقه شیعه تنها به معنی سود مادی 
 و مصلحت دنیوی نیست، بلکه مصالح اسالم و مسلمین را نیز 
مد نظر داشــته و کامالً با مقاصد شــریعت ســازگاری دارد. 
مصلحت، مالک احکام حکومتی است و شریعت فقط مشتمل 
بر احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز 
در قلمرو شریعت جای دارند. بنابراین جریان احکام حکومتی 
و ثانویه نشــانگر دین حداکثری و فقه حداکثری اســت و این 
نشانه غنای حکمتی است که در فقه شیعه تجلی نموده است. 
 مصلحت اندیشی در چارچوب موازین شرعی و با توجه به احکام 
اولیــه، ثانویه و غیر آن ها صورت می پذیرد. یعنی اگر مصلحت 
اقتضای حکم اولی را داشته باشد، بر حاکم الزم است آن حکم 
را صادر کند و اگر اقتضای حکم ثانوی را دارد، باز صدور حکم 
ثانوی بر او الزم اســت و در غیر آن دو صورت، حکم حکومتی 
دیگری از او صادر خواهد شــد. منفعــت دنیوی، هدف نهایی 

مکاتب سکوالر است، ولی در فقه شیعه هدف نهایی قرب الهی 
است. مجمع تشخیص مصلحت به عنوان کارشناسان مصالح 
نظام، به تشخیص موضوع مصلحت می پردازند، آن گاه ولی فقیه 
و حاکم اسالمی با استفاده از منابع تشریع حکم و قانون، آن را 
اســتنباط و صادر می کند. همان گونه که شارع مقدس، احکام 
اولیــه و ثانویه را به ما آموزش داده، احکام باب تزاحم و تقدیم 
اهم بر مهم نیز از شــارع مقدس به ما رســیده و از آن رو که 
حفظ نظام اسالمی از مهم ترین واجبات الهی و حکومت دینی از 
مهم ترین احکام اولیه است، هرگاه با واجب دیگری تزاحم پیدا 
کند، حفظ نظام مقدم می گردد و در صورت جمع آن دو حکم 
باید به اجتماع آن ها اقدام کرد. دین تنها با امور ثابت سر و کار 
ندارد، احکام شرعی به دو قسم ثابت و متغیر منشعب می شود 
و متغیر دانستن پاره ای از احکام ثانویه و حکومتی، منافاتی با 
قدسی بودن و نقدناپذیری و حجیت ندارد. بنابراین وجود عنصر 
مصلحت در نظام اســالمی به معنای عرفی شدن فقه شیعه یا 
سکوالر کردن دین، یا معنای انتقال از ساحت قدسی به ساحت 
عرفی و به حاشــیه راندن دین از متن زندگی نیســت بلکه به 

گستره حداکثری دین و شریعت داللت می کند.
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نشست »مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا« برگزار می شود معارف: نشست »مسئولیت اجتماعی ادیان در عصر کرونا و پساکرونا« توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به 
صورت مجازی، روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه جاری از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود. این نشست با ارائه نظر آیت اهلل رضا رمضانی، پروفسور جوزف گوتز از واتیکان، حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه، خانم دکتر 
سیده زهرا حسنین )پژوهشگر ارشد مطالعات اسالمی در آمریکا(، دکتر استفان شفر )پژوهشگر مطالعات قرآنی جامعه المصطفی(، حجت االسالم دکتر محمدجواد رودگر و حجت االسالم دکتر علی فضلی برگزار خواهد شد.

والیت مطرح شده در غدیر، همان والیت الهی است©
ایکنا: آیت اهلل محســن اراکی در ادامه 
مباحث خود درباره امامت در اندیشــه 
اســامی، با بیان اینکه در قرآن هر جا 
واژه ولی در مــورد خدا به کار رفته، به 
معنای صاحب امر، صاحب اختیار و در 
واقع تأمین کننــده منافع و دفع کننده 
مضار است، گفت: محتوای سوره حج از 

ابتدا تا پایان در تثبیت والیت الهی اســت؛ یک نکته در این سوره مطرح است و 
آن اینکه والیت خدا والیت حق است و به شدت هم از والیت شیطان نفی کرده 
است.  استاد سطح عالی حوزه اظهار کرد: کسانی که والیت غیر خدا را پذیرفتند، 
والیت کسی را پذیرفته اند که نفع و ضرر در دست او نیست؛ در آیه ۱۳ سوره حج 
در برابر »لَِبْئَس الَْمْولَی« ســخن از »نِْعَم الَْمْولَی َونِْعَم النَِّصیُر« )انفال:۴۰( دارد که 
دقیقاً در برابر »لَِبْئَس الَْمْولَی َولَِبْئَس الَْعِشیُر« است. در آیه ۲۸ سوره حج فرمود: 
»لَِیْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َویَْذُکُروا اْسَم اهللِ فِي أَیَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعلَی َما َرَزَقُهْم ِمْن بَِهیَمِة 
الْنَْعاِم َفُکُلوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا الَْبائَِس الَْفِقیَر« که بی ارتباط با مفهوم والیت نیســت؛ 
منفعت در آیه شــریفه فقط به معنای تجارت و سود نیست، زیرا این نازل ترین 
منفعت اســت؛ منفعت اصلی ارتباط با مرکز والیت است؛ همچنین »َرَزَقُهْم ِمْن 

بَِهیَمِه الْنَْعاِم« )حج:۲۸( هم ارتباط نزدیکی با والیت دارد.
وی با اشاره به معنای متعدد برای »مولی« اضافه کرد: در مورد پیامبر وقتی بحث والیت 
َِّذیَن  ََّما َولِیُُّکُم اهلل َو َرُسولُُه َوال پیش می آید، این والیت ریشه در والیت خدا دارد؛ »إِن
َاَه َویُْؤتُوَن الزََّکاَه َوُهْم َراِکُعوَن«؛ یعنی رسول همان مولویت  َِّذیَن یُِقیُموَن الصَّ آَمُنوا ال
خدا را دارد؛ بنابراین نتیجه می گیریم وقتی پیامبر فرمود: »من کنت مواله فعلی مواله« 
یعنی والیت خدا را بیان می فرماید. صدوق در معانی االخبار مطلبی در مورد غدیر 
بیان کرده است و آن اینکه وقتی پیامبر آن همه مردم را در شرایط خاص جمع کرد، 
آیا قصد داشت بگوید علی موالست؛ یعنی او دوست مِن پیامبر یا ناصر و پسر عم من 
است؟ آیا اصاً چنین تناسبی با عقل سازگار است؟ چنین معنایی، اصاً مفید نیست 
و عبث است و کار عبث از پیامبر بعید است؛ بنابراین والیت به معنای امامت است.

انسان با طاعت پروردگار می تواند به قرب الهی نائل شود©
رســا: آیت اهلل محمدعلی جاودان در 
جلســه درس اخاق هفتگی حسینیه 
شیخ زاهد)ره( تهران گفت: خداوند متعال 
در قــرآن کریم می  فرماید هر چیزی که 
در عالم هستی وجود دارد از همان ابتدا 
در خزائن الهی بوده است. زمانی که قرآن 
کریم می فرماید: »انا هلل و انا الیه راجعون« 

مقصود آن است که بازگشت همه انسان ها به سوی خداوند خواهد بود؛ انبیا و اولیای 
الهی آمدند تا این مســیر بازگشــت را به بشر نشان دهند؛ بر این اساس اگر کسی 
ایشان را به  عنوان مربی بپذیرد و از دستورات آنان تخطی نکند می تواند به آنجایی 
که قرار داشته بازگردد.وی با بیان اینکه بهشت مراتبی دارد که اگر انسان همتی بلند 
داشته باشد می تواند به باالترین مراتب آن که همجواری با خداوند است دست یابد، 
عنوان کرد: گفته شــده درجات بهشت به تعداد آیات قرآن کریم است و فاصله هر 
مرتبه نسبت به مرتبه دیگر مانند فاصله ستارگان با زمین است و هر آنچه در مرتبه 
دوم هست قابل درک برای ساکنان مرتبه نخست نیست. رحمت و نعمات الهی در 
بهشت قابل درک نیست مگر کسی که بهشت را دیده باشد؛ انسان با اطاعت خدا و 
رسول اهلل)ص( می تواند نعمات بهشت را درک کند.این استاد اخاق ادامه داد: انسان 
در همه لحظات عمرش باید طاعت خداوند متعال را بجا آورد؛ آدمی به هر مقدار از 
دستورهای الهی تبعیت کند به همان مقدار باال می رود؛ بنابراین می طلبد انسان در 
همه کارها و فعالیت ها نیت الهی داشته باشد. انسان اگر در عالم دنیا برای خودش 
کار نیک انجام دهد نتیجه آن را در همین دنیا دریافت می کند اما اگر همین فرد کار 
نیک را برای کسب رضای الهی انجام دهد، ثمره این عمل نیک را در بهشت مشاهده 

خواهد کرد؛ انسان با طاعت پروردگار می تواند به قرب الهی نائل شود.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  نشست علمی 
»مسائل تربیت دینی در دوره پساکرونا؛ تنگناها و 
فرصت ها« پنجشنبه گذشته در تاالر شیخ طوسی 
بنیاد پژوهش های اســامی آستان قدس رضوی 

برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجت االسام سیدمحمود 
مرویان حسینی گفت: پس از شیوع بیماری کرونا 
و برای حفظ جان افراد، الزم بود اجتماعات دینی، 
اماکن متبرکه، مناسک و فعالیت های مذهبی که 
به صورت اجتماع برگزار می شد با محدودیت هایی 
همراه شــود. این تصمیم در کشور ما که بر پایه 
فرهنگ اهل بیت)ع( و نظام جمهوری اسامی بوده 
و تأکید بر مناسک مذهبی و بسترهای اجتماعی 
بروز و ظهور دین دارد، بسیار سخت بود اما مشاهده 
کردیــم تولیت های اماکن متبرکه و مســئوالن 
مساجد و هیئت های مذهبی فعالیت ها و مناسک 
دینــی را که به صورت جمعی برگزار می شــد، با 
استقبال محدود کردند و نمازهای جمعه، مساجد، 
اماکن متبرکه و حرم ها حدود 7۰ روز تعطیل شد.

استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه اسامی 
رضوی افزود: ابتدا به نظر می رســید روحانیت که 
دلبستگی خود را در حوزه توسعه فعالیت های دینی 
و به خصوص جلوه های اجتماعی آن می دیدند با 
این کار مقابله کنند اما از آنجا که از معرفت دینی 
بیشتری برخوردار بودند و موضع گیری ها بر اساس 
نگاه همه جانبه و مجتهدانه بود، با اســتقبال این 
محدودیت ها را پذیرفتند. مراکز مربوط به نهاد دین 
تاش کردند ظرفیت های خود را در قالب دیگری 

فعال کنند.
مدیر عامل بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضوی بیان کرد: اضطرار بسته شدن اماکن متبرکه 
و مجامع مذهبی- دینی؛ مساجد، حرم ها و اماکن 
مذهبی را واداشــت به دنبال قالب دیگری برای 
اقدام های خود باشند. در این روزها مشاهده کردیم 
مناســبت های مذهبی کــه در اجتماعات برگزار 
می شد مانند جشن ها یا عزاداری ها در قالب های 
جدید مثًا قالب های خیابانی و ماشینی برگزار شد. 
او عنوان کرد: اشاره مقام معظم رهبری به مواسات 
سبب شــد حجم فراوانی از کمک ها با تولی گری 
نهــاد دین، عالمان دینی، مســاجد و هیئت های 
مذهبی شکل بگیرد. در شرایط خاص دوران کرونا 
جلوه های درخشانی از تشکیل گروه های مقابله با 

کرونا و انواع کمک ها و مســاعدت ها تحت عنوان 
مواســات همدالنه بــه وجود آمــد. کرونا چالش 
جدی و شــری بود که بحران های زیاد و استرس 
روحی و روانی زیادی را برای تک تک آحاد جامعه 
فراهم کرد. جان عزیزان بسیاری را گرفت و عاوه 
بر صدمه های جســمی و روحی، اقتصاد کشور را 
دچار بحران کرد اما در این مشــکات جلوه ای از 

فعالیت های تربیتی نمایان شد.

باید معرفت و بصیرت دینی را رشد دهیم»
مرویــان  حجت االســام 
راه اندازی  بــه  حســینی 
سایت گفتمان رضوی نیز 
اشاره کرد و توضیح داد: با 
بسته شــدن حرم مطهر، 
اماکن متبرکه و جلسات مذهبی بیم آن می رفت 
که نوعی تزلزل اعتقــادی پیش آید. به همین 
دلیل ســایت گفتمان رضوی را به عنوان پایگاه 
مادر راه انــدازی کردیم تا مانع ریزش اعتقادات 
دینی شویم. همچنین ســعی کردیم در حوزه 
شناخت و معرفت دینی و در قالب موشن گرافی 
و کلیپ های جذاب دسترسی جوانان و نوجوانان 
را راحت تر کنیــم تا به راحتی بتوانند پاســخ 

پرسش های خود را متوجه شوند.

او تشریح کرد: از جمع بندی پرسش های مطرح 
شده در سایت گفتمان رضوی حدود ۸۰ پرسش 
فراوانی بیشتری داشــتند که در زمینه مسائل 
اعتقــادی بودند. با تزلزل اعتقادی و شــبهات 
فکری ناشی از فربهی مناسک که از بسته شدن 
محدود حرم، برخی تصور به از دست رفتن همه 
دیــن نمودند؛ دریافتیم که معرفت دینی و امام 
شناســی در اولویت از حرم شناسی است و باید 

تربیت دینی نسل خویش را بازسازی کنیم.
مدیرعامل بنیاد پژوهش های اســامی در پایان 
افــزود: تربیت دینــی تربیتی اقتضایی اســت 
و متربــی به درســتی می داند که بــرای رفتار 
دین دارانــه باید خود را متناســب با اقتضائات 
رشــد دهد. به طور نمونه نماز نماد دین است 
اما به اقتضائات می شــود در سفر و حضر و در 
سامت و بیماری به گونه ای دیگر خوانده شود. 
در ایــن صورت در موقعی کــه به دالیل عقلی، 
فقهی و اجتماعی محدودیتی برای انجام زیارت 
وجود دارد، شــخص همه دینــداری خود را در 
زلزله دینی احســاس نمی کند بلکه به زیارت از 
راه دور می اندیشــد. اگر تربیت دینی، اقتضائات 
و مناسباتش برای متربیان فراهم شود، نه تنها 
صدمه نمی بینند بلکه همیشه با شرایط مختلف 

سازگار می شوند.

