
 

مرکزی برای بررسی علمی وقف، نذر و زیارت
 آستان   مباحثی مانند وقف و نذر ارتباط تنگاتنگی گفت وگوی قدس با مدیر این مرکز تخصصی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی  

با مقوله زیارت دارند. بسیاری از زائران و مجاوران بارگاه 
ملکوتی امام رضا)ع( بخشی از اموال و دارایی خود را به 

 ............ صفحه 3نیت ترویج و تسهیل زیارت...
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پرونده ای به یاد  ادیب سرشناس خراسانی دکتر رمضان علی تبار در گفت وگو با قدس مطرح کرد آیت اهلل علم الهدی با اشاره به روز عفاف و حجاب:

:jامام علی
دانشمندان در 

میان مردم، مانند 
ماه شب چهارده، 
در آسمان اند که 

نورش بر نور 
دیگر ستارگان 
برتری می یابد.  
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»رضا افضلی«
آخرین بیت زندگی را سرود

جریان نواندیشی دینی
دچار فقر معرفتی است

عفت، حفاظت درونی 
در برابر فساد است

 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را محکوم کرد 

رسوایی  دولت تروریست آمریکا
 سیاست  چهــل و چهارمین نشست شورای حقوق بشــر سازمان ملل متحد که روز 
پنجشنبه در ژنو برگزار شد، به صحنه محکومیت اقدام های فراقانونی و خودسرانه دولت  
واشنگتن، از جمله به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط رژیم آمریکا تبدیل شد. گزارشگر سازمان ملل متحد 
در امور اعدام های خارج از روال قانونی در ابتدای این نشســت با ایراد ســخنانی ضمن 
محکومیت اقدام های غیر قانونی واشنگتن یادآور شد: سردار )شهید( سلیمانی یک مسئول 
بلندپایه دولتی در یک کشور دارای حاکمیت است که مورد هدف ارتش آمریکا قرار گرفت. 

 ............ صفحه 2»اگنس کاالمارد« با بیان اینکه ایاالت متحده آمریکا نتوانسته...

شخصیت های بین المللی 
چه مواضعی علیه طرح 

صهیونیستی الحاق گرفتند؟

دوست و دشمن 
علیه اشغال بیشتر

مراقب بیمارانی که 
هیچ نشانه ای از ویروس 

ندارند، باشیم

کرونای 
خاموش!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2 قدس خراسان

مدافعان حجاب 
علیه استبداد 

رضاخانی

تدبیر مسئوالن فرهنگی دانشگاه ها 
برای صیانت و ارتقای یک ارزش

علم آموزی 
درسایه عفاف

سعید تشکری به اندازه یک بنیاد 
ادبی برای این قیام کارکرده است

وقف قلم برای 
قیام گوهرشاد
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یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

قابل انکار نیست که این سرزمین روزهای سختی را می گذراند. در گذشته هر بار 
که مردم با چنین وقایعی روبه رو شده اند، بیشتر از حد همیاری، مساعدت و یکدیگر 
پذیری را از خود نشــان داده اند. از یاد نمی برم، اواخر بهار و تابستان 1358 را که 
بسیاری از کشاورزان به خاطر تالطم اجتماعی پیامد مسائل مربوط به وقوع انقالب، 

در برداشت محصول دچار مشکل شده بودند...

راه عبور از گردنه های سخت

 ............ صفحه 2

      صفحه 1

شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 
میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

80٪رتبه 5 راه و ترابری30/000/000/0001/500/000/000تراش ،قیرپاشی،حمل و پخش مکانیزه آسفالت سطح شهر 5- 199

1-  سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3- ش��هرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیش��نهادها مختار اس��ت. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری 
واریز و رس��ید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار 
بالل شهرداری كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینكه به 
غیر از سپرده شركت در مناقصه كلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذكر است هنگام خرید اسناد داشتن  
رتبه مربوطه و تاییدیه صالحیت در سایت sajar.mporg.ir وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر  ،  معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات 
اعضای ش��ركت، كد اقتصادی الزامی میباش��د.9- ش��ركت كنندگان در مناقصه می بایس��ت كلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست ش��هرداری را تكمیل و به همراه سایر اسناد 
مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10-س��ایر اطالعات و جزئیات در اس��ناد مناقصه مندرج اس��ت.11- پیشنهادات می بایست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به 
مهر ش��ركت ش��ده و پس از الصاق هولوگرام بروی پاكت ج تا پایان وقت اداری روزس��ه شنبه مورخ  99/4/31   به آدرس كرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری 
كرج تحویل داده شود. 12-پیشنهادات رسیده در مورخ 99/5/1 در كمیسیون عالی معامالت شهرداری كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و كنترل برنده مناقصه اعالم 

خواهد شد .      در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.                                                                                                                                                   
* جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه عمومی  
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج

 آگهی مزایده سر درختی باغات
شرکت کشت و صنعت جوین

شرح در صفحه 3 قدس خراسان
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان در نظر دارد بر اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب سال 
1369 ، نسبت به واگذاری بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای دوره زمانی محدود و معین در ازای پرداخت قیمت هر مترمکعب پساب 

با شرایط زیر به خریدار واجد شرایط اقدام نماید. 

میزان تضمین شرکت در مزایده )ریال(موضوع مزایدهشماره مزایده

4/127/498/302 ریال فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای مدت معین2م-99
مشاور طرح: مهندسین مشاور پایدار پویش مبین

 دوره بهره برداری تجاری : حداکثر 25 سال )خریدار می تواند بر اساس مدل مالی خود کمتر از 25 سال را درخواست نماید(
حجم پساب قابل فروش در افق طرح : 21/9 میلیون مترمکعب در سال )بطور متوسط 60000 مترمکعب در شبانه روز(

قیمت پایه هر مترمکعب پساب در سال 1399 : 28853 ریال
جمعیت تحت پوشش در افق طرح : 410 هزار نفر

محل تحویل پساب : خروجی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان
 خریدار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی در بخش صنعت با در دست داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را بعهده خواهد داشت.

8- آدرس و نحوه دریافت اسناد مزایده : اسناد از تاریخ 99/04/22  لغایت 99/04/27 به صورتهای ذیل جهت دریافت موجود می باشد.
الف( بصورت حضوری : واریز فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حس�اب جاری  1733059199بنام ش�رکت آب وفاضالب استان زنجان نزد بانك تجارت شعبه کوی قائم 

زنجان و مراجعه حضوری به اداره قراردادهای شرکت به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، ابتدای زیباشهر، شرکت آب و فاضالب استان زنجان.  
 .www.znabfa.ir یا http://iets.mporg.ir ب(دریافت اسناد مزایده از طریق سایت:  دریافت رایگان  اسناد از یکی از سایت های

  , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 9-سایت های ثبت آگهی
10-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از صور مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.

11- مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب  : حداکثر تا ساعت 14:30  مورخه 99/05/07 می باشد.
12-تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 024-33469145

13-زمان و مکان گش�ایش پیش�نهادها: پیش�نهادهای مربوط به مزایده رأس س�اعت 11 مورخه  99/05/08 در س�الن کنفرانس ش�رکت آب و فاضالب اس�تان زنجان واقع در 
کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر ، بازگشایی خواهد شد.

14- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده به صورت مشروح مندرج است.        15- هزینه کلیه آگهی ها بعهده برنده مزایده می باشد.
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان
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آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم
فروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان 
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جه�ت برگ�زاری مناقصه عموم�ی دو مرحله ای خری�د کاال))خرید لوله پل�ی اتیلن دوجداره 
فاضالب�ی)از نوع کاروگیت ( و به قطر1000  میلی متر به هم�راه متعلقات مربوطه به مقدار 480 
متر مورد اس�تفاده در پروژه فاضالب ش�هر  گلبهار(( به شماره فراخوان 2099001446000039 
را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلی�ه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند .تاریخ انتش�ار 
فراخوان در س�امانه 1399/04/18 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 
فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه س�تاد به مناقصه گران ارسال خواهد 

شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ  1399/04/25

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/08
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
» فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید كاال «

وب��ت دوم . 
ن
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تاریخ مزایده س�ه ش�نبه مورخ 99/4/31 
ساعت 10

آخرین مهلت ارائه پیش�نهادات : ساعت 9 
صبح روز سه شنبه 99/04/31

جهت کسب اطالعات بیشتر ودریافت فرم 
شرکت در مزایده با تلفن 05138421523 
تم�اس حاص�ل و یا به آدرس بل�وار بعثت 
احمدآب�اد ، بی�ن رض�ا و طالقان�ی پالک 
50 مراجع�ه فرمایی�د به پیش�نهادات مبهم 
– مش�روط و فاقد س�پرده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
س�ازمان موقوف�ات ملک در رد ی�ا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 سازمان موقوفات ملک 

آگهی مزایده 
فروش گاو ذبح شده و
 حذف زنده اضطراری

پرونده قدس به مناسبت 21 تیرماه 
روز حجاب و عفاف
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حجت االسالم دژکام موقتاً به تولیت آستان مقدس شاهچراغ)ع( منصوب شد  ایرنا: رهبر معظم انقالب ضمن قدردانی از زحمات حاج علی اصغر دستغیب، حجت االسالم لطف اهلل دژکام را به طور موقت 
به عنوان سرپرست آستان مقدس احمد بن موسی )شاهچراغ( منصوب کردند. در متن حکم رهبر معظم انقالب آمده است: جناب حجت االسالم آقای دژکام از جناب عالی می خواهم به طور موقت عهده دار وظایف تولیت 
مذکور گردیده و امور را کما هو حقها تمشیت بفرمایید تا وقفه ای در کارها ایجاد نشود. الزم است از زحمات جناب آقای دستغیب در طول این مدت تشکر و قدردانی نمایم. توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.

 سیاســت/ مهدی خالــدی  چهل و 
چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد که روز پنجشــنبه در ژنو برگزار 
شد، به صحنه محکومیت اقدام های فراقانونی 
و خودســرانه دولت  واشــنگتن، از جمله به 
شهادت رســاندن سردار قاســم سلیمانی 
فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی توســط رژیم آمریکا تبدیل 
شد. گزارشگر ســازمان ملل متحد در امور 
اعدام هــای خــارج از روال قانونی در ابتدای 
این نشست با ایراد سخنانی ضمن محکومیت 
اقدام های غیر قانونی واشنگتن یادآور شد: 
سردار )شهید( سلیمانی یک مسئول بلندپایه 
دولتی در یک کشور دارای حاکمیت است که 

مورد هدف ارتش آمریکا قرار گرفت. 

تروریسم دولتی»
»اگنس کاالمارد« با بیان اینکه ایاالت متحده 
آمریکا نتوانسته اســناد و شواهدی محکم 
درباره ضرورت حمله به کاروان 
حامل سردار ســلیمانی ارائه 
کند، نتیجــه گرفت که ترور 
فرمانده ســپاه قدس اقدامی 
خودسرانه، غیرقانونی و نقض 
حقوق بشــر بوده است.  وی 
همچنیــن بی اعتنایی برخی 
دولت ها به قوانین بین المللی 
در استفاده از پهپاد در جریان 
درگیری های نظامی را به باد 
و خاطرنشــان  گرفت  انتقاد 
کرد: گســترش دامنه جنگ 
با تروریسم به امنیت و صلح 

جهانی خسارت می زند.
دائــم  نماینــده  و  ســفیر 
کشورمان نزد دفتر سازمان ملل متحد در 
ژنو هم در سخنانی هشــدار داد آمریکا و 
کشوری که پهپاد مورد استفاده در عملیات 
ترور سردار سلیمانی را میزبانی کرده، باید 

پاسخگو باشند. 
»اســماعیل بقایی هامانه« خاطرنشــان 
کرد: ترور سردار ســلیمانی اقدامی غیر 
قانونی و جنایت بزرگی است که صلح و 

امنیت جهان را به خطر انداخته اســت. 
وی یادآور شــد: این اقدام نه تنها نقض 
قوانین بین الملل و منشــور ملل متحد، 
بلکه نقض قوانین حقوق بشــری است و 
گزارش گزارشــگر سازمان ملل در رابطه 
با ترور فرمانده نیروی قدس ایران، قابل 

چالش نیست.
بقایی عملیات به شــهادت رساندن فرمانده 
نیروی قدس سپاه را »تروریسم دولتی« خواند 
و خاطر نشــان کرد: آمریــکا باید بر همین 

اساس پاسخگوی اقدام خود باشد. 
از  ســفیر کشــورمان بر همین اساس 
شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست 
تا درباره به خطــر افتادن ابتدایی ترین 
قوانین حقوق بشری، حاکمیت قانون و 
مبانی نظام بین الملل، زنگ خطر را به 

صدا درآورد. 
وی ســردار ســلیمانی را محبوب ملت 
ایران خواند که ترور او ضمن جریحه دار 
کردن احساســات مردم، گــواه دیگری 
برای اثبــات رویکرد خصمانــه آمریکا 
علیه ملت ایران در 40 ســال گذشــته 
است. نمایندگان سایر کشورهای حاضر 
در این نشســت از جمله افغانســتان، 
لیبی، اســترالیا، سوریه، عراق و کوبا نیز 
اقدام های یکجانبه، خودسرانه و خارج از 
روال قانونی را محکوم کردند. همچنین 
نماینــده اتحادیه اروپا در ســخنانی با 

بیــان اینکه اســتفاده از پهپاد در نظام 
بین الملل غیر قانونی نیست، اما تصریح 
کرد کشــتارهای خودسرانه و فراقانونی 

غیر قابل قبول است. 