  کرونا فرصتی برای تکامل بشر به وجود آورد
دکتر  جلســه  ادامــه  در 
بیان  علم الهــدی  جمیله 
بــا حاکمیت جریان  کرد: 
سکوالریســم که تمرکز بر 
مفهوم فایده و ســودمندی 
داشت، مناسبت  نهادهای اجتماعی تغییر کرد و 
نهاد سیاست و اقتصاد با هم یکی شده و ساختارها 
و تشکیات ساختارهای یکدستی شدند. در این 
میان ایدئولوژی جدیدی با نام توسعه به وجود آمد 
که کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته نیز به آن 
پیوستند، در همین راســتا نهاد علم و فناوری با 

رویکرد توسعه همراه و سازگار شد.
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
تصریح کرد: پس از گذشت ۳۰۰ سال، کرونا سبب 
شــد نهادها در تعامل با هم قرار گیرند و خود را 
تعریف کنند. این مواجهه نهادها، خطرات بزرگی 
مانند تغییر مناسبت های نهادی و کشف خألها و 
ظرفیت ها و نیز تعلیق در سطح ساختارها و الگوهای 
حاکم و همسطح در باورها را به همراه داشت. برای 
مواجهه با این خطرها روایت هایی وجود دارد. روایت 
نخست طبیعت گرایی ســنتی است که یک نوع 
معنویت گرایی غیرمتشخص بوده و دارای خدایان 
مبهم اســت. در حقیقت این نگاه، نگاهی شرقی 
اســت که برای نجات بشر به میدان آمد. او افزود: 
طبیعت گرایی مدرن نیز که طبیعت هوشمند و اما 
تحت مدیریت انسان است برعکس طبیعت گرایی 
سنتی عمل می کند. در این نوع از طبیعت گرایی از 
الگوی علم و فناوری استفاده می شود و بر این باور 
اســتوار است که کرونا دست ساز انسان است. این 
طبیعت گرایی مدرن نگاهی غربی دارد و در واقع 
مسیری که به طور عمده در دنیا طی می شود تحت 
این نوع از طبیعت گرایی است، در طبیعت گرایی 
مدرن موضوع بیشتر حول محور درمان و سامت، 

آمار و ارقام و روش های بشرساخته می شود.
علم الهدی در پایان تأکید کرد: متأسفانه در شرایط 
خاص و ویژه کرونایی به رویکرد اســامی به طور 
جدی و صحیح پرداخته نشده است. پس از انقاب 
اسامی رویکردی در مقابل رویکرد غربی و شرقی 
قرار گرفت که نگاهش نگاه هدایتگری و مبتنی بر 
مبانی قرآن کریم و روایت های ائمه اطهار)ع( بود. 
بر اساس آموزه های دین مبین اسام، مسئله اصلی 

هدایت اســت نه نجات بشر و کرونا فرصتی برای 
تکامل به وجود آورد.

 کرونا باورهای عامیانه دینی»
 را با چالش مواجه کرد

در ادامه این نشست علمی، 
حجت االسام مجتبی الهی 
خراسانی با تأکید بر ضرورت 
تربیت مبتنــی بر دین نیز 
توضیح داد: تربیت انســان، 
تربیت مبتنی بر دین است و وقتی از حوزه تربیت 
عبادی ســخن می گوییم مراد تربیــت در حوزه 
عبادت اســت. عبودیــت جوهره تربیت اســت. 
بزرگ ترین ویژگی پیامبر بزرگ اسام)ص(، نه تنها 
عابد بودن بلکه عبد بودن است. کسی که اخاق 
دارد مناسبات خانوادگی را به صورت صحیح سامان 

داده و در مسیر عبودیت حرکت می کند.
مــدرس خارج فقه تعلیــم و تربیت حوزه علمیه 
مشهد ادامه داد: چالش ها و ظرفیت های روزهای 
کرونا در حوزه بینش های دینی و رفتارها و کنش ها 
بود. روزهای کرونا نشــان داد تا حد زیادی تربیت 
اسامی در شکل دهی رفتارها نقش دارد. اگر چه 
در روزهــای کرونا به لحاظ حجم اســترس های 
زیاد افراد، شاهد رفتارهای پرخاشگرانه بودیم اما 
از طرفی دیگر نیز شــاهد همدلی ، دگردوســتی، 
تحمل پذیــری، خویشــتنداری و... بودیم که این 
رفتارهای مهربانانه و انساندوستانه ریشه در تربیت 

دینی و اسامی افراد دارد. 
رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم 
اسامی دفتر تبلیغات اسامی تصریح کرد: در این 
روزها، دین اسام در بخشی از باورهای عامیانه دچار 
بحران شد و در بخشی دیگر از جامعه نیز فرصت 
بروز، ظهور و اشتراک گذاری پیدا کرد. یکی دیگر 
از چالش ها، بحران در باور عامیانه نسبت به فلسفه 
و باور دعا و عبادت بود که متأسفانه اجابت دعا با 
قضای حاجت اشتباه گرفته شد، اجابت دعا لبیک 
خدا به ارتباط بنده با خود اوست.حجت االســام 
الهی خراســانی در پایان افزود: کرونا ســبب شد 
عادات دینی مانند برپایی نماز جماعت، زیارت، دعا و 
نیایش دسته جمعی و... دچار مشکل شود که ترک 
این عادات دینی به شــدت موجب اضطراب شد؛ 
کرونا به ما فهماند دینداری از سر عادت بوده است.

در نشست علمی »مسائل تربیت دینی در دوره پساکرونا« بررسی شد

همراهی علم و دین  درمقابله با  کرونا

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9۲57 شنبه ۱0 خرداد ۱399  7 شوال ۱۴۴۱ 30 می ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره 

تفسیر 

اخالق 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای سید محمد باقر  حسینی   دارای شناسنامه  5749708640  به شرح دادخواست به کالسه  59  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول کاملی   به شناسنامه 506  

در تاریخ 97/3/3  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به     
1.سید محمد باقر حسینی  فرزند سید ابراهیم  کد ملی 5749708640  ت.ت 1344/3/1   نسبت فرزند مرحوم            
2.سید جواد حسینی   فرزند سید ابراهیم  کد ملی 5745739981 ت.ت  1348/6/20  نسبت فرزند مرحوم                 
3 . انسیه بیگم حسینی  فرزند سید ابراهیم  کد ملی 5749130169  ت.ت 1352/6/20  نسبت فرزند مرحوم                    
4. سید موسی الرضا حسینی  فرزند سید ابراهیم  کد ملی 5749780945  ت.ت 1359/4/20   نسبت فرزند مرحوم                                
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9901627
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم  شورای حل اختالف شهر خرو

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه   رحمانی  دارای شناسنامه   5749200442  به شرح دادخواست به کالسه   56 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری مرشدلو  به شناسنامه 1024   در 

تاریخ  89/10/3   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. فاطمه  رحمانی    فرزند  حسین کد ملی   5749200442    ت. ت 1352/10/20 نسبت فرزند مرحومه

2.  شهربانو رحمانی  فرزند حسین  کد ملی 5749627004  ت.ت  1332/2/1   نسبت فرزند مرحومه
3.  حمیده  رحمانی     فرزند حسین کد ملی 5749703142  ت.ت  1343/1/4    نسبت فرزند مرحومه  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9901628
سید حسن سامقانی   قاضی شورا شعبه   هفتم  دشورای حل اختالف شهر زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای حس��ن رحیمی  دارای شناس��نامه   5749188248 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه   54  از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صدیقه رحمانی  به شناسنامه 
5749568288      در تاریخ  98/9/22   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  زهرا رحیمی     فرزند محمد کد ملی 5749213358    ت. ت 1355/10/30 نسبت فرزند مرحوم

2.   حسن رحیمی  فرزند محمد  کد ملی 5749188248 ت.ت 1347/2/3  نسبت فرزند مرحوم
3. نوروز علی رحیمی    فرزند محمد کد ملی 5749727106  ت.ت  1348/3/1     نسبت فرزند مرحوم

4.  مریم رحیمی   فرزند محمد  کدملی 5749222330  ت..ت  1343/1/20  نسبت فرزند مرحوم
5 . فرشته رحیمی  فرزند محمد کد ملی 5749213341  ت.ت 1354/11/1 نسبت فرزند  مرحوم   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9901629
سید حسن سامقانی   قاضی شورا شعبه   هفتم  دشورای حل اختالف شهرخرو  

آگهی مزایده
 نظ��ر به ضمانت آقای صدیقی اصغرزاده به پرداخت مبلغ1.500.000.000 ریال در پرونده کالس��ه722 ، 1 دانگ 
پالک ثبتی شماره 136 فرعی از 25 اصلی بخش 10 مشهد به نشانی بلوار توس - توس 117 - روستای اسماعیل 
آباد خیابان س��لمان فارسی 2 پالک 2 دارای عرصه به مساحت حدود703/67 متر مربع شامل سه ساختمان مجزا 
می باشد ساختمان شماره یک در ضلع شمالی زمین در دو طبقه همکف و اول با زیربنای 310 متر مربع هر طبقه 
155 متر مربع دارای دو خواب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی ، کف طبقه همکف سیمانی و کف طبقه اول سرامیک 
و دارای سه اشتراک آب و برق و گاز و ساختمان شماره سه با زیر بنای 24 متر مربع به صورت انباری و حیاط با کف 
موزاییک و قدمت 10 سال می باشد توقیف گردید و به مبلغ 9.220.000.000ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 
99/04/04 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8 - مجتمع 
قضایی اجرای احکام کیفری طبقه 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد ضمنا 10 درصد  
مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نش��ود 10 درصد 

پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد . آ-9901621
قیمت پایه شش دانگ ملک9.220.000.000 ریال می باشد .

دادیار واحد مزایده ملیحه قویدل

 آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر پیرو آگی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وبه استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون اخیرالذکر 
تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد امد.  

 امالک متقاضیان واقع در قریه چلک   پالک 17 اصلی  بخش   3 قشالقی
پالک 848 فرعی بنام  محمد رضا بالی کهنه س��را  نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری 
کش��اورزی  به مساحت  600 متر مربع طبق رای ش��ماره 139860310007041448مورخ 1398.11.30 هیئت 
قانون تعیین ساعت 9 صبح روز  چهارشنبه  مورخ 1399.04.01 لذا  از منقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان 
حقوقی ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی است در صورت عدم 
حض��ور متقاض��ی و یا نماینده قانونی انان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به اسناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 ایین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض  به واحد ثبتی مبا درت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند . در غیر اینصورت 
با ارائه گواهی عدم تقدم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قا نونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات 

ثبتی با رعایت مقررات  ادامه می یابد . آ-9901567
تاریخ انتشار : 1399.03.10

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای شماره 12000165 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
فاطمه صغری نجف پور فرزند حبیب اله 5 دانگ و 28 سیر مشاع از شش دانگ عرصه بانضمام ششدانگ اعیان 
یک باب خانه به مس��احت 206.10 مترمربع قس��متی از پالک    25 اصلی به کالسه  413.98 واقع دربخش 
9  ثب��ت نکا خریداری از مرتضی علیزاده مالک رس��می محرز گردی��ده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9901592
م الف 19901080

تاریخ انتشار نوبت اول 1399.3.10
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.3.24

محمد مهدی قلیان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظربه دستورمواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب

1390.9.20 امالک متقاضیانی که درهیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردید ه جهت اطالع عموم به شرح

ذیل آگهی میگردد           
امالک متقاضیان واقع درقریه موسی آباد  پالک 34 اصلی  بخش  2 قشالقی

1679فرعی خانم / اقا داود قزوینی پور کجور  فرزند باقر   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 541متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه  از باقر قزوینی پور  

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13 
آئین نامه

 مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها منتشرو در
روس��تاها عالوه بر انتش��ار آگهی  ، رای هیئت الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 
13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پزیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیئت 
پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید به صورت همزمان باطالع 
عمومی می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. آ-9901591
م الف 19901060

تاریخ انتشار نوبت اول :1399.03.10 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.03.24

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

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

برابر رای شماره 139860318603014023مورخ 1398/11/26 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای بهزاد یزدان مهر فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 557 صادره از رشت در قریه پل تالشان  در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 148/36 متر مربع پالک فرعی 6902 از اصلی 
39 مفروز مجزی از پالک 3 از اصلی 39 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسن 

متقی الکانی محرز گردیده 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 دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 382  آ-9901565
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

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

برابر رای شماره 139860318603014022مورخ 1398/11/26 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 

بالمعارض خانم مریم واحد تسراوندانی فرزند عبدالحسین  به شماره شناسنامه 2416 صادره ازتهران در قریه پل 
تالشان  در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 213/76 متر مربع پالک فرعی 6902 
از اصلی 39 مفروز مجزی از پالک 3 از اصلی 39 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 

غالمحسن متقی الکانی محرز گردیده 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 دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 384 آ-9901566
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139960327006000615مورخه98.8.30 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امیر علی شعبانزاده فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 593 صادره از طارم به شماره ملی5399339595 
نس��بت به ش��ش دانگ یک باب عمارت به مساحت298.15 متر مربع در  قسمتی از پالک 146 اصلی واقع در 

شهر آببر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی علی روحانی محرز گردیده است
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901562
 تاریخ انتشار نوبت اول:99.3.10

 تاریخ انتشار نوبت  دوم:99.3.25
 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- براب��ر رای ش��ماره139960327006000101مورخه 99.2.25 هیئ��ت موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امین محمدی فرزند علی حس��ین شماره شناس��نامه 784 صادره از طارم به شماره 
ملی5399505681نسبت به شش دانگ یک باب عمارت به مساحت 92.41 مترمربع در قسمتی از پالک 146 

اصلی واقع در شهر آببر خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی محمدباقر روحانی محرز گردیده است.
2-  براب��ر رای ش��ماره13996032700600096مورخه99.2.23 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی جعفر عمارلو فرزند رهبر به شماره شناسنامه 235 صادره از طارم به شماره ملی5399270560 نسبت 
به شش دانگ یک باب عمارت به مساحت247.03 مترمربع در قسمتی از پالک146 اصلی واقع در شهر آببر 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حسن محرمی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901564
 تاریخ انتشار نوبت اول:99.3.10

 تاریخ انتشار نوبت  دوم:99.3.25
سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139960327006000100مورخه.99.2.25 هیلت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ذوالفقار نظری فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 2669 صادره از طارم به شماره ملی5399277190 نسبت 
به شش دانگ یک باب عمارت به مساحت317.34 مترمربع در قسمتی از پالک 146 اصلی واقع در شهر آببر 

خریداری معل الواسطه از مالک رسمی حسن محرمی محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9901563
 تاریخ انتشار نوبت اول:99.3.10

 تاریخ انتشار نوبت  دوم:99.3.25
 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه خانم مریم کس��رائی ثانی فرزند رضا به اس��تناد دوبرگ استش��هادیه گواهی شده توسط دفتر 
اس��ناد رسمی شماره 30شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
ومدعی اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یکقطعه زمین بشماره پالک1252فرعی از13اصلی 
واقع درقطعه  س��ه ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس ش��هرک طالقانی که متعلق به ایشان می باشد بعلت 
نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره3447003ذیل 
صفحه 104دفتر97وش��ماره ثبت 15259به نام نامبرده صادروتس��لیم گردیده اس��ت لذابه استناد تبصره 
ی��ک اصالح��ی ماده120آئین نامه قانون ثب��ت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نس��بت به 
ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایس��تی ظرف ده 
روز ازتاریخ انتش��ارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل س��ند مالکیت یاس��ندمعامله رس��می به این اداره 
تس��لیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ندمعامله رسمی نسبت به صدور س��ند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.آ-9901605
تاریخ انتشار:99/03/10