عصبانیت پمپئو از گزارش سازمان ملل»
چهل و چهارمین نشســت شورای حقوق 
بشر سازمان ملل بار دیگر به صحنه کاملی 
از انزوای جهانی آمریکا در محیط بدل شد، 
آن طور که به اذعان هامانه هیچ کشــوری 
حتی متحدان اروپایی واشــنگتن حاضر به 
دفاع از اقدام ایاالت متحده در ترور شــهید 
سلیمانی نشدند. همین مسئله عصبانیت و 
واکنش تند وزیر خارجه آمریکا را به دنبال 
داشت. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
که در زمان فعالیت هــای خود در دولت و 
کنگره آمریکا مواضع شدیداً ضد ایرانی خود 
را به نمایش گذاشــته، ایــن بار در صفحه 
توییتر خود نوشــت: »ما گــزارش فریبنده 
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ترورهای 
هدفمند از طریق پهپادهای مسلح در مورد 
ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی را رد می کنیم«. 
در حالــی که در گزارش ســازمان ملل بر 
غیرقانونــی بودن این جنایت تروریســتی 
تأکید شــده، اما پمپئو دوباره سعی کرد به 
شهادت رساندن سردار سلیمانی را توجیه 
کند: »ایــاالت متحده درخصــوص مبانی 
قوانیــن بین المللی برای حمالت شــفاف 

بوده و همواره برای حفاظت از آمریکا اقدام 
خواهد کرد«. 

آبروریزی دیگر برای واشنگتن»
همزمان با این تحوالت سید عباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم 
در پیامی توییتری بــا بزدالنه خواندن ترور 
سردار سلیمانی توسط آمریکا، گفت ایران این 
جنایت را نه فراموش می کند و نه می بخشد. 

دورویی آمریکا زیر سؤال رفته است»
اما یک تحلیلگر حوزه سیاســت خارجی در 
گفت و گو با قدس ضمن اشــاره به حماقت 
محض آمریکا در ترور شهید سلیمانی تصریح 
کرد: این اقدام واشنگتن تنها نمونه دیگری 
از فهرســت بلندباالی شــرارت و دشمنی 
و کینه توزی آمریکا علیه ملت ایران اســت 
که از کودتای ۱۳۳۲ شــروع شد، با تقویت 
حکومت خشــن و سرکوبگر سلطنتی ادامه 
یافت، در قالب حمایت بی شائبه از صدام در 
جنگ تحمیلی پی گرفته شد، به کشتار ۳00 
مسافر هواپیمای ایرباس رسید و تاکنون به 
روش های مختلف از جمله اعمال تحریم های 
ظالمانه و تروریسم اقتصادی استمرار یافته 
است.  فؤاد ایزدی با بیان اینکه رویه تروریسم 
دولتی آمریکایی از ابتدا بر همین روال قرار 
داشــته، ادامه داد: تا پیش از روی کار آمدن 
ترامپ مقام های ایاالت متحــده با دورویی 
سیاست های خود را در سطح جهانی توجیه 
می کردند، اما با روی کار آمدن رئیس جمهور 
جدید و رو شــدن پشت پرده کثیف صحنه 
سیاست آمریکایی، حال اعتبار سیاست های 
کاخ سفید در سطح جهانی زیر سؤال رفته 
است. ایزدی تنها ماندن واشنگتن در بسیاری 
از سیاست های ضد ایرانی اش و از جمله در 
نشست اخیر شورای حقوق بشری سازمان 
ملل را یک افتضاح و آبروریزی برای یانکی ها 
دانســت و افزود: این رویه در نشست اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دیده شد 
و نشان دهنده آن است که دست کاخ سفید 
برای رهبران و افکار عمومی دنیا بیش از پیش 

رو شده و زوال آن ها را قطعی خواهد کرد. 

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را محکوم کرد

رسوایی  دولت تروریست آمریکا

 بی تدبیری مدعیان تدبیر در بازگشــایی های بی موقع کسب وکارها که موجب س
تحریک مردم برای خروج از خانه شــد! دوباره کرونا را برگشت داد! چرا تاوان این 
بی تدبیری هــا را مردم بدهند؟ موقع آن نرســیده که مجلس وقــوه قضائیه ورود 

کنند؟09020009961 
با توجه به اینکه ۱5تا ۲۱تیرماه هفته عفاف و حجاب است و ۲6دستگاه براساس س

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در این خصوص وظیفه دارند، متأسفانه با توجه 
به تأکیدات مقام معظم رهبری اقدام های اســتانداری ها در نظارت از دستگاه های 
دولتی و فعال سازی نهادهای مردمی و گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 

بسیار ضعیف است. 09100004722
هم ستاد مبارزه با کرونا که در بازگشایی ها و برداشتن موانع تصمیم عجوالنه و س

بی موقع گرفت وهم آن هایی که به هر بهانه )عروسی، عزا، دورهمی، مراسم اعم از 
مذهبی یا غیرمذهبی( با زیر پا گذاشتن قوانین عده ای را جمع و بعضی از آن ها را 
به کام مرگ فرستادند، آماده برای پاسخگویی روز یوم الحساب باشند هرچند فوت 
شدگان هم به لحاظ پذیرش این گونه دعوت ها با برپاکنندگان مراسم شریک هستند. 

09150002088
 احتراماً به اســتحضار شما می رساند در دانشــگاه ملی زابل تعداد ۳0۹ نفر از س

کارمندان از طریق رأی مثبت دیوان عدالت اداری از شعبات مختلف پیمانی شدند 
و فقط ما چهار نفر از شعبه ۳۹ دیوان با عنایت به اینکه سابقه کار باال و پست های 
مهم اداری داریم، متأســفانه توسط قاضی محترم رد شده و قراردادی هستیم، در 
صورتی که رئیس دانشگاه نامه کتبی درخصوص موافقت با پیمانی شدن ما دادند 

لطفاً برای ما چهار نفر هم مجوز بدهید. 09010000491
حقوق من دبیر بازنشسته 88 که پیش از خدمت از دانشکده کشاورزی مشهد س

ورودی ۱۳55 مدرک مهندسی کشاورزی گرفتم که آن زمان تعداد کمی دانشگاه 
در کشور داشتیم، امروز ماهانه ۳ میلیون تومان است! نمایندگان تازه از راه رسیده 
صفر کیلومتر فارغ التحصیل از دانشگاه های سطح پایین که بعضاً فقط عنوان دانشگاه 

را یدک می کشند در بدو ورود ۱۱ میلیون تومان! 09150000396

 خیالبافی بارزانی ©
و آوار مشکالت بر اقلیم کردستان عراق

اقلیم کردســتان عراق در چند ســال اخیر روابط پر تنشــی را با دولت مرکزی بغداد و 
همچنین همسایگان تجربه کرده است. اقلیم از هنگامه ای که مسعود بارزانی، رهبر حزب 
دموکرات در ســودای تکیه زدن بر اریکه قدرت در این منطقه تحت تأثیر دسیسه های 
پشت پرده یانکی ها و رژیم صهیونیستی گام برداشت و طرح بلند پرورانه همه پرسی را 
اجرایی کرد ) ۳ مهر ۱۳۹6( دچار تنش درونی و بیرونی شد. اقلیم اساساً از دوران صدام 
حســین دچار چند دستگی بود، با این وجود خاندان بارزانی توانسته بود با موج سواری 
بر شکاف ها در این منطقه، تحکم خود را بر پایه منفعت جویی شخصی پیش ببرند. اما با 
ناکام ماندن این همه پرســی در مراحل بعد که چیزی جز سرشکستگی برای مسعود و 
طرد او به همراه نداشت، کاریزمای بارزانی شکسته و فضا برای حضور طیف جدیدی از 
بازیگران سیاسی در کردستان عراق فراهم شد. یکی از ویژگی های این دوره، آن است که 
بارزانی دیگر آن قدرت مطلق گذشته را ندارد. نتیجه طبیعی این مسئله رشد جریان هایی 
است که به بغداد گرایش بیشتری دارند و خواهان حل مشکالت با دولت مرکزی از طریق 

گفت و گو می شوند. 
ایــن جریان ها نگرانی ایران و ترکیه -به عنوان دو همســایه خارجی اقلیم- از تحرکات 
آزادانه تروریست ها در این منطقه را درک کرده و از تعامل بیشتر با تهران و آنکارا استقبال 
می کنند. اظهارات چند روز پیش دبیرکل نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق مؤید 
همین نکته است. »جبار یاور« در سخنانی با بیان اینکه گروه های معاند ایران حق استفاده 
از خاک اقلیم کردســتان عراق را ندارند، بر عدم انتقال پایگاه های نظامی آمریکا به این 
منطقه تأکید کرد. از این اظهارات مقام کرد چند نکته قابل فهم اســت. نخســت درک 
نگرانی های ایران از تحرکات آزادانه گروه های تروریستی در اقلیم کردستان عراق است. 
جمهوری اسالمی همان گونه که در طول جنگ تحمیلی نشان داده با کردها هیچ مشکلی 
ندارد، بلکه این تجزیه طلبی و اقدام های تروریســتی است که تهران را وادار به واکنش 
می کند. ایران نشان داده در برخورد با تروریست هایی که منفعت ملی آن را به مخاطره 
می اندازند، اصالً تردید به خود راه نداده و با مشت آهنین به سراغ آن ها رفته است. این در 
مورد گروه های تروریستی که از خاک اقلیم کردستان عراق به عنوان مأمنی برای حمله به 

خاک کشورمان استفاده می کنند هم صادق است. 
نکته دوم حضور آمریکا در اقلیم و تأثیری که آن ها می توانند بر ناامنی در این منطقه داشته 
باشند، است. یانکی ها به هر منطقه ای که وارد شده اند، جز ناامنی چیزی برای آن به ارمغان 
نبرده اند. حال الزم اســت رهبران اقلیم و به ویژه بارزانی با درک این مهم به جای دنبال 
کردن آرزوهای دور و درازش با توسل به بیگانگان، به فکر ترمیم روابط با همسایگان باشد. 
امروز ایاالت متحده در پیش جهانیان بیش از پیش بی اعتبار شده و اظهارات این مقام کرد 
هم مؤید همین نکته است. حضور اشغالگران آمریکایی در عراق دیگر مشروعیت خود را از 
دست داده و در عراق امروزی حتی خودباخته ترین افراد هم دیگر حاضر به حمایت عریان 
از اقدام های واشنگتن نیست. در چنین فضایی بارزانی که نیروهای آمریکایی را پشتوانه 

خود می دید، بهتر است در اندیشه هایش کمی تجدید نظر کند.  

آمریکا برای مذاکره با ایران، یکی به میخ می زند یکی به نعل©
سیاســت: »برایان هوک«، نماینده دولت 
آمریــکا در امــور ایران بار دیگــر ادعاهای 
همیشــگی علیه ایران را تکرار کرده است. 
هــوک در مصاحبه  با پایگاه المانیتور گفت: 
ایران با امتناع از گفت وگوی مستقیم با ایاالت 
متحده فرصت های خوبی را از دست می دهد. 
او اظهار کرد امیدوار است چشم انداز خوبی 
درباره تبادل زندانی با ایران  و سایر موضوعات وجود داشته باشد. مقام آمریکایی مدعی 
شد با وجود پیشــنهادهای مکرر برای گفت وگوهای مستقیم، ایران پای میز مذاکره 
نیامده است. برایان هوک همچنین گفته در صورتی که مذاکرات انجام می شد، ایران 
می توانست پیشنهاد ترامپ درباره »توافق بزرگ تر« را مورد بررسی قرار دهد. او گفت: 
این چیزی اســت که رئیس جمهور دوست دارد شــاهد آن باشد. او چندین سال در 
دیپلماسی را باز گذاشت. این نمونه دیگری از فرصت سوزی های ایران برای پیشرفت 
است. رئیس جمهور )ترامپ( دوســت دارد شاهد حصول یک توافق بهتر باشد و این 
چیزی است که در بیانیه هایش پس از آزادی مایکل وایت مطرح کرده است. نماینده 
دولت آمریکا در امور ایران، با وجود آنکه بخش زیادی از گفت وگویش با المانیتور را به 
تبلیــغ درباره ضرورت مذاکره با ایران اختصاص داده، در جای دیگری از این مصاحبه 
گفت: »آمریکا عجله ای برای مذاکره ندارد. راهبرد ما علیه ایران کارساز بوده است«. برایان 
هوک ابراز داشت در توافق هسته ای جدید با ایران حقی برای غنی سازی در نظر گرفته 
نخواهد شــد. او در اظهاراتی ادعامحور گفته بدون وجود حق غنی ســازی راهی برای 

دستیابی به سالح هسته ای وجود نخواهد داشت.

تکذیب انفجار در غرب تهران©
سیاست: لیــال واثقی، فرماندار شهرقدس اظهار کرد: هیچ انفجاری در شهرقدس و 
حتی گرمدره اتفاق نیفتاده و قطعی برق مربوط به روبه روی بیمارســتان ۱۲ بهمن 
در ساعت ۲۲ به مدت پنج دقیقه بوده است. وی افزود: هیچ یک از نهادهای امنیتی 
صدای انفجار را در شهرقدس و گرمدره تأیید نمی کنند و خبرهای منتشر شده شایعه 
بوده است. به گزارش فارس از شهرقدس، پنجشنبه شب خبرها و تصاویری مبنی بر 
شنیدن صدای انفجار و قطعی برق در غرب استان تهران در فضای مجازی خبرساز 
شد. تصویری که به عنوان انفجار غرب تهران در فضای مجازی در حال انتشار بود، 
مربوط به بمباران رژیم صهیونیستی در غزه است. مشاهدات میدانی خبرنگاران در 
شــهرقدس هیچ صدای انفجاری را تأیید نکرد و مردم شب آرامی را در غرب تهران 

سپری کردند.

 ساخت مراکز درمانی در حاشیه چابهار©
سیاست: رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از محالت محروم حاشیه چابهار گفت: 
این بنیاد عالوه بر تأمین هزینه ۲0 میلیاردی برای برق رسانی به این مناطق، هزینه احداث 
مراکز آموزشــی )مدارس( و بهداشــتی )مراکز جامع سالمت( را در این محالت عهده دار 
می شود. همچنین در پایان این بازدید مقرر شد بنیاد مستضعفان سیمان مورد نیاز برای 
بازسازی مناطق حاشیه ای چابهار را به صورت رایگان تأمین و این سیمان در اختیار بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی قرار گیرد.