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی دعوت افراز
چون آقای وحید اس��دزاده فرزند س��لطانعلی احدی از مالکین مشاعی پالک  259/ 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل خیابان حیدر شهرکی کوچه 4 طبق درخواست شماره 102/619- ز  مورخ 1399/2/2 
تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس 
آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد 
و از س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل               
می آید تا در س��اعت 8 صبح مورخ 1399/3/25 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد.آ-9901556 م الف: 47
تاریخ انتشار : 1399/3/10 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چ��ون خان��م گلپری بزی فرزند محمدعمر احدی از مالکین مش��اعی پالک 1/694- اصل��ی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل خیابان جهانتیغ کوچه 3 طبق درخواست ش��ماره 102/614- ز  مورخ 1399/2/2 
تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس 
آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد 
و از س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل              
می آید تا در س��اعت 8 صبح مورخ 1399/3/22 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد. م الف:46  آ-9901557
تاریخ انتشار :1399/3/10 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای علیمراد پیغان فرزند یوسف احدی از مالکین مشاعی پالک 741/ 1- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرس��تان زابل خیابان پاسداران کوچه 13 طبق درخواست ش��ماره 102/577- ز  مورخ 1399/2/1 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این 
اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها 
مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد 
و از س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل                   
می آید تا در س��اعت 8 صبح مورخ 1399/3/22 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد. م الف: 43 آ-9901560
تاریخ انتشار :1399/3/10 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای داود قادر آتش��گر فرزند حس��ین احدی از مالکین مش��اعی پالک 24/ 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل خیابان رسالت کوچه 16 طبق درخواست ش��ماره 21166- ز  مورخ 1398/12/11 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 
را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و 
آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی 
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت 
بعمل      می آید تا در ساعت 8 صبح روز مورخ 1399/3/25 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور 
بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع 

ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 42 آ-9901561
تاریخ انتشار :1399/3/10 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
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کاهش نرخ سود بانکی و رشد بازار سرمایه!©
کاهش نرخ ســود بانکی هدفی از پیش تعیین شــده از سوی دولت برای هدایت 
ســرمایه های مردم به بازار بورس بود. هر چند به نظر می رسید بانک ها در برابر 
این موضوع مقاومت کنند، اما هنگامی که شرایط بازارهای پولی و مالی به صورت 
غیرواقعی نشان داده شــود یا دستکاری شوند چنین اتفاقی محتمل است، چرا 
که تورم هم عامل مهمی در هدایت ســرمایه ها به سمت بازارهای داللی، ناشی 
از نگرانی کاهش ارزش پول ملی اســت. کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تورم، 
عامل مهمی در خارج کردن سرمایه ها از سیستم بانکی کشور است، در حالی که 
سود بانکی باید باالتر از نرخ تورم باشد. هنگامی که نرخ سود بانکی از میزان تورم 
فاصله معناداری داشته باشد، قطعاً سرگردانی سرمایه ها به خصوص سرمایه های 
خرد در این بازار و حرکت به سمت بازارهای داللی اجتناب ناپذیر است، بنابراین 
برای حفظ ســپرده ها و جذب سرمایه ها باید تورم با نرخ سود بانکی انطباق پیدا 
کند. به نظر می رســید بانک ها نیز توان پرداخت سود متناسب با میزان تورم را 
نداشتند، اما در صورت عدم افزایش سود بانکی، دولت نباید زمینه کاهش نرخ سود 
بانکی را فراهم می کرد. در نگاه خوشبینانه اگر موضوع کاهش نرخ سود بانکی را 
مورد بررسی قرار دهیم شاید بتوان گفت دولت با کاهش نرخ سود بانکی به دنبال 
رونق بازارسرمایه و رونق تولید بوده است، اما هنگامی که زیرساخت های چنین 
موضوع مهم و اساسی در اقتصاد کشور و در بازارسرمایه فراهم نشده و نگرانی های 
مردم از حباب بازار بورس و اظهارات کارشناسان حول محور خطرات و حباب های 
این بــازار، قطعاً نگرانی از افزایش تورم و کاهــش ارزش پول ملی و دارایی های 
آن ها، ناخودآگاه مردم را به ســمت بازارهایی مثل ســکه،ارز و خودرو می کشد، 
بازارهایی که افزایش تورم در آن ها به صورت مستقیم روی قیمت سایر کاالهای 
اساسی تأثیر  می گذارد، بنابراین سیاســت گذاری های دولتی در موضوع تأمین 
معیشت مردم باید ناظر بر تأثیرگذاری های بازارهای سرمایه ای بر معیشت مردم و 
 افزایش کاالهای اساسی باشد. تنش در بازارهای سرمایه ای موجب تنش و افزایش 
به هم ریختگی دخل و خرج خانواده ها و فشــار بیشتر معیشتی و کوچک شدن 
ســفره مردم می شود. بی شــک سیاســت گذاری های اقتصادی دولت در جنگ 
اقتصادی باید با حساسیت بیشــتری و ناظر بر مهم ترین موضوعات روز اقتصاد 
کشور که این روزها تولید، اشتغال زایی و تأمین معیشت مردم است، باشد، در غیر 
این صورت با سیاست گذاری های غلط ، تورم بیشتری به مردم تحمیل می شود و 

نارضایتی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

قیمت موبایل نزولی شد©
تســنیم: در روزهای اخیر دست کم 
۳۰۰هــزار گوشــی تلفن همــراه تنها 
از یــک برند بــه بازار تزریق شــده و 
قیمت گوشــی در بــازار رو به کاهش 
رفته است. در روزها و هفته های اخیر 
همزمــان با بحران کرونا و عدم فعالیت 
شــرکت ها و همچنین افزایش فصلی 
تقاضا، قیمت انواع تلفن همراه مســیر افزایشــی گرفته بود. بررسی ها نشان 
می دهــد در روزهای اخیر حدود ۳۰۰هزار گوشــی تلفن همراه تنها از یک 
برند معروف به بازار تزریق شــده و همین موضــوع موجب افت قیمت این 
کاالی پرمصرف شده اســت. گفتنی است، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، 
در اطالعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع 
 تجارت اعالم کرد که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات 

امکان پذیر است.
در ایــن اطالعیه خطاب به واردکنندگان آمده اســت: به اطالع کاربران محترم 
می رساند پیرو سیاست های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
از ایــن پس به منظــور واردات کاالی تلفن همراه، تنهــا ارز حاصل از صادرات 

تخصیص داده خواهد شد.

تفاوت قیمت های سایت سازمان حمایت با بازار از کجا آب می خورد؟

لوازم خانگی و تنظیم نبودن ارز و عرضه!
 اقتصاد/ زهراطوسی  بازار لوازم خانگی از اسفند 
نیمه تعطیل است  وهنوز هم در رکود به سر می برد، 
اما تولیدکنندگان در اواخر سال گذشته و در روزهای 
اخیر با دســتاویز قــرار دادن بهانه هایی از حذف ارز 
نیمایــی گرفته تا کاهش تولید و افزایش قیمت ارز، 
روی اقالم خود کشیدند، تخفیف ها را متوقف کرده 
و از فروش اعتباری هم طفره رفتند تا مثل همیشه 
آن کسی که تاوان پس می دهد فقط مصرف کننده 

واقعی باشد.
مهــدی صادقی نیارکی، معاون امــور صنایع وزارت 
صمت گفته بود: در ســال جاری برای صادرات لوازم 
خانگی برنامه ریزی شده و پیش بینی می شود امسال 
۱۶۰ میلیون دالر لوازم خانگی صادر شود. وی عمق 
ســاخت داخل را در زمینه بخاری ۹۰درصد، کولر 
۱۰۰درصد، یخچال و فریزر ۶۰ درصد، آبگرمکن ۷۵ 
درصد، ماشین لباسشــویی ۶۰درصد، اجاق گاز ۹۰ 
درصد و تلویزیون ۳۰ درصد عنوان کرده بود. به اینکه 
در زمان کمبود کاال در کشور سیاست گذاران بخش 
صنعت به فکر صادرات هســتند کاری نداریم اما با 
مرور آمارهای منتشر شده توسط وزارت صنعت، رشد 
تولید در کشــور را هم یادآور می شویم. آمارها نشان 
می دهد در سالی که گذشت انواع یخچال فریزر با رشد 
۸/۷ درصدی، تلویزیون ۳/۶درصد، ماشین لباسشویی 
۳۲درصد و کولر آبی ۳/۶ درصدروبه رو بوده است. از 
سوی دیگر آن طور که متولیان این صنعت می گویند، 
در بین لوازم خانگی، ماشین لباسشویی تا ۳۰ درصد، 
بخــاری گازی ۲ تا ۳درصــد و کولر آبی بین ۳ تا ۴ 
درصد، ظرفشــویی تا ۵۰درصد و یخچال حدود ۳۰ 
تا ۳۵درصد ارزبری دارند و بقیه تولید داخل هستند. 
پس در حالی که کشــور با رشــد تولید روبه رو بوده 
و عمق ســاخت داخل هم افزایش پیدا کرده است، 
قیمت ارز تغییری نداشــته و متولیان صنعتی هم 
به فکر صادرات لوازم خانگی هســتند، این پرسش 
طرح می شــود چرا  تولیدکنندگان و فروشــندگان 
لوازم خانگی که در روزهای پایانی ســال گذشته با 
افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی به اســتقبال سال جدید 
رفته بودند، دوباره با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت 
کاالهای  خود که طی چند مرحله از ابتدای ســال 
تاکنون صورت گرفته، مردم را از تهیه اقالم ضروری 

خود ناامید کرده اند.
براســاس گزارش مرکز آمار ، لوازم خانگی در ســال 
گذشته نیز حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ماقبل، 

افزایش قیمت داشــته است. افزایش قیمت در بازار 
لوازم خانگی ۱۵/۳درصد باالتر از تورم سال ۹۸ بوده 
اســت. این بازار در سال گذشته و با وجود ثبات نرخ 
ارز بیشترین تورم را در بین گروه کاالهای خدماتی 
و مصرفــی از آن خود کرد. هر چند مهم ترین دلیل 
افزایش تورم در این بازار ، باال رفتن قیمت مواداولیه 
برای تولید محصوالت عنوان شد، اما افزایش قیمت 
در کنــار کاهش قدرت خرید طرف تقاضا، هنوز هم 

ادامه دارد.

اختالف قیمت سایت وزارت صمت با بازار»
با ادامه روند افزایشــی قیمت ها، قرار بود به منظور 
نظــارت دقیق، هدفمنــد، مؤثر و برخورد ســریع 
بــا متخلفــان، تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و 
عرضه کنندگان کاال،  قیمت کاال و خدمات در سایت 
۱۲۴ سازمان حمایت درج شود تا وضعیت حداکثری 
و حداقلی قیمت ها برای مصرف کنندگان مشــخص 
باشد، اما با مشاهده ســایت، مصرف کنندگان فقط 
با تعــداد محدودی کاال آن هم بــدون تنوع روبه رو 
می شــوند که قیمت های آن ها اختالف فاحشــی با 

بازار دارد. 
در بازار تلویزیون  ال ای دی غیرهوشــمند ۴۹ اینچ 
اســنوا که در روزهای ابتدایی اســفند در محدوده 
قیمتی ۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته می شد، 
در لحظــه تنظیم این گزارش بیشــتر از  ۶ میلیون 
تومــان قیمــت دارد. قیمت همین برنــد در اندازه 
۴۳ اینچ نیز در ابتدای اســفند  در محدوده قیمتی 
۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار داشت که هم اکنون 
به بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.  
تلویزیون های ال ای دی شرکت ایکس ویژن  نیز در 
اندازه های مختلف با افزایش قیمت همراه بوده است . 
به طوری که تلویزیون ۴۹ اینچ هوشمند ایکس ویژن 
از قیمت ۵ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان  به محدوده 
۸ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومان رســیده اســت که 
نشــان دهنده افزایش تقریباً ۵۵ درصدی قیمت این 

محصول داخلی است.
یخچال فریزرهای شرکت هیمالیا از حدود ۱۲میلیون 
و  ۵۰۰ هزار تومان در هفته های ابتدایی اســفند به 
۱۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده 
است. همچنین انواع مختلف تولیدات شرکت اسنوا 
نیــز با ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایــش قیمت همراه بوده 
است. برندهای مختلف تولیدات شرکت الکترواستیل 

نیز بین ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. 
همچنین قیمت های ســامانه ۱۲۴ نیز قیمت های 

موجود در بازار را تأیید می کند.
ایــن افزایش قیمت ها در حالــی رخ می دهد که در 
ماه های ابتدایی ســال ۹۸ قیمت لــوازم خانگی به 
صورت رســمی افزایش یافته و از این زمان تاکنون 
متغیرهای اصلی اثرگذار بر  قیمت این کاالها مانند 
قیمت ارز تغییر محسوسی نداشته است. البته بخشی 
از افزایش قیمت مربوط به کاهش عرضه در اسفند و 
فروردین است که بسیاری از واحدهای تولیدی را به 
دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی یا کاهش 
تولیــد کرد. همچنین شــیوع کرونا موجب کاهش 
عرضه برندهای خارجی نیز شده که به افزایش قیمت 

محصوالت داخلی دامن زده است.

 مجوز افزایش قیمت »
برای انگیزه به بخش تولید 

برخــی از  فعاالن حوزه لوازم خانگــی بر این باورند 
که افزایش تقاضا از ســوی مشــتریان از یک طرف 
و کاهش عرضه کــه به دلیل خروج برندهایی نظیر 
سامســونگ، ال جی و یا بوش از بازار ایران به وجود 
آمده موجب افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار شده 
و افزایش تولید و حضور برندهای جدید لوازم خانگی 
می تواند به کاهش نسبی قیمت کاالها کمک کند. 
مرتضی میــری، رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم خانگی، با بیان اینکه امسال تورم در 
اقتصاد کشور حدود ۳۰درصد است، می گوید: بهتر 
است دولت مجوز افزایش قیمت کاالها را به منظور 
انگیزه بخشی به تولیدکنندگان و افزایش تولید کاالی 

باکیفیت ایرانی، صادر کند. 
به گفتــه وی، در حال حاضر پیشــنهاد این صنف 
افزایش ۱۵درصدی قیمت  لوازم خانگی نسبت به سال 
گذشته است و شــرکت هایی که فکر می کنند این 
رقم برای آن ها اقتصادی نیست و برای تولید بیشتر 
هزینه کرده اند با ارائه مستندات به سازمان حمایت، 
می توانند افزایش قیمت بیشتری درخواست کنند.  
وی تعیین این رقم را با توجه به افزایش قیمت دالر، 

افزایش نرخ دستمزد و مواد اولیه تولید می داند.
میری درباره رکود تورمی در این بخش می گوید: اگر 
قرار باشــد جنسی افزایش قیمت داشته باشد حتماً 
باید در ســامانه ۱۲۴ ثبت شود. تا این لحظه در این 
سامانه هیچ افزایش قیمتی ثبت نشــده، اما با این 

حال شاهد افزایش قیمت در بازار 
هستیم. ما فهرستی از شرکت های 
مختلــف لوازم خانگــی داریم که 
همگــی بیــن ۱۰ تــا ۲۰ درصد 
اجناسشــان را گران کرده اند. این 
فهرســت را برای سازمان حمایت 
ارسال می کنیم و نظر ما این است 
که با توجه بــه تغییر قیمت ارز و 
افزایــش دیگر هزینه هــای تولید 
مثل حقوق کارگر و کارمند، بیمه 
و مالیات، مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ 
درصد قیمت تمام لوازم خانگی داده 
شود. این میزان با توجه به باال رفتن 

هزینه ها معقول است، اما اگر شرکتی افزایشی بیش از 
این مقدار را درخواست کرد، مدارک آن را به سازمان 
حمایــت ارائه دهد و مجوز دریافت کند. در غیر این 
صورت، شاهد گرانی بدون مجوزی هستیم که ناشی 

از افزایش اجتناب ناپذیر هزینه های تولید است.