راه عبور از گردنه های سخت©
قابل انکار نیســت کــه این ســرزمین روزهای 
سختی را می گذراند. در گذشته هر بار که مردم 
با چنین وقایعی روبه رو شــده اند، بیشــتر از حد 
همیاری، مســاعدت و یکدیگر پذیری را از خود 
نشان داده اند. از یاد نمی برم، اواخر بهار و تابستان 
۱۳58 را که بسیاری از کشاورزان به خاطر تالطم 
اجتماعی پیامد مسائل مربوط به وقوع انقالب، در 
برداشت محصول دچار مشکل شده بودند. عرضه 
نیروی کار فصلی دچار اختالف شــده و انبوهی 
از دهقانان محصوالتشــان بر زمین مانده بود. در 
اینجا امام)ره( از عموم مردم خواست به کمک این 
دست از کشاورزان بشتابند و مشکل را حل کنند. 
آن ســال ها من در یکی از محالت حاشیه شهر 
مشهد زندگی می کردم و نوجوان بودم. هر جمعه 
می دیدم خودروهای نیمه سنگین و سنگین به 
محله ما می آمدند و بســیاری از جوانان و مردان 
محله که خود یک هفته کار سخت و پرمشقت را 
سپری کرده بودند، داوطلبانه و رایگان دسته دسته 
با این خودروها به مزارع روســتاهای حومه شهر 
می رفتند و در برداشت محصول به کشاورزان مدد 
می رســانند. این گونه شد که در آن سال سخت، 
هیچ محصولی بر زمین نماند و تنور نانوایی ها در 

ادامه سال روشن ماند.
عین این اتفاق در سال های جنگ رخ داد. از هجوم 
داوطلبان برای خدمت داوطلبانه در خطوط نبرد 
تا انبوه داوطلبان ارائه خدمات در پشت جبهه و در 
شهرها؛ مردم به طور آشکاری با یکدیگر مهربان تر 
بودند. اگر خانواده ای در دریافت اقالم کوپنی جا 
می ماند، بقیه تالش می کردند به نحوی آن ها را 
یاری کنند تــا وقتی که این اقالم بار دیگر اعالم 
شــود یا اگر در هر نقطه شهر از توزیع کاالی آن 
کوپن مطلع می شدند، همسایه جا مانده را آگاه 
می کردند، همسایگی معنا یافته بود و دست های 
یــاری طلب تنها نمی ماند. این گونــه بود که ما 
تمام این روزهای ســختی را که در تاریخ معاصر 

می خوانیم، گذراندیم.
برمی گردم به جمله شروع این نوشتار؛ امروز هم 
قابل انکار نیست که این سرزمین روزهای سختی 
را می گذرانــد. در چنین شــرایطی اگر به جای 
مددرسانی، طمع و به جای یکدیگرپذیری، نزاع و 
به جای حمایت، آز را جانشــین خلقیات خویش 
کنیم، کار هم برای خود ما و هم محیطی که در 
آن زندگی می کنیم و در نهایت کل این مملکت 
سخت تر خواهد شــد. در چنین شرایطی انتظار 
یکسویه داشتن از مردم یا دولت، راهبردی نادرست 
اســت. مردم از دولتمردان خود درخواست هایی 
دارنــد و متعاقب آن دولتمــردان از مردم. اغلب 
چنین بوده که مردم، نشــان داده اند از امتحانات 
سخت سربلند بیرون می آیند و به امید خدا این 
بار هم به همین ســیاق خواهــد بود. همان گونه 
که شــاهدیم حرکت عظیم خیریه ها، گروه های 
جهادی، مجاهدان کادر درمان و انبوه نمونه های 
دیگر را. در چنین شــرایطی مردم هم امیدوارند 
وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی و حکومتی، تا حد 
ممکن نگاه منفعت طلبانه و سودمحور را دست کم 
به طور موقت و تا رفع مشکل کنار بگذارند. به طور 
مثال همه می دانیم قشر قابل توجهی از مردم در 
این دوران به واســطه محدودیت های پدید آمده 
دچار مشکل معیشت شــده اند. بانک های دولتی 
در چنیــن روزهایی باید حداکثر تالش را در ارائه 
وام های ریز و کم بهره با کمترین تبصره های دست 
و پاگیر انجام دهند. تنها تالش برای جذب بیشتر 
سپرده های ملت در این دوران هنر نیست، هنر آن 
اســت که همپای آن، مدیران این بانک ها با این 
ســپرده ها به جای ورود به بــورس و یا بازارهای 
مشــابه، بــاری از دوش مردم بردارنــد. باری به 
همین ترتیب در دیگر بخش های دولتی این رویه 
مددرسانی باید الگو شود. بانک را به عنوان مثالی 
ســاده یادآوری کردم. باید چنین کنیم تا به امید 

خدا از این مرحله سخت نیز بگذریم.

 درخواست قالیباف ©
از مجمع مجالس آسیایی

سیاست: رئیس مجلس در سخنرانی ویدئویی در 
نخستین نشست مجازی مجمع مجالس آسیایی 
)APA( تأکید کرد: »محــور اصلی قانون گذاری 
پارلمان هــا در عصــر پســاکرونا جلوگیری از 
تحریم های ظالمانه باشــد«. نخســتین نشست 
مجمع مجالس آســیایی )APA( در مورد شیوع 
کووید ۱۹ با هدف همکاری بین المللی و اشتراک 
تجارب میان اعضای مجمع مجالس آســیایی، 
تحت حمایــت ریاســت دوره ای ترکیه بر این 

مجمع، به صورت آنالین برگزار شد.

پاسخ ایران به اتهام زنی اوکراین©
سیاست: سفارت کشــورمان در کی یف با بیان 
اینکه آمادگی طرف ایرانی بــرای آغاز مذاکرات 
از۲0 جوالی به بعــد درباره هواپیمای اوکراینی 
به اوکراین اعالم شــده، عنوان کرد: نه موضوعی 
برای پنهان کردن داریم و نه دلیلی برای همکاری 
نکردن با اوکراین. سفارت ایران افزوده است: طرف 
ایرانی به هیچ وجه یادداشت های طرف اوکراینی 
را بدون پاسخ نگذاشــته و پاسخ ها یا به صورت 
یادداشت رســمی یا در مالقات های رسمی ارائه 
شــده اســت. ایران همواره آمادگی خود را برای 
مذاکره بر اساس مقررات بین المللی اعالم و متن 
جامعــی را از ماه ها پیش به طرف اوکراینی ارائه 

کرده که تاکنون بدون پاسخ مانده است.