کارگروه ستاد تنظیم بازار بر سر دو راهی»
حســن فراهانــی از فعــاالن حــوزه  لوازم خانگی، 
هزینه های باالی تولیــد را علت گرانی لوازم خانگی 
می دانــد و می گویــد: بــه همــت تولیدکنندگان 
توانســته ایم چرخ گوشــت، پلوپز، چای ساز، همزن، 
جاروبرقی و بســیاری از لوازم دیگر آشپزخانه را در 
داخل کشور تولید کنیم که دیگر احتیاجی به واردات 
این مواد نیست و چه بسا واردات به این صنف لطمه 
وارد خواهد کرد، اما بسیاری از مواد اولیه که در داخل 
کشور موجود اســت، گران شده است. به طور مثال 
قیمــت ورق آهن، مس و غیره کــه در داخل تولید 
می شــود را دولت تعیین می کند. ورق برنج در سال 
گذشــته ۸۵ هزار تومان بود، اما امسال به ۱۰۰ هزار 

تومان رسیده است.

آن طور کــه حمیدرضا غزنوی، 
سخنگوی انجمن لوازم خانگی به 
قدس گفته بود، کارگروه تنظیم 
بــازار در حــوزه لوازم خانگی دو 
پیشنهاد تهیه و به ستاد تنظیم 
براساس  ارائه کرده اســت.  بازار 
یکی از این پیشــنهادات باید با 
تخصیــص ســرمایه در گردش 
کارخانه هــا، امــکان تأمین نیاز 
براســاس  شــود.  فراهم  بــازار 
پیشــنهاد دیگــر بایــد واردات 
لوازم خانگــی آزاد شــود که در 
بابت  ارز  این صورت تخصیــص 
واردات ضروری است. البته هر کدام از پیشنهادات 
هزینه ای دارد. تأمین ســرمایه در گردش  سخت 
است دربیاید، ولی در شرایط فعلی که بازار نیازمند 
عرضه لوازم خانگی است، به تثبیت تولید داخلی و 
باال رفتن کیفیت محصوالت کمک می کند. هزینه 
آزادی واردات این اســت که چند برابر سرمایه در 
گردش مورد نیاز صنعتگران، ارز از کشــور خارج 
می شود و خیلی از کارخانجات باید کارگرانشان را 
اخــراج کنند. با این حال اگــر دولت نمی تواند در 
تأمین ســرمایه در گردش به صنعتگران این حوزه 
کمک کند، دست کم با آزاد کردن واردات می تواند 
کاری کنــد تا اجناس در بازار بــه اندازه کافی و با 
قیمت منطقی تر موجود باشــد و راه بر قاچاق این 
کاالها بسته شود. ظاهراً وقت آن رسیده است ستاد 
تنظیم بــازار یک بار تصمیم خــودش را بگیرد تا 
فعاالن بخش لوازم خانگی هر روز به بهانه بالتکلیفی 
روی قیمت های خود نکشــند. خوب است بدانید 
۲۵درصد خریداران لوازم خانگی داخلی از اقشــار 
ضعیف، ۶۰درصد از اقشــار متوسط و ۱۵درصد از 

اقشار قوی تر جامعه هستند.

افزایش تقاضا از 
یک طرف و کاهش 
عرضه که به دلیل 

خروج برندهای 
خارجی از بازار 

ایران به وجود آمده 
موجب افزایش 

قیمت لوازم خانگی 
در بازار شده است

بــــــــرش

 3میلیارد دالر ارز برای واردات تأمین کردیم   تسنیم: رئیس  کل بانک مرکزی گفت: در دوماهه اول امسال با وجود مشکالت در صادرات غیرنفتی ما حدود 3 میلیارد دالر ارز برای واردات کاال های 
اساسی تأمین کردیم. اکنون صادرات خوب و مثبتی پیدا کرده است. در دوماهه اول ما افت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه صادرات دوباره احیا شد و برگشت ارز به سامانه نیما سرعت 

گرفته است. با روندی که  پیش می رویم تعادل برای تأمین ارز کاال های اساسی و به  ویژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد شد و این موضوع به  طور جدی پیگیری می شود.
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آگهی
بدین وسیله به وراث مرحوم رضا خزاعی فرزند سهراب شماره شناسنامه 239 )شهربانو میری 
نام پدر: میرهادی تاریخ تولد: 1330/01/18 ش��ماره ملی: 0759551601 شماره شناسنامه: 
1456 به نشانی: شهر تربت حیدریه فیض آباد محوالت روستا دوغ آباد ده باال منزل شخصی

- آیدا خزاعی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1380/09/18 ش��ماره ملی: 0925901466 ش��ماره 
شناس��نامه: 0925901466 به نشانی: ش��هر تربت حیدریه فیض آباد محوالت روستا دوغ آباد 

ده باال منزل شخصی
- محمدج��واد خزاعی نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1383/05/30 ش��ماره ملی: 0927208547 
شماره شناس��نامه: 0927208547 به نشانی: ش��هر تربت حیدریه فیض آباد محوالت روستا 

دوغ آباد ده باال منزل شخصی
- س��هراب خزاعی نام پدر: اس��معیل تاریخ تولد: 1328/01/01 شماره ملی: 0889155259 
ش��ماره شناسنامه: 1 به نشانی: ش��هر تربت حیدریه فیض آباد محوالت روستا دوغ آباد ده باال 
منزل ش��خصی( ابالغ می شود که برابر صورتجلس��ه مورخ 527- 1399/03/03 طبق نظریه 
کارش��ناس رس��می/ارزیاب خودرو پراید به ش��ماره انتظامی 74- 125 ص 94 جمعاً به مبلغ 
230/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2000000 یال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. آ- 9901547 م.الف 789

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
بدین وس��یله به یزدان تدینی آبق��د نام پدر: روح اله تاریخ تولد: 1390/08/21 ش��ماره ملی: 
0960291989 ش��ماره شناس��نامه: 0960291989 و امیرحس��ین رضائ��ی آبقد به والیت 
حبیب اهلل رضایی آبقد نام پدر: حبیب اله تاریخ تولد: 1382/07/22 شماره ملی: 0926833391 
ش��ماره شناسنامه: 0926833391 و حبیب اله رضائی آبقد نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 
1356/05/20 شماره ملی: 5228605002 شماره شناسنامه: 876 ابالغ می شود در خصوص 
پرونده اجرایی کالس��ه 9705029 به موجب گزارش مورخ 1398/02/17 کارش��ناس رسمی 
دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی فرعی: 51575 از پالک اصلی 175 در بخش: 
10 به مبلغ 3/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این 
اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9901548 م.الف 790

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9502867
تعاونی اعتبار منحله در حال تصفیه فرش��تگان )مؤسس��ه اعتباری کاس��پین( به استناد سند 
رهنی ش��ماره 8484- 92/07/08 دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 203 مشهد علیه آقای صادق 
سیرجان نژاد گل خطمی فرزند قنبرعلی به شماره ملی 0930666801 )وام گیرنده( و خانم 
صدیقه عبدالس��المی فرزند محمود به ش��ماره ملی 0937607703 )راهن( اجرائیه ای تحت 
کالسه 9502867 در قبال مبلغ 9/600/000/000 ریال )نه میلیارد و ششصد میلیون ریال( 
صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 98/03/23 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه 

که عبارتس��ت از: شش��دانگ یکباب منزل دارای پالک ثبتی 11277 )یازده هزار و دویست و 
هفتاد و هفت( فرعی از 7605 )هفت هزار و شش��صد و پنج( فرعی از 182 )یکصد و هش��تاد 
و دو( اصلی واقع در بخش ده مش��هد بمس��احت 250 )دویس��ت و پنجاه( مترمربع که برابر 
گزارش کارش��ناس ملک به آدرس مش��هد- بلوار وکیل آباد 67- دادگر 1- پالک 24 به مبلغ 
32/000/000/000 ریال )س��ی و دو میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که مش��خصات و 

توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
به اس��تناد گواهی پایان س��اختمان به ش��ماره 11/9815 م��ورخ 83/05/12 در پالک ثبتی 
11277 فرعی از 7605 فرعی از 182 اصلی بخش 10 مش��هد در عرصه ای به مساحت 250 
مترمربع به ابعاد 10 در 25 متر دو واحد اعیانی با کاربری مس��کونی در زیرزمین به مس��احت 
108/34 مترمربع 2 خواب و طبقه همکف به مس��احت 152/47 مترمربع س��ه خواب احداث 
شده است. س��اختمان قدیمی ساز بوده، کف حیاط موزاییک، دیوارها نقاشی، کابینت فلزی و 

دارای کلیه امتیازات بوده، ملک شمالی و کدنوسازی آن 20-118-7-11 می باشد.
ش��ش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق به مالکیت خانم صدیقه عبدالس��المی فرزند محمود با 

کدملی 0937607703 می باشد.
ش��ش دانگ ارزش ملک فوق با توجه به ش��رایط مالکیت، نوع س��ند و نوع مالکیت، کاربری 
ملک از لحاظ شهرداری، مشخصات بنا، قدمت، مرغوبیت و مساحت، مشخصات زمین، حقوق 
ارتفاقی، بالمعارض بودن زمین، مرغوبیت و مس��احت، تحقیق میدانی و دیگر عوامل مؤثر در 
ارزیاب��ی ملک فوق م��ن حیث المجموع بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی به ش��هرداری و 
دیگر مراجع ذی صالح در حال حاضر و به نرخ روز به مبلغ 32/000/000/000 )س��ی و دو 

میلیارد ریال( ارزیابی و پیشنهاد می شود.
همچنین حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: بطول 10 متر دیوار به دیوار پالک 11264 فرعی
شرقاً: بطول 25 متر دیوار به دیوار پالک 11276 فرعی

جنوباً: بطول 10 متر درب و دیوار به خیابان
غرباً: بطول 25 متر دیوار به دیوار پالک 11278 فرعی

مل��ک موص��وف برابرنام��ه ش��ماره 139985606272001153- 99/02/28 دفت��ر امالک 
بازداش��تی فاقد بازداشتی می باشد. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 32/000/000/000 
ریال )س��ی و دو میلیارد ریال( در روز ش��نبه مورخ 99/03/24 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در 
محل ش��عبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مش��هد واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 
3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 
6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک 
و مص��رف در صورتی ک��ه مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ه��ای مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به 
عهده برنده مزایده اس��ت و نیز نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وص��ول می گردد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد ش��د. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. 

آ- 9901550 م.الف 792
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9803934
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9803934 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم 
وجیهه ش��یخ االس��المی فرزند محمد شماره شناس��نامه: 2977، و ش ملی 0938057669 

باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره 8026- 1378/01/08 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 56 شهر 
مش��هد جهت وصول تعداد 200 عدد س��که بهار آزادی علیه آقای مرتضی احمدزاده نام پدر: 
ابراهیم شماره شناسنامه: 25627 و ش ملی 0934316651 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر 
که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1398/7/9 حس��ب درخواس��ت وکیل بس��تانکار وارده به 
ش��ماره 27172- 1398/05/28 شش��دانگ پالک ثبتی 14060 فرع��ی از 5 اصلی بخش 9 
مش��هد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری شماره 59648- 
1398/10/29 پالک ثبتی فوق واقع در مشهد خیابان آبکوه خیابان تربیت شمالی 8 چهارراه 
اول س��مت چپ پالک 17 به مبلغ 13/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و س��یصد و 

پنجاه میلیون تومان( ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود اربعه ملک ش��ماالً به طول 18 متر دیوار به دیوار اعیان آقای مجید پریش��ان طوس��ی 
شرقاً به طول 6/55 متر درب و دیواریست به خیابان جنوباً به طول 18/70 متر دیوار به دیوار 

اعیانی آقای انتظاری غرباً به طول 6/30 متر دیوار به دیوار اعیانی خانم ایران امینی
ملک مورد نظر دارای عرصه موقوفه گوهرش��اد آغا به مساحت 117/89 مترمربع و با کاربری 

تراکم کم مسکونی می باشد.
اعیان ملک مذکور در دو طبقه )همکف و اول( و به شرح ذیل احداث گردیده است:

طبقه همکف )چهار پله پایینتر از صحن حیاط(: ش��امل هال و پذیرایی با کفس��ازی سرامیک 
و دیوارها با پوش��ش س��نگ تا ارتفاع 1/20 متر آشپزخانه با کفسازی سرامیک و کابینت های 

mdf
طبقه اول شامل هال و پذیرایی با کفسازی سرامیک و دیوارها با پوشش کاغذ دیواری سه اتاق 

با کفسازی سیمانی و دیوارها با پوشش کاغذ دیواری سرویس بهداشتی و حمام
یک اتاق به مس��احت ح��دود 12 مترمربع در طبقه دوم احداث گردیده اس��ت س��ازه اصلی 
ساختمان فوق اسکلت فوالدی با سقف های طاق ضربی است. قدمت احداث بنا در ملک فوق 
الذکر حدود بیست سال می باشد. بر اساس پایانکار شماره 1/5555- 1378/08/04 هر کدام 
از طبقات همکف و اول دارای مساحت 77 مترمربع بوده و مجموع مساحت اعیان احداثی به 

میزان 154 مترمربع و به صورت یک واحد مسکونی می باشد.
با توجه به قیمت منطقه ای ارزش روز معامالتی امالک مش��ابه در محدوده نوع س��ازه قدمت 
س��اخت عرض معبر نحوه دسترسی و سایر عوامل تأثیرگذار در ارزیابی و لحاظ جمیع جوانب 
ارزش مل��ک ف��وق بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی و بده��ی به افراد حقیقی و حقوقی به 
میزان یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان )13/500/000/000 ریال( برآورد میگردد 
و نح��وه تصرفات برابر با گزارش مأمور اجرا ملک داری یک طبقه زیرزمین و یک طبقه اول و 
یک اتاق در طبقه دوم می باش��د ملک در حال حاضر کس��ی در آن سکونت ندارد ولی وسایل 

زندگی مهیا بود.
ک��ه ب��ا توجه به مطالبات بس��تانکار و س��هم مدی��ون بر اس��اس نامه وارده ش��ماره 4832- 
1399/02/09 مأمور محترم اجرا به مقدار شش��دانگ پالک ثبتی در قبال قس��متی از طلب 
بس��تانکار به مبلغ 13/500/000/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 540/000/000 
ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 675/000/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 
آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 13/500/000/000 
ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یکشنبه مورخه 1399/3/25 در محل شعبه دوم 
اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی ه��ای مربوط��ه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا 
نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین 
در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار 

میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد 
شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9901551 م.الف 793 تاریخ انتشار: 1399/3/10

آگهی
بدین وسیله به وراث مرحوم مهدی مهدوی پور فرزند غالم به شماره شناسنامه 527 با کدملی 6506486415 
)حسین مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1350/06/08 شماره ملی: 0941820580 شماره شناسنامه: 400

- محس��ن مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1361/07/14 ش��ماره ملی: 0942034589 ش��ماره 
شناسنامه: 3316

- مهناز مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1353/02/31 شماره ملی: 0941840131 شماره شناسنامه: 180
- فاطم��ه مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1350/11/23 ش��ماره ملی: 0933669526 ش��ماره 

شناسنامه: 7508
- خاور رحیم زاده نام پدر: نوروز تاریخ تولد: 1327/05/21 شماره ملی: 6439713833 شماره شناسنامه: 676

- زه��را مهدوی پور نام پدر: مه��دی تاریخ تولد: 1359/11/09 ش��ماره ملی: 0933777434 ش��ماره 
شناسنامه: 19535 34