صدای مردم   

خبـر کوتاه

شماره پیامک: 30004567

چهل و چهارمین 
نشست شورای 
حقوق بشر سازمان 
ملل بار دیگر به 
صحنه کاملی از 
انزوای جهانی 
آمریکا بدل شد، 
آن طور که هیچ 
کشوری حاضر به 
دفاع از ترور شهید 
سلیمانی نشد

بــــــــرش

 سیاست  سرلشکر »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران با بشــار اسد، رئیس جمهوری سوریه در 
دمشق دیدار و گفت وگو کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه اعالم 
کرد بشار اسد روز پنجشنبه از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
و هیئت همراه او استقبال کرده است. رئیس جمهور سوریه در این 
دیدار از نتایج نشســت های دوجانبه بین دمشق و تهران و امضای 
تفاهم نامه همکاری نظامی و فنی بین دو کشــور ابراز خرسندی 
کرد و گفت: این تفاهم نامه سطح روابط راهبردی  ایران و سوریه را 
نشان می دهد و نتیجه سال ها اقدام مشترک و همکاری برای مقابله 
با جنگ تروریسم علیه سوریه است. بر اساس بیانیه دفتر ریاست 
جمهوری سوریه، سرلشکر باقری در این دیدار بر اهمیت و اهتمامی 
که ایران به تداوم تقویت روابط دوجانبه بین دو ملت دوست و برادر 
در همه زمینه ها می دهد، تأکید کرد و گفت این مسئله به نفع هر 
دو کشور بوده و از آن در برابر تالش ها برای مداخله در امور داخلی 
آن ها و ضربه زدن به استقالل در تصمیم گیری دو کشور حمایت 
می کند. سرلشکر باقری هفته گذشته به همراه هیئتی وارد دمشق 
شــد و با وزیر دفاع و همتای ســوری خود در دمشق دیدار کرد. 
نتیجه این دیدارها امضای چند تفاهم نامه در زمینه همکاری نظامی 

و امنیتی بود.

روایت رأی الیوم از مفاد تفاهم جدید ایران و سوریه»
روزنامــه الکترونیکی »رأی الیوم« به نقــل از منابع آگاه ایرانی 

و ســوری گزارش داد این معاهــده دارای دو بخش نظامی و 
سیاسی اســت، ولی مهم ترین مسئله، مجهز شدن سوریه به 
پدافنــد هوایی ایرانی »باور ۳۷۳« و »ســوم خرداد« اســت. به 
گزارش این روزنامه، این مســئله بدین معناســت که طرفین 
سوری و ایرانی تصمیم گرفتند قواعد بازی را در حریم هوایی 
سوریه تغییر دهند و با حمالت هوایی مکرر رژیم صهیونیستی 

به خاک سوریه مقابله کنند.
بنا بر این گزارش، دمشــق و تهران این سامانه ها را جایگزین 
پدافند هوایی روســی »اس-۳00« کردند و منابع مذکور تأکید 
دارند هدف دمشــق و تهران بســیار فراتر از مقابله با حمالت 
هوایی صهیونیست هاســت. منابع آگاه خبر دادند، ایران با این 
اقدام، جبهه های متعددی را تقویت خواهد کرد تا برای مقابله 

فراگیر در منطقه آماده شود و اســتقرار این پدافند هوایی در 
همین راستاســت. رأی الیوم درباره بُعد سیاســی این معاهده 
گزارش داد: این بُعد مربوط به تالش و فشارهای مداوم آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی برای خارج کردن ایران از سوریه است تا 
بتواند ائتالف راهبردی بین این دو کشــور را از هم گسسته و 
دمشــق را از محور مقاومت خارج کند؛ زیرا این مسئله، شرط 
اصلی آمریکا در لغو محاصره ســوریه، بازگشت آوارگان و آغاز 
بازسازی این کشور است. این روزنامه در پایان خاطرنشان کرد: 
توافق نظامی سوریه و ایران، پیام محکمی به چنین تالش هایی 
است و نشــان داد که این ائتالف، قدرتمند است. این مسئله، 
پیامی از سوی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است که خواسته 
آمریکا را رد کرد و ایران نیز تأکید کرد بنا به خواســت دولت 
قانونی ســوریه در این کشور حضور دارد و این کشور را از نظر 

نظامی تقویت خواهد کرد.
»روعی قیس« تحلیلگر نظامی شبکه »کان نیوز« تلویزیون رژیم 
صهیونیستی می گوید: »قطعاً ایران می خواهد با این توافق نامه، 
دو پیام به اسرائیل مخابره کند«. قیس مدعی شد پیام نخست 
این اســت که »پیش از هر چیز، ما در سوریه باقی می مانیم و 
حمالت شــما هر اندازه که باشد، این مسئله را تغییر نخواهد 
داد«. این تحلیلگر صهیونیست درباره پیام دوم نیز تصریح کرد: 
ایران و همپیمانانش قادر هســتند »اسرائیل را از خاک سوریه 

هدف قرار دهند«.

سیاســت: آیت اهلل علم الهدی در نوزدهمین هفته برگزار نشدن 
نمازجمعه در کشــور، مطالبی را در مورد معنای عفاف و حجاب، 
تفــاوت عفاف با حجــاب، ضرورت حفظ آن برای مــردان و زنان 
مسلمان، اهمیت آن در اسالم و نقش حفظ عفت در سالمت جامعه 

بیان کرد که در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید.
امام جمعه مشهد با اشاره به روز عفاف و حجاب گفت: آنچه امروز 
برای ما و برای عموم بینندگان و شنوندگان عزیز قابل توجه است، 
مســئله ضرورت عفاف و حجاب است؛ این هفته را هفته عفاف و 

حجاب قرار دادند و فردا}امروز{ نیز روز عفاف و حجاب است.

عفت در مردان و زنان، حفاظت درونی در مقابل فساد است»
وی ادامه داد: عفت چه در مرد و چه در زن، در وجود انســان یک 
حالت صیانت و حفاظت درونی خود انســان است؛ وجود مقدس 
موال امیرالمؤمنین )ع( می فرمایند: »ثمره العفه، الصیانه«؛ میوه عفت، 
حفظ شدن است هم در مرد و هم در زن؛ یعنی عفت حالتی است 
که جلو انحراف در انســان را می گیرد، مانع فساد می شود و سبب 
می شود هم انسان خودش به فســاد آلوده نشود و هم ابزار فساد 
دیگران واقع نشــود، این عفت یک حالت باطنی و یک نوع جریان 
ایمانی در درون انسان است که اگر این عفت در درون انسان حاصل 
شد، نتیجه اش صیانت است و نتیجه اش محفوظ ماندن از هر نوع 
تجاوز، فســاد و انحراف ، این حالت را عفاف و عفت می گویند؛ در 

حقیقت عفت تنها حجاب نیست، حجاب مصداق عفت است.

آیت اهلل علم الهدی گفت: در مردان نیز عفت الزم است، موال )ع( 
می فرمایند: »یک مرد درعین حالی که مرد اســت و حجابی برای 
او واجب نیســت، درعین حال عظمت، اهمیتش و ارزش یک مرد 
به اندازه ارزش همت اوســت، هرچه همت دارد در مجاهداتش، در 
تصمیم گیری هایش و در عزم ها و اراده های محکم، به همان مقدار 
این مرد ارزشــمند و دارای قیمت است و هر مقداری که این مرد 
غیرت دارد، چه غیرت در حفظ شــئون مردانگی خودش چه در 
غیرت در حفظ ناموســش و چه غیرت در مقام مقابله با فســاد و 
یا غیرت در مقابله با ذلتی که دشــمن می خواهد بر او وارد کند، 
این حالتی که انسان غیرت می ورزد، این غیرت ورزیدن او عفت او 
هست«، پس عفت هم به اندازه ای در مرد وجود دارد و تنها مخصوص 
زن ها نیســت، مردها نیز باید عفت داشته باشند؛ یعنی حالتی که 

جلو طغیان غریزه آنان را بگیرد، جلو غلبه شــهوت آنان را بگیرد، 
غیرت مردانگی را در آنان ایجاد کند، این ها همه عفتی اســت که 

در مرد وجود دارد.