- زهره مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1360/06/10 شماره ملی: 0941990151 شماره شناسنامه: 3585
- ملک مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1330/01/14 شماره ملی: 0937555223 شماره شناسنامه: 725
- رضا مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1353/10/05 شماره ملی: 0941846105 شماره شناسنامه: 777

- محم��د مهدوی پور نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1342/09/05 ش��ماره ملی: 0934413134 ش��ماره 
شناسنامه: 1186

- عل��ی مهدوی پ��ور نام پدر: مهدی تاری��خ تولد: 1344/11/17 ش��ماره ملی 0930662377 ش��ماره 
شناس��نامه: 66287 اعالم می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، ب��ه موجب گزارش مورخ 
99/104- 1399/02/14 کارش��ناس رس��می دادگستری، پالک ثبتی 1- فرعی B 718 از پالک اصلی 
233 در بخ��ش: 9 به مبلغ 9/500/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خ��ود را ظرف مدت پنج روز از تاری��خ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال علی الحساب به دفتر این 
اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9901552 م.الف 794

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139904006220000011/1
بدینوس��یله به آقای علی عباس��ی مقدم طرقبه فرزند حس��ین ش��ماره ملی 0935004548 
بدهکار پرونده کالس��ه 139904006220000011 که برابر گزارش مأمور پس��ت در مورخه 
1399/02/22 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک برگشتی شماره 913991- 
1399/01/25 بی��ن ش��ما و آقای محمد مس��گرانی طرقب��ه فرزند فرزن��د غالمرضا کدملی 
0923466827 مبلغ 5/000/000/000 ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. آ- 9901553 م.الف 795 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز 
برق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

163727 و شناسه ملی 10102063288

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,08 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب 
به  منتهی  سال1397  شرکت  سودوزیان 
1397,12,29مورد تصویب قرار گرفت . خانم 
پردیس پذیرا باکد ملی 1755066570بعنوان 
باقری  حاجی  محمد  آقای  و  اصلی  بازرس 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند. 
ثبت  اداره  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
)858020( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

,ع
99
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آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری فوالد 
نور قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

46012 و شناسه ملی 10380619824

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,06,01 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای سید هیوا خاموشی به شماره 
به  صادقی  علی  آقای  و   4969668264 ملی 
شماره ملی 0058109307 و اقای سینا علیپور 

به کدملی1757291555 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858187(

,ع
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858190(

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری فوالد نور قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46012 و شناسه ملی 10380619824

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - علی صادقی به کدملی 0058109307 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیدهیوا خاموشی به کدملی 4969668264 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
سینا علیپور به کدملی1757291555 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
با امضای مدیرعامل  با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری  با امضای مدیرعامل همراه  سفته، برات، قراردادها و عقود 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
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عمران                 و  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی   
کوه سر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

47839 و شناسه ملی 10380643423

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
العاده مورخ 1398,11,10 تصمیمات  بطور فوق 
ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات 
ملی  شناسه  شماره  به  کاوشگران  آفاق  مدیریت 
10380152313 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمحمدرضا سیدی حسینی نیان به شماره ملی 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به   0946390193
گردیدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای 
به  منتهی  مالی  سال  مالی  وصورتهای  -ترازنامه 

1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858243(

,ع
99
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7



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

پوشش ۴۰۰ هزار خانوار نیازمند توسط سمن های جوانان  ایسنا: محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشریح آخرین گزارش عملکرد رزمایش »همت جوانانه، کمک 
مؤمنانه« گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان مجموع تعداد خانوارهایی که زیر پوشش این طرح قرار گرفتند ۴۰۸ هزار و ۶۷۵ خانواده بوده است. وی گفت: در مرحله نخست این طرح شمار خانوارها به بیش از ۱۲۳ 

هزار مورد می رسید و پیش بینی اولیه پوشش ۲۴۹ هزار خانواده بود، اما با پیشرفت ۱۶۰ درصدی از هدف گذاری اولیه، به عدد دو برابری در تعداد خانوارهای زیر پوشش رسیدیم.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد

خطر موج جدید کرونا با بازگشایی قهوه خانه ها©
ایســنا: دکتر محمدرضا مسجدی، 
دبیرکل جمعیــت مبارزه با دخانیات 
گفــت: اگر قرار باشــد رســتوران ها 
و قهوه خانه هــا بازگشــایی  شــوند و 
نشود،  انجام  بهداشــتی  مراقبت های 
فکر می کنم با موج جدید در گروهی 
مواجه هســتیم که دخانیات مصرف 

می کنند. 
وی با بیان اینکه گمان می رود مصرف قلیان، پس از شــیوع کرونا به دنبال 
تعطیلی قهوه خانه ها کاهش یافته باشــد، تصریح کرد: پس از شــیوع کرونا 
قیمت ســیگار افزایش چشمگیری داشته است که متأسفانه هیچ مبلغی به 
جیب دولت و بیت المال نمی رود و تنها دالالن سود می برند. در حالی قیمت 
ســیگار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشــته است که ما همچنان در مورد 
مالیات آن درجا می زنیم. ایران در مورد مالیات بر دخانیات در میان بیشــتر 

کشورها در رتبه پایینی قرار دارد.
وی معتقد اســت تنها صنعت موفق کشور در چند سال اخیر صنایع دخانی 
بودند و گفت: این صنایع توانستند در این مدت از چهار یا پنج واحد صنعتی 
به حدود ۱۸ واحد تولیدی برسند. زمانی واحدهای تولیدی افزایش می یابند 
که منفعت و ســود داشته باشند که در این مورد سوددهی این صنایع یعنی 
تولید بیشــتر اقالم دخانی که مصرف بیشــتر محصــوالت دخانی را در پی 
خواهد داشــت. متأســفانه در این زمینه وزارت صمت بر اساس مصوبات و 
آیین نامه ها عمل نمی کند؛ بر اساس مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات، 
احداث هر واحد جدید تولید دخانیات باید در ستاد تأیید شود؛ درحالی که 

وزارت صمت خودش اقدام به صدور مجوز می کند.

یک مقام دانشگاهی:

ادغام دانشگاه های غیرانتفاعی بی معناست©
فارس: رئیس اتحادیه دانشــگاه های غیرانتفاعی کشــور گفت: برای ادغام 
دانشــگاه های غیرانتفاعی باید آیین نامه ای تنظیــم و وزارت علوم، قوانین و 
مقررات را به صــورت کامل درباره چگونگی کاهش تعداد این دانشــگاه ها 

قید و ابالغ کند.
علــی آهون منش گفت: دانشــگاه های غیرانتفاعی مالــک خصوصی دارند؛ 
ممکن اســت این دانشگاه ها با هم متحد شــوند، سرمایه شان را یکی کنند 
یا رشــته  های تحصیلی را مشــترک کنند ولی ادغام شــدن این دانشگاه ها 

بی معناست.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی بیان کرد

رشد شرکت های دانش بنیان تا سال ۱۴۰۰©
مهر: رئیس مرکز فناوری های راهبردی 
معاونــت علمــی از رشــد دوبرابــری 
شرکت های دانش بنیان تا سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
دکتر اســماعیل قــادری فــر گفت: 
پیش بینــی می کنیم اگر روند رشــد و 
شتاب توسعه شرکت های دانش بنیان 

و تداوم حمایت های معاونت های علمی و فناوری و ســایر دستگاه های اجرایی و 
حاکمیتی به همین شکل وجود داشته باشد، تا پایان دوره دولت تعداد شرکت های 

دانش بنیان به دوبرابر افزایش پیدا کند.
به گفته وی، به همین میزان تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت های دانش بنیان 
و میزان فروش آن ها نیز تا دوسال دیگر دو برابر خواهد شد. وی تأکید کرد: در همه 
حوزه های تحریمی با کمک شرکت های دانش بنیان سعی در توسعه کسب و کار 

داریم تا شرکت های دانش بنیان بتوانند پاسخگوی نیاز ما باشند.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    جویشگرها یا 
همان موتورهای جست وجو یکی از اصلی ترین 
و پرکاربرد ترین سرویس های فناوری اطالعات و 
ارتباطات هستند. شاید به همین دلیل است که 
اجرای طرح ملی جویشگر بومی با اهداف کالنی 
از جمله ایجاد امنیت اطالعاتی در فضای مجازی 
برای کاربران، ارائه خدمات بهتر جست وجو در 
و  ارز  خروج  از  جلوگیری  فارسی،  صفحه های 
کمک به اقتصاد ملی و ارائه اطالعات صحیح به 
کاربران، در دولت یازدهم کلید خورد. طرحی 
که از آن به عنوان بخشی از ابرپروژه شبکه ملی 
اطالعات هم یاد می شود و قرار است جایگزینی 
برای موتورهای جست وجوی خارجی پرطرفدار 

در کشور از جمله گوگل و یاهو شود. 
بدین ترتیب و با حمایت های نیم بندی که برای 
تحقق اســناد باالدســتی و مصوبات مجلس از 
طرح یاد شده از سوی دولت شده، دو جویشگر 
»پارســی جو« با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و جویشــگر »یوز« با حمایت 
سازمان فناوری اطالعات پا به میدان گذاشتند 
تا اهداف مورد نظر را تحقق بخشــند که البته 
آن طور که کارشناسان می گویند تا کنون توفیق 

چندانی در این زمینه نداشته اند. 

ضرورت تغییر سیاست ها »
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات هم 
از موفق عمل نکردن موتورهای جســت وجوی 
داخلی گفته بود و اینکه دو جویشگر بومی اگر 
تاکنون به بخش خصوصی واگذار شــده بودند 
شاید امروز ســرویس های پایدارتر و مشخصی 
را ارائــه می دادند و می افزایــد: معتقدیم باید 
سیاســتمان در خصوص این خدمات دهندگان 
بــرای ایجاد مزیت رقابتی و نه مداخله در بازار، 

تغییر کند.

فرصت برای رشد جویشگر بومی وجود ندارد »
از اظهــارات مســئوالن وزارت ارتباطات مبنی 
بــر تغییــر سیاســت ها در قبــال موتورهای 
جست وجوی بومی و تقویت آن ها بیش از پنج 
ماه می گذرد، با وجــود این هنوز اتفاق خاصی 
را که نشــان از بهبود وضعیت پارسی جو و یوز 

باشد شاهد نیستیم، یعنی در همچنان بر همان 
پاشنه ای می چرخد که تا کنون می چرخید.

خیراندیــش،  امیرعلــی 
رئیس هیئت مدیره موتور 
پارسی جو  جســت وجوگر 
وضعیت  آخریــن  درباره 
جســت وجوی  موتورهای 

بومی به قدس می گوید: پروژه جویشــگر بومی 
بســیار راهبردی اســت و برای توســعه آن تا 
ســال 96 بودجه در نظر گرفته می شد، اما بعد 

وضعیت این گونه پیش نرفت.
وی با اشاره به اینکه موتور جست وجوی یوز دیگر 
تیمی نــدارد، می افزاید: یعنی روی موتور یوز کار 
جدی صورت نمی گیرد، اما پارسی جو تا کنون ۱۱ 
میلیارد لینک فارســی را پیدا و حدود 7 میلیارد 
ســفر را خزش و 3 میلیارد سفر را هم ایندکس 
کرده اســت، ضمن اینکه روزانــه 3۰۰ تا ۴۰۰ 

پرس وجو را جواب می دهد.
وی در پاســخ به این پرسش که اگر روزی به هر 
دلیل امکان دسترســی مردم ما به گوگل و یاهو 
نباشــد آیا موتورهای بومی می توانند پاسخگوی 
نیازهای کاربران باشــند، می گوید: قطعاً پاســخ 

منفی است، چون برای جواب 
دادن بــه ۱۰۰ تا 2۰۰ میلیون 
پرس و جوی فارســی نیاز به 
بیش از ۵ هزار ســرور است که  
این تعداد  ســرور و زیرساخت 
در حال حاضر در کشور وجود 
ندارد. یعنی تعداد سرورهای ما 
در حد چند صد عدد اســت به 
همین دلیــل موتورهای بومی 
امکان پاسخگویی به این تعداد 

پرس وجو را ندارند. 
وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضــر موتور 
 پارســی جــو حداکثــر پاســخگوی 3 میلیون 
پرس و جو در روز است،درباره عدم توسعه سرورها 
می گوید:عمده ترین دالیــل موفقیت موتورهای 
مشهور دنیا به کیفیت موتور، محتوا و رگوالتوری 
برمی گردد. شــاخص کیفیت دست شرکت های 
موتورهای جست وجوگر است، یعنی موتور آن ها 
از لحاظ فنی با سرعت مناسب و پایدار و متناسب 
با نیازهای جامعه اســت، اما بحث رگوالتوری و 
محتوا مربوط به حاکمیت می شود. در بحث محتوا 
نکته اینجاست که محتوای بیشتر و بهتری نسبت 

به رقبا در اختیــار موتورهای 
بومــی قرار می گیــرد. مثالً در 
کره جنوبی تمــام پایان نامه ها 
 و شــماره تماس ها در اختیار 
بومی  جست وجوگر  موتورهای 
قرار می گیرد و به همین واسطه 
9۸ درصــد پــرس و جوهای 
کره جنوبی به سمت موتورهای 

جست وجوگر بومی می رود.
 تنظیم مقــررات و رگوالتوری 
بحث دیگری اســت که دولت ها 
قوانین حمایتی در راســتای حمایــت از تولید 
داخل و منافع کشــور، تنظیم می کنند. مثالً در 
کره جنوبی، شــرکت های سامســونگ و ال.جی 
ملزم هستند موتور جست وجوگر بومی را در تمام 
دیوایس ها اعم از تلفن همــراه، رایانه، لپ تاپ و... 
به شــکل دیفالت )پیش فرض( قرار دهند. وقتی 
این ســه کار یا حمایت ها با هم  انجام می گیرد 
نتیجه اش چیزی جز اســتقبال کاربران از موتور 
بومی نخواهد بــود. اما در ایران  چندان خبری از 
این گونه حمایت ها نیست در نتیجه فرصت برای 

اینکه یک موتور بومی رشد کند وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه رشد موتورهای جویشگر بومی 
در ایران را باید حاکمیت ایجاد کند، می گوید: اما 
اینکه چرا چنین می شود را مسئوالن باید بگویند.

البته ما خیلی تالش کردیم مدلی که بسیاری از 
کشورها مثل روســیه و چین در خصوص موتور 
بومی پیاده کردند و موفق هم بودند در ایران هم 
پیاده شود. برای این منظور با شورای عالی فضای 
مجازی بارها جلســه داشته ایم، اما این حاکمیت 
بود که سرانجام می بایســتی تصمیم می گرفت 
چه اتفاقی باید بیفتــد. وی درباره حمایت مالی 
از شــرکت های یوز و پارسی جو توسط دولت هم 
می گوید:حمایت مالی از موتورهای جویشگر داخلی 
چنــدان قابل توجه نبوده، در واقع اگر کمکی هم 
شــده، در ازای یکسری کارهایی بوده که ما انجام 
داده ایم، اما بیشتر هزینه هایی که برای موتورها شده 

از سوی سهامداران شرکت ها بوده است. 

توسعه جویشگر های بومی ابتر ماند»
دکتــر ناصــر مزینی، عضو 
دانشــکده  علمی  هیئــت 
کامپیوتــر دانشــگاه علم و 
صنعت تهــران هم  چنین 
نظــری دارد و بــه قــدس 

می گوید: دولت و شرکت مخابرات در ابتدا از طرح 
یاد شــده  حمایت هایی کردند، اما ناگهان دست از 
حمایت برداشتند و توسعه جویشگر های بومی در 
کشور ابتر ماند و رها شد و دیگر هیچ اقدامی برای 
توسعه آن ها انجام نمی گیرد تا پاسخگوی کاربران 
باشــند. وی می گوید: چین و روسیه از موتورهای 
بومی خود به شــدت حمایت می کنند و برای این 
منظــور هم قوانین ســختی را تدویــن و اجرایی 
کرده اند، به طوری که مثالً کل سیستم روسیه باید 
از یاندکس استفاده کنند. وی تصریح می کند: هیچ 
موتور جویشگری با گوگل قابل مقایسه نیست، اما به 
هرحال امنیت داخلی و بحث های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی در کشور  ما اقتضا می کند مانند چین و 
روسیه موتورهای جویشگر بومی قوی داشته باشیم 

که متأسفانه در حال حاضر چنین امکانی نداریم.
توســعه  بــرای  می گویــد:  خاتمــه  در  وی   
موتورهای بومی راهکاری جز حمایت های قانونی، 

مالی و اتخاذ سیاست های درست نداریم.

انتقاد کارشناسان فناوری اطالعات از توقف توسعه در این حوزه

موتورهای  جست وجوی بومی دردست انداز سیاست گذاری

در ایران چندان 
خبری از حمایت  
نیست در نتیجه 

فرصت برای 
اینکه یک موتور 
بومی رشد کند 

وجود ندارد

بــــــرش
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      صفحه7
اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۸۴۷-۱۳۹۸/۱۱/۲۶    هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای س��لطان س��ندگل   فرزند گل جان  بش��ماره 
شناس��نامه  ۱۲۵۷ صادره از زابل در شش��دانگ  اعیان یک باب خانه با حفظ کاربری آموزش��ی به 
مساحت  ۱۰۸/۳۲ متر مربع در قسمتی از پالک ۸۰۴ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان 
ش��هر زابل خیابان حافظ- حافظ ۳۵ خریداری از مالک رس��می آقای حس��ن اربابی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د . بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد  .
توضیحات: به موجب نامه ش��ماره ۹۸۰۰۵۹۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صدور س��ند مالکیت با حفظ 

کاربری آموزشی از نظر شهرداری زابل بالمانع می باشد . م الف: ۱۶۳  آ-۹۹۰۱۵۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۹۴۷-۱۳۹۸/۱۲/۰۵    هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عباس دانائی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه  
۹۷۵ صادره از زابل در شش��دانگ  اعیان یک باب خانه  به مس��احت  ۲۷۰ متر مربع در قس��متی از 
پالک ۱۸۲۵- اصلی  واقع در بخش یک سیستان شهر زابل کوچه مسجد بربری  خریداری از مالک 
رس��می  وراث عباسعلی سارانی)آقایان بهمن ، حس��ینعلی، محمدعلی و خانمها حمیده، خیرالنسا، 
ماه جان، فریبا، فرخ، صدیقه، و بانو شهرت همگی سارانی و خانم ماهرخ عودی زارع(  محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د . بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد . ۹۹۰۱۵۹۴  م الف: ۱۵۴
توضیحات: ضمنا انتقالی از خانم بانو سارانی از قلم افتاده است 

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

مهدی پهلوانروی
 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۳۲۹۵-۱۳۹۸/۱۱/۰۶    هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک زابل تصرف��ات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علیرضا پریش��ان دل  فرزند غالم  بش��ماره 
شناس��نامه  ۳۱۲ ص��ادره از زابل در شش��دانگ  یک ب��اب منزل  به مس��احت  ۲۰۰/۶۰ متر مربع 
پالک ۳۷۱ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیس��تان ش��هر زابل  خریداری از مالک رس��می 
آق��ای محمدعلی مهری و خری��داری مازاد طبق نامه۳۴۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ش��هرداری زابل 
مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصل��ه ۱۵ روز در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار  آگهی می شود در صورتی که اش��خاص 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 رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: ۱۴۵  آ-۹۹۰۱۵۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  ۱۳۹۹۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۰۰۳۱-۱۳۹۹/۰۲/۰۱    هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای برات نظری  فرزند علی  بش��ماره شناس��نامه  
۳۸۷۰ صادره از زابل در ششدانگ  اعیان یک باب خانه  به مساحت  ۱۵۰/۵۰ متر مربع در قسمتی 
از پ��الک ۱۰۰۱ اصلی  واقع در بخش یک سیس��تان ش��هر زابل کوچه منش��عبه از خیابان نیمروز 
ش��مالی خریداری از مالک رس��می ۳ نفر از وراث نورمحمد باغبانی ۱- س��کینه اصغری فرزند فقیر 
۲- سبز پری باغبانی فرزند نورمحمد ۳- شاه بی بی باغبانی فرزند نورمحمد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف: ۱۵۲ آ-۹۹۰۱۵۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
مهدی پهلوانروی

 رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۶ � ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض آقای اکبر خس��روی فرزند نظر   
بش��ماره شناسنامه ۳۵ وشماره ملی ۰۸۸۹۹۶۰۹۸۴  نس��بت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی   
به مس��احت ۱۰۰/۰۳ متر مربع قس��متی از پالک ۱۳۹۶  � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت 
رجبعلی مددی پور محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار 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-۹۹۰۱۶۳۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۵۹۲ � ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض خانم س��کینه قوس��ی  فرزند علی    
بش��ماره شناس��نامه ۴۵۴ وشماره ملی ۰۶۵۰۹۲۰۲۰۱  نسبت به شش انگ یک باب ساختمان   به 
مس��احت ۱۱۰/۲۹ مت��ر مربع قس��متی از پالک ۱۳۹۶  � اصلی بخش ۲ بیرجن��د از محل مالکیت 
محمد علی اشرفیان محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار 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-۹۹۰۱۶۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک ۱۵۴- اصلی اراضی طارمی

۱- شش��دانگ یکباب خانه از پ��الک ۷۰ فرعی از ۱۵۴ اصلی فوق به مس��احت ۲۵۵/۷۹ متر مربع 
ابتیاعی آقای اسماعیل جوانوشی از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره ۲۶۸۳-

۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳- کالسه ۹۸-۰۰۵۰
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا۲ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. 

آ-۹۹۰۱۶۲۵
م الف ۲۹۳

تاریخ انتشارنوبت اول۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قاون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا 
رس��می آنان در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفته 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و 

محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک ۴۲ اصلی- اراضی تیتکانلو

- دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۴۲ اصلی فوق به 
مس��احت ۵۱۵۶۹/۰۵ که مقدار ۹۱۷/۷۰ متر مربع از آن در حریم مس��یل واقع شده است ابتیاعی 
آقای ابوالقاس��م یدی تیتکانلو فرزند دول خان از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رأی 

شماره ۱۳۹۹/۲۳-۱۳۹۹/۱/۳۰ کالسه ۴۰-۱۳۹۸هیأت
-چهاردانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۴۲ اصلی فوق به 
مس��احت ۵۱۵۶۹/۰۵ که مقدار ۹۱۷/۷۰ متر مربع از آن در حریم مس��یل واقع شده است ابتیاعی 
آقای محمد قاسم یدی تیتکانلو فرزند دول خان از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رأی 

شماره ۱۳۹۹/۲۴-۱۳۹۹/۱/۳۰ کالسه ۳۹-۱۳۹۸هیأت
-شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمی��ن مزروع��ی دارای پ��الک .... فرع��ی از ۴۲ اصلی فوق به مس��احت 
۱۷۷۰۵۷/۵۶که مقدار ۲۶۸۳/۵۵ متر مربع از آن در حریم مس��یل واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای 
عبدالحسین کارگر رهورد فرزند دول خان از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رأی شماره 

۱۳۹۹/۲۹-۱۳۹۹/۱/۳۰ کالسه ۴۲-۱۳۹۸هیأت
-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۴۲ اصلی فوق به مساحت ۵۷۴۵۱/۶۲ 
ابتیاعی آقای عبدالحس��ین کارگر رهورد فرزند دول خان از محل مالکیت رس��می مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره ۱۳۹۹/۲۸-۱۳۹۹/۱/۳۰ کالسه ۴۱-۱۳۹۸هیأت
بخش سه قوچان پالک ۴۶ اصلی – اراضی کالته بادلو

- ششدانگ یک قطعه باغ میمی دارای پالک ۳۷ فرعی از ۴۶ اصلی فوق به مساحت ۴۲۶۵/۸۶ متر 
مربع ابتیاعی آقای علیرضا صفائیان تیتکانلو فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای میرزای شکوه 

عالئی برابر رأی شماره ۱۳۹۸/۱۰۴۲-۹۸/۱۲/۷ کالسه ۱۲۳-۱۳۹۷ هیأت
- شش��دانگ یک قطعه باغ مش��جر دارای پالک ۵۲ فرعی از ۴۶ اصلی فوق به مس��احت ۳۸۶۵/۵۶ 
متر مربع ابتیاعی آقای حسن شیبانی تیتکانلو فرزند علی اصغر از محل مالکیت رسمی آقای مصیب 

شهبازی برابر رأی شماره ۱۳۹۹/۲۲-۱۳۹۹/۱/۳۰ کالسه ۶۳-۱۳۹۸ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۸۴ اصلی – اراضی کوران ترکیه

-ششدانگ یک قطعه باغ مشجر دارای پالک های ۲۴۷ و ۲۴۸ فرعی از ۸۴ اصلی فوق به مساحت 
۱۶۶۳/۱۰ متر مربع که مقدار ۲۴۸ متر مربع در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای رضا 
حیرانی فرزند حس��ن از محل مالکیت رس��می آقایان شهباز و میرزا آقا و یحیی دل افروز و خسرو و 

علی اکیر و ابراهیم  سرداریان برابر رأی شماره ۱۳۹۹/۳۰-۱۳۹۹/۱/۳۱کالسه ۶۱-۱۳۹۸ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۱۲ اصلی –  اراضی سیاهدشت

-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۱۱۲ اصلی فوق به مساحت ۵۱۱۲۱/۵۷ 
متر مربع ابتیاعی آقای علی اصغر نیری فرزند پیرعلی از محل مالکیت ثبتی رسمی مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره ۱۳۹۸/۱۰۱۷-۹۸/۱۱/۲۹ کالسه ۶-۱۳۹۸ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۱۲۴ اصلی – اراضی خسرویه

-دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ یک قطعه باغ مشجر دارای پالک ۱۲ و ۱۳ فرعی از ۱۲۴ اصلی فوق 
ب��ه مس��احت ۱۷۰۳۸/۲۵ متر مربع که مقدار ۲۵۵/۷۵ متر مربع آن در حریم مس��یل واقع ش��ده 
اس��ت ابتیاعی آقای امین باقری فرزند محمد رضا از محل مالکیت ثبتی رس��می آقایان ولی شکفته 
خس��رویه و محمد اسماعیل براتی و خانم س��کینه کاظمیان برابر رأی شماره ۹۹/۱/۳۰-۱۳۹۹/۲۶ 

کالسه ۱۴-۱۳۹۸ هیأت
-دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ یک قطعه باغ مشجر دارای پالک ۱۲ و ۱۳ فرعی از ۱۲۴ اصلی فوق 
به مساحت ۱۷۰۳۸/۲۵ متر مربع که مقدار ۲۵۵/۷۵ متر مربع آن در حریم مسیل واقع شده است 
ابتیاعی آقای محمد تقی باقری فرزند محمد رضا از محل مالکیت ثبتی رس��می آقایان ولی ش��کفته 
خس��رویه و محمد اسماعیل براتی و خانم س��کینه کاظمیان برابر رأی شماره ۹۹/۱/۳۰-۱۳۹۹/۲۵ 

کالسه ۱۳-۱۳۹۸ هیأت
-دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ یک قطعه باغ مشجر دارای پالک ۱۲ و ۱۳ فرعی از ۱۲۴ اصلی فوق 
به مساحت ۱۷۰۳۸/۲۵ متر مربع که مقدار ۲۵۵/۷۵ متر مربع آن در حریم مسیل واقع شده است 
ابتیاع��ی آق��ای مجتبی باقری فرزند محمد رضا از محل مالکیت ثبتی رس��می آقایان ولی ش��کفته 
خس��رویه و محمد اسماعیل براتی و خانم س��کینه کاظمیان برابر رأی شماره ۹۹/۱/۳۰-۱۳۹۹/۲۷ 

کالسه ۱۵-۱۳۹۸ هیأت

بخش سه قوچان پالک ۱۸۰ اصلی – اراضی خرق
-شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پ��الک ۶۰۲ فرعی از ۱۸۰  اصلی فوق به مس��احت 
۱۹۹۷/۱۴ متر مربع ابتیاعی آقای س��ید علی منصوریان فرزند س��ید ابراهیم  از محل مالکیت ثبتی 
رسمی آقای احمد موسوی خرق برابر رأی شماره ۱۳۹۸/۹۸۲-۹۸/۱۱/۲۱ کالسه ۱۸-۱۳۹۸ هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخ��ذ نمایند معترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت 
مب��ادرت به صدور س��ند خواهد نمود ضمناً صدور س��ند مالکیت مانع از مراجع��ه متضرر به دادگاه 

عمومی نخواهد بود.۹۹۰۱۰۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۲/۲۵            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۳/۱۰

محمد اسماعیل فرهمند-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

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

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته 
جهت اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
۱-کالس��ه پرونده ۳۸۳-۹۸ آقای  وحید محمدی حس��ن  فرزند برات محمد درششدانگ یک باب 
دامداری به مساحت   ۳۹۶۰  متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۲۸ فرعی و۱۷۱فرعی از ۳۶ اصلی  

قلعچه  خریداری از مالک رسمی آقای بیژن اقدسی قلعه حسن
۲-کالس��ه پرونده ۲۷۴-۹۸ خانم گوهریزدانی فرزند علی  در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به  
مساحت۹۰/۰۶ متر مربع  قسمتی ازپالک  ۱۶۷۷ فرعی از۱۳  اصلی باغات وحومه  خریداری ازذیل 

تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
۳-کالس��ه پرونده ۲۷۰-۹۸  آقای میالد محصل ش��یروان آباد  فرزند ابوالقاس��م نسبت به یک ونیم 
دانگ مش��اع   از شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مس��احت  ۱۰۸ متر مربع قسمتی از پالک   
۲ اصلی مزرعه حصارخریداری  ازمالک رس��می آقای محمد علی ومسعود وکاظم ومصطفی شهرت 

همگی مهدوی 
۴-کالس��ه پرونده ۲۶۴-۹۸  خانم ام البنین الیاس��ی شاه وردی فرزند ولی نسبت به یک ونیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت   ۱۰۸  مترمربع قسمتی از پالک  ۲اصلی مزرعه 
حصارخریداری از مالک رس��می آقای محمدعلی ومس��عودوکاظم ومصطفی شهرت همگی مهدوی
۵-کالس��ه پرونده ۲۶۷-۹۸  آقای میثم محصل ش��یروان آبادفرزند ولی نس��بت به یک ونیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۰۸ مترمربع قسمتی ازپالک۲  اصلی مزرعه  

حصار خریداری ازمالک رسمی آقای  محمدعلی ومسعودوکاظم ومصطفی شهرت همگی مهدوی
۶- کالسه پرونده ۲۶۸-۹۸آقای  مهدی محصل شیروان آباد  فرزند  ابوالقاسم  نسبت به یک ونیم دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب منزل  مسکونی به مساحت ۱۰۸مترمربع قسمتی از پالک ۲اصلی  مزرعه 
حصار خریداری ازمالک رس��می آقای  محمدعلی ومسعود وکاظم ومصطفی شهرت همگی مهدوی
 لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
ب��ه صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متض��رر به دادگاه نخواهد 

بود.۹۹۰۱۰۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۲/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۳/۱۰
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاق��د س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۷۰۸ � ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبت��ی ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای غالمرضا عب��اس آبادی فرزند 
محمود  بش��ماره شناسنامه۱۳۹۳وش��ماره ملی ۰۶۵۱۹۰۶۷۵۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت ۲۳۱ مت��ر مربع قس��متی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی بخش ۲ بیرجند از مح��ل مالکیت رقیه مددی 
پورمحرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۹۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹۹/۰۳/۱۰
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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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 رب العالمین

معترضان به خشونت علیه سیاه پوستان، یک مقر پلیس آمریکا در ایالت مینه سوتا را به آتش کشیدند؛ ترامپ حق تیر داد!