حجاب، مانع تبدیل شدن زن به ابزار بی عفتی دیگران»
وی افزود: عفتی که در زنان موجود است، مظهر کامل و مصداق 
کامل این عفت، حجاب اســت؛ یعنی زن در مقام عفت خودش 
باید برنامه ای اجرا بکند و جریان در زندگانی زن اجرا بشود که 
نه تنها این زن غلبه غریزه باطنی نداشته باشد و جلوغریزه باطنی 
او را بگیرد، بلکه حتی ابزار بی عفتی انســان های دیگر و مردان 

دیگر نیز قرار نگیرد.

متأسفانه عفت در خانواده های امروز رو به ضعف است»
وی تأکید کرد: ما امروز در زندگانی های داخلی و خانوادگی خودمان 
حتی در خانواده های متدین، غیر از مشکل حجاب، مشکل عفاف 
داریم؛ معموالً خواهران ما در خانواده های متدین حجاب ظاهری 
و دینی شــان محفوظ اســت، اما در ارتباطات داخلی خانوادگی و 
فامیلی، عفت در کانون زندگی های خانواده های متدین، متأسفانه 
رو به ضعف رفته؛ در زمان های قدیم، عفت در خانواده های متدین 
در ارتباطات خانوادگی بسیار کامل بود، اما اآلن ما در مسئله عفت 
در درون خانواده های متدین نیز از نظر ارتباطات مرد و زن نامحرم 

مشکل داریم.
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استغاثه خدام بارگاه منور رضوی به درگاه الهی برای شکست کرونا   آستان:  جمعی از علما و خدام بارگاه منور رضوی با اجتماع در حرم مطهر رضوی برای شکست کرونا به درگاه الهی دعا و استغاثه 
کردند. این مراسم معنوی از 20 دقیقه بامداد با قرائت دعای کمیل آغاز شد و تا پیش از نماز صبح با مناجات خوانی مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( ادامه داشت.  

گفتنی است شبکه های افق، خراسان رضوی و قرآن این مراسم معنوی را زنده و مستقیم برای عموم عالقه مندان پوشش دادند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی خبر داد 

کمک 73میلیاردی بیمارستان رضوی به بیماران محروم©
بیمارســتان  مدیرعامــل  آســتان: 
فــوق تخصصی رضوی گفــت: از یک 
سال گذشته تاکنون، بیمارستان رضوی 
بیش از 73 میلیــارد ریال به مراجعان 
مســتضعف و کم بضاعت کمک رسانی 
کرده اســت.دکتر محسن محور در این 
خصــوص عنوان کرد: امــروزه موضوع 

بهداشت و ســامت به یکی از مهم ترین نیازهای بشر تبدیل شده به طوری که 
اساســی ترین شاخص پیشرفت یک کشــور را از میزان سرانه سامت آن محک 
می زنند. وی افزود: در شــرایط کنونی که همگی با ویروس منحوس کرونا درگیر 
هستیم، مؤسسه ها و مراکز درمانی و بیمارستان ها جبهه های مبارزه تلقی می شوند.

دکتر محور بیان کرد: آســتان قدس رضوی نیز به عنوان یک مجموعه زیارتی و 
گردشــگری عظیم، از دیرباز در کنار توجه به خوراک روحی زائران، به ســامت 
جسمی و مادی آن ها نیز اهتمام ویژه داشته که ساخت و بهره برداری از مجتمع های 

درمانی، آموزشی و پزشکی مجهز و به روز، خود مؤید این موضوع است. 
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی افزود: این مرکز به ظاهر یک سازمان 
خصوصی اســت و باید خودگردان باشــد و طبیعتاً بحث سود و هزینه باید برای 
این بیمارستان مطرح باشد، اما بیمارستان رضوی هزینه های هنگفتی را در واحد 
مددکاری متقبل می شود و تنها در حدود یک سال اخیر، بیش از 7 میلیارد و 300 
میلیون تومان کمک مددکاری و ارائه تخفیف به بیماران بی بضاعت و کم بضاعت 
برای دریافت خدمات انحصاری این مرکز درمانی انجام گرفته که این نکته یکی از 

افتخارات بیمارستان رضوی است.
وی گفت: افراد کم بضاعت مانند افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
معرفی شدگان از سوی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی از خدمات و حمایت های 

ویژه در این مرکز درمانی برخوردار می شوند.

همکاری ویژه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد»
وی بیــان کرد: همچنین از دیگر فعالیت های این مجموعه در خصوص شــیوع 
ویروس کرونا، باید به اهدای محموله ای حاوی پمپ انفوزیون و پمپ ســرنگ به 
ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و نیز پذیرش و رســیدگی فوری به بیماران مبتا به سکته مغزی با کد 
724 طبق انعقاد تفاهم نامه با این دانشگاه در ابتدای سال جاری و در اوج شیوع 
ویروس کرونا اشاره کرد.دکتر محور تصریح کرد: تمام تاش خود را مصروف آن 
کرده ایم تا از این طریق، کمی از فشار وارد شده به بخش درمانی کرونا در دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد و بیمارستان های زیر پوشش آن را برداریم تا آن ها بتوانند 
برای ارائه خدمات بهتر به بیماران مبتا به کووید 19 تمرکز کافی داشته باشند.

حمایت از بیماران بی بضاعت»
وی با اشاره به اینکه نگین درخشان مجموعه های درمانی آستان قدس رضوی، 
بیمارستان فوق تخصصی و پیشرفته رضوی است، اظهار کرد: بیمارستان رضوی 
که به همت آســتان قدس رضوی از حدود 14 سال پیش راه اندازی شده دارای 

320 تخت مصوب بوده و دارای ویژگی های منحصر به فردی است.
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی افزود: در واقع، خدمات بیمارستان 
رضوی را باید به دو قســمت عمومی و تخصصی تقسیم بندی کرد که خدمات 
عمومی این مرکز درمانی همانند سایر مراکز درمانی سطح شهر و کشور البته در 
سطح پیشرفته و با حضور پزشکان و متخصصان عالی رتبه ارائه می شود و برخی از 
خدمات تخصصی که در این مرکز انجام می شود بسیار پیشرفته و خاص هستند 
و در همه مراکز ارائه نمی شوند.دکتر محور ادامه داد: اگر فردی خدمات عمومی 
این مرکز را درخواســت داشته باشد باید هزینه های آن را بپردازد؛ چراکه مراکز 
دیگری وجود دارند که می توانند به جای این مرکز انتخاب شوند، اما اگر فردی که 
بضاعت مالی ندارد نیازی به خدمات انحصاری این مرکز داشته باشد و چاره ای جز 
خدمت گیری از این مرکز برای او نباشد؛ واحد مددکاری از او حمایت کرده و در 