مینیاپولیس،  شهر بی پلیس
  جهان/ مهدی خالدی  حقوق بشــر آمریکایی 
داســتانی جالب و دو روی متفاوتی دارد. در مُلک 
گاوچران ها توهین به مقدســات دیگــر ادیان و 
کشورها با آزادی بیان توجیه می شود اما در سوی 
مقابل هیچ کس حق ندارد از انکار هولوکاســت و 
تجاوزات رژیم صهیونیستی سخنی بر زبان براند. 
مداخالت رهبران کاخ سفید به بهانه دفاع از آزادی 
در دیگر کشورها از چین در منتهی الیه شرق آسیا 
گرفته تا خاورمیانه، آفریقا، ونزوئال و کوبا در آمریکای 
التین قابل توجیه اســت و این در حالی است که 
سرخپوستان بومی آمریکا و سیاه پوستان این کشور 

از تبعیض اعمال شده علیه خود در رنج هستند. 
در همین راستا روز سه شنبه بود که انتشار ویدئویی 
کوتاه از یک افســر آمریکایی که ســعی داشت با 
رفتاری خشن، »جورج فلوید« مرد سیاه پوست 46 
ساله غیرمسلح را بازداشت کند سر و صدای زیادی 
در رســانه ها به پا کرد. تصاویر منتشر شده از این 
حادثه نشــان می داد این پلیس، زانوی خود را به 
مدت 10 دقیقه روی گردن متهم قرار داده و مانع 
نفس کشیدن او شده بود. این رفتار خشونت آمیز در 

نهایت به مرگ فلوید منجر شد.

استقرار گارد ملی آمریکا در »مینیاپولیس«»
 برخــورد تبعیض آمیز پلیس ایــاالت متحده با 
رنگین پوستان که البته تازگی هم ندارد به سرعت 
زخم کهنه نژادپرســتی آمریکایی را عیان کرده و 
در پی آن اعتراض های گســترده در سرتاسر این 
کشــور را به دنبال داشت. در حالی که اعتراض ها 
طی ســه روز گذشــته ادامه داشت، شدت خشم 
تظاهرات کنندگان روز گذشته به حدی بود که به 
ساختمان حوزه ســوم مرکز پلیس مینیاپولیس 
حمله کردند و پس از شکســتن در های ورودی، 
آنجــا را به آتش کشــیدند. بنا بــه اعالم پلیس، 
مأموران این کالنتری پیش از به آتش کشیده شدن 
ســاختمان، محل را ترک کرده بودند. تصاویری 

که از مینیاپولیس منتشر شده، این شهر را شبیه 
منطقه ای جنگ زده پس از تظاهرات خشــونت بار 
علیه نژادپرستی پلیس آمریکا نشان می داد. در پی 
افزایش اعتراض های ضدنژادپرستی، نیروهای گارد 
ملی آمریکا در مینیاپولیس مستقر شده اند. تیم والز، 
فرماندار دموکرات مینه سوتا نیز دستوری اجرایی را 
امضا کرده است که به گارد ملی ایاالت متحده اجازه 
می دهد برای برقراری آرامش در مینیاپولیس وارد 
عمل شود. به گزارش سی بی اس، گارد ملی ایالت 
مینه سوتا نیز خبر داد حدود ۵00 نظامی را برای 
سرکوب معترضان به مینیاپولیس اعزام کرده است.

 نمک پاشی ترامپ بر زخم معترضان؛»
شلیک می کنیم!

اما در ایــن میان واکنش رئیــس جمهور ایاالت 
متحده در مقابل افزایش موج اعتراض ها به خشونت 
پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان جالب و قابل توجه 
است. دونالد ترامپ، روز گذشته در واکنش به ادامه 
ناآرامی ها در شهر مینیاپولیس با لحنی تهدیدآمیز 
از آمادگی ارتــش و گارد ملی برای برقراری نظم 
و مقابله با آنچه »اراذل و اوباش« خوانده ســخن 
گفت. وی با لحنی خشن، به مانند خشونت پلیس 

این کشــور علیه رنگین پوستان، در توییتی دیگر 
معترضان را به صدور دستور شلیک تهدید کرد و 
نوشت: »وقتی غارتگری شروع می شود تیراندازی 
هم آغاز می شــود! نمی توانم بایستم و تماشا کنم 
که چنین اتفاقی برای شــهر بزرگ مینیاپولیس 
می افتد«. پلیس مینیاپولیس چهار مأموری را که در 
ماجرای بازداشت جورج فلوید نقش داشتند اخراج 
کرده است. هر چند مقام های ایالتی و فدرال وعده 
داده اند درباره مرگ این مرد سیاه پوســت تحقیق 
می شــود، اما عدم تعقیب قضایی عامالن مرگ او 
خشم ساکنان مینیاپولیس به ویژه سیاه پوستان را 
برانگیخته است. فیلونویز فلوید، برادر جورج فلوید 
خواستار بازداشت »فوری« مأمورانی شده است که 
در مرگ برادرش نقش داشتند. او ضمن تأکید بر 
تظاهرات »صلح آمیز« اظهار کرد: »از اینکه می بینم 
مردان سیاه پوست کشته می شوند خسته شده ام«. 
پیش از این روزنامه ایندی پندنت گزارش داده بود در 
اعتراض های خیابانی به قتل »جرج فلوید« یک نفر 
بر اثر تیراندازی در شهر »مینیاپولیس« کشته شده. 
غیر از مینه سوتا، ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس 
نیز در روزهای اخیر شاهد برگزاری تظاهرات های 

گسترده ضدنژادپرستی بوده است.

واکنش های بین المللی»
خشــونت بی حد و حصر پلیــس ایاالت متحده 
در برخورد با رنگین پوســتان البتــه انتقادهای 
زیادی نیز در صحنه بین المللی به دنبال داشته. 
میشل باشله، کمیســر عالی سازمان ملل متحد 
در امور حقوق بشــر در واکنــش به مرگ جورج 
فلویــد، از مقام هــای آمریکا خواســت به »قتل 
مردان سیاه پوســت غیرمســلح« از سوی پلیس 
این کشور خاتمه دهند. رئیس جمهور ترکیه نیز 
قتل این شهروند 46 ساله سیاه پوست آمریکایی را 
»نژادپرستانه« خواند و محکوم کرد. وی در پیامی 
توییتری نوشت: »رویکرد نژادپرستانه و فاشیستی 
که منجر به مرگ جورج فلوید در نتیجه شکنجه 
شــد، تبدیل به یکی از دردناک ترین مظاهر نظام 
ناعادالنه ای شــده اســت که ما در سراسر جهان 
علیه آن ایستاده ایم. من به عنوان عضوی از تمدن 
اســالمی که به خاطر خالقمان به ما عشق به هم 
نوع را می آموزد، این ذهنیت غیر انسانی را محکوم 

می کنم «.
»حسن سالم« نماینده پارلمان عراق هم با اشاره 
به این موضوع خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت: 
»پمپئو! حقوق بشر کجاست؟ آیا دموکراسی تان 
به شــما اجــازه می دهــد از قوه قهریــه علیه 
تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز استفاده کنید؟« 
پایگاه خبری »بغداد الیوم« به نقل از این نماینده 
عراقی گزارش داد: »سازمان ملل و سازمان حقوق 
بشــر باید برای توقف کشــتارهای دسته جمعی 
که نیروهــای آمریکا علیــه تظاهرات کنندگان 
مسالمت آمیز مرتکب می شــوند، مداخله کند«. 
خشــونت پلیــس آمریــکا علیه سیاه پوســتان 
در ســال های اخیر ســبب شــد جنبش »جان 
 )Black lives matter( »سیاه پوستان اهمیت دارد
در این کشــور شــکل بگیرد. این جنبش پس از 
تبرئه عامل تیراندازی به یک نوجوان سیاهپوست 

در سال ۲01۲ پدید آمد.

میدل ایســت نیوز: باوجود شــیوع کرونا 
تظاهرات کنندگان بغداد به منظور اعمال فشار 
بر دولت بــرای نابودی فســاد، ارائه خدمات و 
اشتغال زایی تظاهرات خود را از ماه ژوئن مجدد 

آغاز می کنند.
ایسنا: طالبان روز گذشته اعالم کرد ۸0 زندانی 
دولت افغانستان در والیت های بغالن و کندز را 

آزاد کرده است.
الجزیره: وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اخبار 
منتشر شــده درباره تصمیمش برای خروج از 

شورای همکاری خلیج فارس را تکذیب کرد.
المسیره: وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن 
اعالم کرد ســازمان جهانی بهداشت کیت های 
نامناسب و غیردقیقی را برای تشخیص مبتالیان 

به کرونا در یمن فرستاده است.

اندیشکده بین الملل:

 آمریکا تیرخالص را ©
به برجام می زند؟

جهان: مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه 
بین المللــی مطالعــات راهبــردی آمریکا در 
یادداشــتی در المانیتور نوشــت: اکنون که دو 
ســال از خــروج آمریکا از توافق هســته ای با 
ایران می گــذرد، دولت آمریکا به دنبال تمدید 
ممنوعیت ســازمان ملــل در خصوص معامله 
تســلیحات متعارف با ایران است، راهبردی که 
با هدف از بین بردن همیشگی توافق هسته ای 
و در جهــت منافع دونالــد ترامپ صرف نظر از 
موفقیت یا عدم موفقیت آن طراحی شده است.

در این یادداشــت آمده است: نیت واقعی کاخ 
ســفید به نظر تیر خالص به توافق هســته ای 
موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۳ نوامبر 
در آمریکاست. اگر ترامپ در انتخابات شکست 
بخورد، آن گونه که محتمل به نظر می رســد، 
دولت جو بایدن در زمینه احیای مزایای توافق 

هسته ای کار سخت و دشواری خواهد داشت.
فیتزپاتریک بر این باور است: بخش جدی راهبرد 
ناکام خواهد ماند، زیرا روسیه و چین از چنین 
قطعنامه جدیدی حمایت نمی کنند، قطعنامه ای 
که هدفش مجازات ایران به خاطر مجموعه ای از 
اقدام هاست که در راستای مقابله به مثل با خروِج 
دو ســال پیش آمریکا از برجام صورت گرفتند. 
حتی متحدان آمریکا در شــورای امنیت نیز با 
چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد، به همین 
خاطر اســت که مقام های آمریکا پس از سخن 
گفتن از ارائــه پیش نویس قطعنامه در ماه مه، 

اکنون می گویند عجله ای برای این کار ندارند.
این کارشناس ادامه می دهد: بخش دوم راهبرد 
فوق، یعنی احیای تحریم ها، شاید موفق باشد، 
هرچند این موفقیت صرفاً سطحی خواهد بود. 
این بخش از راهبرد مبتنی بر اســتداللی است 
که به لحاظ سیاسی مزورانه اما به لحاظ حقوقی 
امکان پذیر اســت. در قالب این استدالل گفته 
می شود اگرچه آمریکا دیگر عضو برجام نیست 
و بارها این نکته را خاطرنشان ساخته است، اما 
قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل حق 
رجوع به مکانیسم ماشه را به طرفیِن نخستیِن 
توافق اعطا کرده و نام آن ها را فهرســت کرده 
اســت. طبق مفاد ماهرانه مربوط به مکانیسم 
ماشه، دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل 

نمی توانند اجرای مکانیسم ماشه را وتو کنند.
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بنیامین نتانیاهو:
حاکمیتمان را بر کرانه باختری 

تحمیل می کنیم
فارس: نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
خصوص اشغال کرانه باختری گفت: »در هر 
صورت۳0 درصد کرانه باختری به اســرائیل 
الحاق خواهد شــد«. بنیامیــن نتانیاهو در 
مصاحبه با یک روزنامه محلی گفت:  »اسرائیل 
حاکمیت خود را بر ۳0 درصد کرانه باختری 
یا همان ۵0درصد منطقه ج تحمیل خواهد 
کرد«. بنیامین نتانیاهو با اشاره به طرح موسوم 
به »معامله قرن« گفت: »طی چهار سال، به 
فلسطینی ها یا اسرائیلی ها اجازه نخواهد داد 
در ۵0 درصد از مســاحت منطقه ج ساخت  
و ســاز کنند«. بنا بر طرح معامله قرن، رژیم 
اسرائیل در ازای دریافت امتیازهایی فراتر از 
تعهدات قبلی و قطعنامه های شورای امنیت 
با تشکیل دولت مستقل فلسطینی موافقت 
می کند، اما نه پایتختی قدس را می پذیرد نه 
بازگشت میلیون ها آواره را.  وی در پاسخ به 
پرسشی در خصوص اینکه آیا مسئله برپایی 
کشور فلســطین در 70 درصد از مساحت 
کرانه برای رأی گیری مطرح خواهد شد یا نه، 
این بحث جداگانه ای است. تصمیمی  گفت: »
از جانــب کابینه در این خصوص پیش بینی 

نمی کنم«.

آزادی بیان به سبک غربی در ماجرای ترامپ و توییتر©
دعوای چند روز اخیر میان ترامپ و توییتر به جاهای حســاس و البته جذابش رسیده. 
این شبکه اجتماعی روز چهارشنبه برای نخستین بار، یک توییت  رئیس جمهور ایاالت 
متحده را »به شــدت گمراه کننده« خواند. »دونالد« امــا در واکنش به این اقدام برخی 
رســانه های کشــورش را به جانبداری انتخاباتی از یک جریان خاص متهم و یک روز 
بعد دســتور اجرایی برای وضع محدودیت بر رســانه های اجتماعی را امضا کرد. ترامپ 
همچنین به وزیر دادگســتری آمریکا دستور داد قانون بازخواست رسانه های اجتماعی 
را به اجرا درآورد. ترامپ مدعی اســت رسانه های اجتماعی از قبیل توییتر و فیس بوک 
صدای جمهوری خواهان را )در موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 در این کشور( 
خفه می کنند! روز گذشــته توییتر بار دیگر دو پیام ترامپ در مورد اعتراض های شــهر 
مینیاپولیس را ترویج خشونت دانسته و سانسور کرده، مسئله ای که مسلماً با واکنش تند 

پرزیدنت مواجه خواهد شد.
جنگ زرگری میان ترامپ و توییتر جلوه ای از آزادی بیان دروغین غربی اســت. ویژگی 
مهمی که دونالد دارد این اســت که آمریکا را بدون روتوش به دنیا معرفی کرد. ترامپ 
در حالی به ســرعت قانون بازخواست رسانه های اجتماعی را امضا می کند که مقام های 
این کشور مفهوم آزادی بیان را بهانه ای مناسب برای مداخله در دیگر کشورها می دانند. 
ایاالت متحده در حالی بســیاری از کشــورها را به نقض آزادی بیان متهم می کند که 
رئیس جمهورش تاب تحمل کمترین انتقاد از خود را ندارد. واقعیت آمریکا همین است. 
تناقض، تفاوت و دودســتگی سال هاست که در این کشــور ریشه دوانده و در حکومت 
ترامپ تنها کمی برجســته تر شده. رهبران کاخ ســفید مدت هاست با رسانه هایی که 
کمترین نقد را به سیستم سیاسی این کشور و یا در انتقاد از صهیونیسم جهانی داشته اند 
برخورد کرده اند. بسته شدن حساب بسیاری از مقام ها و شهروندان کشورمان که علیه 
سیاست های واشنگتن مواضعی را مطرح کردند از سوی برخی شبکه های اجتماعی آمریکا 
که توســط رهبران این کشور کنترل و جهات دهی می شوند مؤید این نکته است. این 
موضوع درس های بســیاری البته برای جریان های غرب گرا که سنگ آمریکا را به سینه 
می زنند دارد. ایاالت متحده کشــوری است که از آزادی بیان دم می زند اما در جایی که 
به نفعش نیست راه رسانه ها را سد می کند؛ این آن موضوعی است که باید دیده شده و 

مورد توجه قرار گیرد. 
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یورو همان مسیر قبلی را می رودچینی ها غیرتی شدنددر یک عملیات جدید طالبان
 14 نیروی دولتی 

کشته شدند
 پکن به واشنگتن: 

در هنگ کنگ دخالت نکن!
اروپا تحریم ها علیه سوریه را 

یک سال تمدید کرد
جهــان: همزمان بــا چاق ســالمتی های 
سیاستمداران در کابل، طالبان به عملیات های 
بهاره اش علیه نیروهای دولتی ادامه می دهد. 
در همیــن زمینه روز گذشــته وزارت دفاع 
افغانستان اعالم کرد بر اثر حمله طالبان به 
یک پســت نیروهای دولتی این کشــور در 
شامگاه پنجشنبه، 14 نیروی امنیتی کشته 

و سه مأمور دیگر زخمی شده اند.
ایــن حمله در والیت پکتیا واقع در نزدیکی 
مرز پاکستان در شرق افغانستان روی داده 
اســت. این وزارتخانه گفته نیروهای دولتی 
با شکســت نیروهای طالبان به آن ها تلفات 
سنگینی وارد کردند، اما آماری درباره تعداد 
تلفات نیروهای گروه طالبان ارائه نداده است.

گروه طالبان به مناسبت تعطیالت سه روزه 
عید فطر، آتش بس اعالم کــرده بود اما به 
دلیل آنچه عمل نکردن دولت به توافق نامه 
صلح خوانــد، آن را تمدید نکرد. توافق نامه 
صلح میان آمریکا و طالبان که در ماه فوریه 
در دوحــه قطر امضا شــد، امیدها به پایان 
خشونت ها در افغانستان را افزایش داد با این 
حال نارضایتی کابل از برخی مفاد توافق نامه 

سبب شده اجرای آن به کندی پیش رود.

راشاتودی: وزارت خارجه چین روز گذشته 
از آمادگی کشــورش برای اتخاذ تدابیر الزم 
علیه آمریکا در صورت ادامه مداخالت ایاالت 
متحده در امور داخلی هنگ کنگ هشدار داد. 
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
چین گفت: آمریکا باید هر چه ســریع تر به 
مداخله در امور داخلی هنگ کنگ پایان دهد 
و اگر همچنان به این دخالت ادامه دهد چین 
آماده اتخاذ تدابیری علیه واشــنگتن است. 
این سخنگو، آمریکا را به توقف فوری »بازی 

سیاسی بی ارزش« در هنگ کنگ فراخواند.
ایــن اظهارات پــس از درخواســت آمریکا 
برای بررسی پیش نویس قانون چین درباره 
هنگ کنگ در شــورای امنیت سازمان ملل 
ایراد شد. این نشست غیرعلنی به درخواست 

آمریکا و انگلیس روز گذشته برگزار شد.
وزارت خارجه چین گفت: نمی پذیریم آمریکا 
از سازمان ملل به عنوان گروگان استفاده کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین 
تأکید کــرد: الیحه اخیر کنگره آمریکا برای 
تحریم مقام های چینی به بهانه رفتار با اقلیت 
اویغور هدفش بدنام کردن تالش های چین در 

راستای مبارزه با تروریسم است.

جهان: شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد تحریم ها علیه ســوریه را تا ژوئن 
۲0۲1 تمدید کرده اســت. جــوزپ بورل، 
هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
این اقدام را در راستای حمایت از ملت سوریه 
و پایبندی ثابت اتحادیه اروپا به استفاده از هر 
ابزاری برای حمایت از راه حل سیاسی در نزاع 
سوریه که به نفع همه شهروندان سوریه باشد 
خوانده است. لیست سیاه اتحادیه اروپا شامل 
۲7۲ نفر می شود که اموال آن ها ضبط و سفر 
آن ها به کشورهای عضو اتحادیه ممنوع شده 
است، همچنین حساب های 70 شرکت در 

راستای این تحریم ها مسدود شده است.
وزارت خارجــه ســوریه در این زمینه گفت: 
تصمیم اتحادیه اروپــا برای تجدید اقدامات 
تحمیلی علیه سوریه نشانگر فقدان استقالل و 
تبعیت آن اتحادیه از سیاست های آمریکاست. 
این منبع افزود: تصمیم اتحادیه اروپا همچنین 
نشــان می دهد اتحادیه اروپا در جنگ علیه 
سوریه شریک اســت و دروغ بودن مواضع و 
اظهارات مسئوالن اتحادیه اروپا درباره کاهش 
تحریم ها از جمله در زمینه کمک های انسانی 

برای مقابله با ویروس کرونا را نشان داد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 فؤاد ایزدی، تحلیلگر مسائل آمریکا
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برگ سبز  خودرو سواری پراید 131 سایپا رنگ سفید 
روغنی مدل 1394 به شماره موتور 5481029 و شماره 
شاس���ی NAS411100F3444794 به شماره انتظامی 
525 و 96 ای���ران 36 به مالکی���ت معصومه قلندری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
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ی 
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آ
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برگ س���بز اتوبوس ش���هاب رنگ آب���ی روغنی  مدل 
1385 به ش���ماره موتور 300835 و ش���ماره شاسی 
98850559 به ش���ماره انتظام���ی 155 ع 43 ایران 
48 به مالکیت ایمان صالحی سرگنی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خ���ودروی لیفان x60 م���دل 1395 رنگ 
مشکی متالیک به ش���ماره انتظامی 763ل88 ایران 
12  ش���ماره موت���ور LFB479Q141103268 و ش���ماره 
شاس���ی NAKSG4319FB131274 به مالکیت سید 
حسین امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
01
60
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ب���رگ س���بز و برگ���ه کمپان���ی اتومبی���ل پ���ژو 206 اس 
دی س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره ش���هربانی 175 س 
74 ای���ران 62 و به ش���ماره موت���ور 167B0005458 و 
ش���ماره شاس���ی NAAP41FEXGJ766424 متعلق 
به  اس���ماعیل احمدی مفقود ش���ده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ,ع
99
01
64
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ب���رگ س���بز و برگ انتقال س���ند خ���ودروی پراید مدل 
1381 رنگ س���فید ش���یری روغنی به شماره انتظامی 
و  ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 00355841  815م93 
شماره شاسی S1412281825073 به مالکیت حجت 
ناظری نامقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
01
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دانشگاه بين المللي 
امام رضا )ع( 

در نظر دارد نسبت به 
كامپیوتری مورد  تهیه قطع��ات 
نی��از خ��ود از طری��ق مناقص��ه 
از  نمای��د.  اق��دام  عموم��ی 
شركت های واجد شرایط دعوت 
می ش��ود جه��ت كس��ب اطالعات 
بیش��تر به سایت دانش��گاه به 
آدرس زی��ر مراجع��ه نماین��د. 

www.imamreza.ac.ir
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  CNG آگهی شناسایی و انتخاب بهره برداران جایگاه
س��ازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به بهره برداری 
تعدادی ازجایگاه های CNG اس��تان اقدام نماید. لذا از بهره برداران  این حوزه  كه 
دارای مجوز بهره برداری از شركت ملی پخش فرآورده های نفتی و گواهی ایمنی دارای اعتبار 
از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی هس��تند، دعوت می ش��ود در صورت تمایل برای همکاری با 
این س��ازمان حداكثر تا مورخ 13 خرداد  ماه 1399 رزومه كاری )ش��امل س��ابقه كاری مرتبط طی 
5 سال گذش��ته به همراه مستندات و مدارک الزم(، اساسنامه شركت، آخرین آگهی تغییرات، 
مدارک معتبر جهت س��نجش توان مالی ش��ركت، لیس��ت اعض��ا هیئت مدیره ب��ه همراه مدارک 
تحصیلی، س��ابقه آنها در ش��ركت و نش��انی كامل، كد پستی محل س��کونت و شماره تلفن تماس 
را ب��ه ص��ورت كتبی به دبیرخانه س��ازمان همیاری واق��ع در بلوار پیروزی، میدان ش��هید علی 
مهدوی، نبش دالوران 7 تحویل نمایند. بدیهی اس��ت پس از بررس��ی مدارک و توانمندی های 
آن ش��ركت، مجددا مزایده عمومی برگزار خواهد شد.جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05138795310 داخلی 209 آقای جمالی تماس حاصل فرمایید.
سازمان همياری شهرداری های خراسان رضوی 
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 ش�رکت پرس س�یلندر در نظ�ر دارد مق�دار ح�دود 300 تن ان�واع ضایعات آهنی 
گوشه ورق، طوقه، تسمه و پولکی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضی�ان واجد ش�رایط می توانند از تاریخ نش�ر این آگهی ب�ه مدت یک هفته در 
س�اعات اداری برای بازدید و دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده و همچنین 
تحوی�ل پاکت پیش�نهادی به آدرس قزوین، ش�هر صنعتی البرز، ابن س�ینا، حکمت 
پنجم مراجعه و یا برای کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن 32223640-1- 028 

تماس حاصل فرمایند.
ضمن�ا جهت دریافت اوراق ش�رایط ش�رکت در مزایده )ب�دون بازدید( و تحویل 
پاکت پیش�نهادی، امکان مراجعه به آدرس: تهران، خیابان س�پهبد قره نی، خیابان 

شاداب غربی پالک9 واحد بازرگانی و .بازاریابی نیز فراهم می باشد.
شناسه آگهی859257/م الف623

آگهی مزايده

روابط عمومی گروه پرسی ایران گاز
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س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی قص�د دارد طراحی و 
نظارت بخشی از پروژه های عمرانی ، تاسیسات زیربنایی ، طراحی 

و مرمت نمای سنتی و ... خود را به مشاوران ذی صالح واگذار کند .
 لذا از کلیه اش�خاص حقوقی دارای رتبه و صالحیت دعوت می ش�ود در صورت 
تمایل س�وابق حرف�ه ای و احراز صالحیت های تخصصی خ�ود را در قالب یک 
فایل پی دی اف همراه با نامه اعالم تمایل و اطالعات تماس تا تاریخ 99/3/18 به 

نشانی پست الکترونیک info@aqr-harimeharam.org ارسال نمایند .
موضوع ایمیل ) فراخوان شناس�ایی مشاور طراحی و نظارت ( درج شود .کارفرما 
بنا بر ش�اخص ه�ای مورد نظر ارزیاب�ی الزم را انجام خواه�د داد و برای مرحله 

بعدی از منتخبان دعوت خواهد کرد .

 آگهی فراخوان شناسايی مشاور طراحی و نظارت 
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 س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رضوی قص�د دارد از میان 
اف�راد حقیق�ی دارای تجربه و صالحیت در رش�ته های معماری ، 
معماری س�نتی ، سازه و گرایش های متنوع تاسیس�ات برای مدت محدود به در 

پروژه های خود طراح و ناظر انتخاب نماید.
 ل�ذا از کلی�ه اش�خاص حقیقی در رش�ته ه�ای فوق ب�ا حداقل 15 س�ال تجربه                     
حرفه ای دعوت می ش�ود در صورت تمایل سوابق حرفه ای و احراز صالحیت 
خود را همراه با اطالعات تماس در قالب یک فایل  پی دی اف تاریخ 99/3/18 

به نشانی پست الکترونیک info@aqr-harimeharam.org ارسال نماید. 
موض�وع ایمی�ل ) فراخوان شناس�ایی ط�راح و ناظ�ر( درج ش�ود.کارفرما بنا بر 
ش�اخص های مورد نظر ارزیابی الزم را انجام خواهد داد و برای مرحله بعدی 

از منتخبان دعوت خواهد کرد. 

آگهی فراخوان شناسايی طراح و ناظر

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

احمد داوود اغلو:

اردوغان اعتبار خود را از دست داده است©
فارس: نخست وزیر اسبق ترکیه در سخنانی 
گفت حزب عدالت و توسعه در آینده نزدیک 
دیگر وجود نخواهد داشــت و ترکیه اعتبار 

بین المللی خود را از دست داده است. 
احمد داوود اغلو که رقیب فعلی اردوغان است، 
در مصاحبه ای گفــت: دیگر چیزی از حزب 
عدالت و توســعه )حزب حاکم( نمانده و این 
حزب به زودی فروخواهد پاشید. او افزود: ترکیه از مشکالت متعددی در زمینه آزادی رنج 
می برد، شبه نظامیان از زندان ها آزاد شده و روزنامه نگاران داخل آن مانده اند و میانگین فقر 
افزایش یافته است. اشاره داوود اغلو به فرمان عفو اردوغان برای آزادی زندانیان در آوریل 
گذشته در پی شیوع ویروس کروناست که در آن روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی مشمول 
این عفو قرار نگرفتند. رئیس حزب »آینده« ترکیه در خصوص چرایی تأسیس این حزب 
نیز گفت طبق برآوردهای وی و همراهانش، حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان دیگر 
نمی تواند دســت به تشکیل دولت بزند و نظام ریاستی بر حسب معیارهای دموکراسی، 

ضعیف عمل می کند و این سیستم حکومتی درنهایت به دیکتاتوری منجر خواهد شد.

ماریا زاخارووا:

اوضاع در لیبی وخیم است©
جهان: سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
روز جمعه هشــدار داد اوضــاع در لیبی به 
طور مســتمر در حال وخیم تر شدن است. 
ماریــا زاخارووا گفــت: حمایت های خارجی 
از طرف های درگیــر در لیبی موجب تغییر 

موازنه های قدرت در میدان نبرد شده است.
وی که در کنفرانس خبری صحبت می کرد، 
افزود: روسیه در تماس با طرف های درگیر در لیبی بوده و اصرار دارد درگیری ها از طریق 
راه های دیپلماتیک حل شود.لیبی پس از سرنگونی سرهنگ »معمر القذافی« دیکتاتور 
لیبی در ســال ۲011، مدتی بدون دولت مرکزی ماند تا اینکه ســال ۲01۵ با حمایت 
ســازمان ملل و جامعه بین الملل، دولت وفاق ملی با هدف ایجاد ثبات در این کشــور به 
ریاســت »فایز سراج« بر اســاس توافق »ُصخیرات« مغرب تشکیل شد. هم اکنون شهر 

طرابلس، محل استقرار این دولت و پارلمان وابسته به آن است.


	1 m
	2 new new
	3 new new
	4
	5 new new new
	6
	7
	8