صورت نیاز برای پرداخت هزینه ها امداد می شود.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی   مباحثی 
مانند وقف و نذر ارتباط تنگاتنگی با مقوله زیارت 
دارند. بسیاری از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( بخشی از اموال و دارایی خود را به نیت 
ترویج و تسهیل زیارت این آستان مقدس، وقف و 
یا نذر کرده اند. به مرور زمان و با گذشت دوره ها 
و اعصار گوناگون، امروزه با توجه به کثرت زائران 
و دل باختگان زیارت حرم مطهر آن حضرت، نیاز 
است تا موارد مربوط به وقف، نذر و زیارت در بارگاه 
منور امام هشتم)ع( از ابعاد گوناگون که مجریان و 
دست اندرکاران موقوفات و نذورات با آن در مقوله 
زیارت زائران مواجه هستند، به طور علمی بررسی 

شود.
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشــگاه علوم 
اسامی رضوی در آبان سال 1397 در این مجموعه 
دانشگاهی و علمی تشکیل شد تا به بررسی علمی و 
پژوهشی نیازهای آستان قدس رضوی در حوزه های 
وقف، نذر و زیارت که از سوی مسئوالن مربوط به 

این مرکز ارجاع داده می شود، بپردازد. 
حجت االسام والمسلمین دکتر عبدالرضا اصغری، 
مدیر ایــن مرکز تخصصی دارای مدرک تحصیلی 
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی بوده و هم اکنون 
استادیار دانشگاه علوم اسامی رضوی است. او در 
گفت وگــوی اختصاصی با قدس به بیان چگونگی 
تشــکیل این مرکز و اقدام های انجام شده در آن، 

مرتبط با این سه مقوله پرداخت. 

مرکز تخصصــی وقف، نذر و زیــارت چرا در س
دانشگاه علوم اسامی رضوی تشکیل شد؟

مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت دانشــگاه علوم 
اســامی رضوی به این دلیل تشــکیل شد تا در 
پی نیازهایی که آســتان قدس رضــوی در حوزه 
وقف، نذر و زیارت احســاس می کند، رویکردهای 
علمی، آموزشــی، پژوهشی و مشــاوره ای را ارائه 
کند. مهم ترین هدف از تأســیس این مرکز، ارائه 
خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای به 
بخش های مختلف آستان قدس رضوی و نهادهای 
وقفی و زیارتی است. با تأکیدات تولیت وقت آستان 
قدس رضوی و دستور ریاست دانشگاه علوم اسامی 
رضوی، اساسنامه مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت 
دانشگاه علوم اسامی رضوی تدوین و در نیمه دوم 
ســال 1397 در معاونت علمی سابق آن زمان در 

آســتان قدس رضوی شکل گرفت. این 
مرکز تخصصی، فعالیت خود را به طور 

رسمی از آبان سال1397 آغاز کرد. 

تصمیم های این مرکز چگونه اجرایی س
می شود؟

ایــن مرکــز، یــک مرکــز اجرایی و 
مدیریتی نیســت، بلکه یــک مرکز 
آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای است. 
یعنی نیازهای آســتان قدس رضوی 
در حوزه هــای وقف، نــذر و زیارت از 
سوی مســئوالن مربوط به این مرکز 
منعکــس و مورد بررســی و پژوهش 
قرار می گیرد و نتیجه آن به مسئوالن 
مربوط اعام می شود.این مرکز در سه 
حوزه فعالیت می کند که عبارت اند از: 
حوزه آموزشی، حوزه پژوهش و حوزه 
مشاوره.در حوزه آموزشی، فعالیت های 
مهمی صورت گرفته است که طبیعتاً 
نخســتین فعالیت در راستای تربیت 
نیروهــای متخصــص و متعهد برای 

آستان قدس رضوی، اوقاف و نهادهای وقفی بوده 
اســت. این مرکز اقدام به طراحــی و تدوین پنج 
گرایش در مقطع کارشناسی ارشد مرتبط با وقف 

در دانشگاه علوم اسامی رضوی 
کرده است که عبارت اند از: فقه 
وقف، حقوق وقف، مدیریت وقف، 
مدیریت اجرایی وقف و اقتصاد 
وقف و خوشبختانه کمیته های 
تخصصی در این رشته ها تشکیل 
و طرح اولیه گرایش ها تدوین و 
به وزارت علوم در ســال98 
ارسال شــد که هم اکنون 
گرایــش فقه وقف و حقوق 
وقف در مقطع کارشناسی 
ارشــد مورد تصویــب قرار 
گرفتــه و در حــال تدوین 
ســرفصل های مرتبــط با 
این رشته ها هستیم و سه 
گرایش دیگــر نیز در حال 
بررسی در شورای گسترش 

آموزش عالی کشور است. 

آموزشــی س مباحث  این 
صرفــاً برای دانشــجویان 

دانشگاه علوم اسامی رضوی است؟
بله. البته مبحث آموزش در این مرکز صرفاً محدود 
به همیــن دوره نیســت. ما دوره های آموزشــی 

کوتاه مــدت و بلندمــدت و در ســطح مقدماتی، 
پیشــرفته و عالی هم طراحــی کرده ایم که برای 
کارمندان آستان قدس رضوی، دانشجویان و سایر 
عاقه مندان به آموزش های وقف، نذر و زیارت است. 
ســرفصل های این دوره ها در حال طراحی است. 
امیدواریم در سال آینده با پذیرش عاقه مندان، این 

دوره ها در این مرکز برگزار شود.
حتی اقدام به تشکیل کارگاه های آموزشی وقف، نذر 
و زیارت کرده ایم که برای خدام و خدمه، خادمیاران 
و کارمندان آستان قدس رضوی ارائه می شود. هدف 
از این کارگاه ها، تقویت و ارتقای بنیه علمی این افراد 

در حوزه های وقف، نذر و زیارت است.

این مباحث آموزشی به پشتوانه چه داشته های س
پژوهشی طراحی شده است؟ 

در حوزه پژوهش هم فعالیت های متعددی در این 
مرکز صورت گرفته است؛ تدوین نظام موضوعات 
مرتبط با وقف، نذر و زیارت، صرفاً یکی از آن هاست. 
نظام نامه موضوعات در سه حوزه وقف، نذر و زیارت 
آماده شــده اســت و دانش پژوهانی که عاقه به 
پژوهش دارند به این مرکز مراجعه و موضوع مورد 

عاقه را انتخاب و به تحقیق می پردازند. 
ما در این مرکز تدوین مرجع دانشــی وقف، نذر و 
زیارت به زبان فارسی و عربی را هم آغاز کرده ایم. 

این کار بدین منظور اســت تا سابقه پژوهشی در 
حوزه هــای وقف، نــذر و زیــارت در قالب کتاب، 
پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی و... مشخص شود 
و پژوهش های تکراری و موازی در این مرکز انجام 
نشود. بدین منظور این مرکز، اقدام به تدوین مرجع 
دانشی وقف، نذر و زیارت کرده است و این مرجع 
دانشی خوشبختانه به زبان فارسی تکمیل شده و 
مرجع دانش به زبان عربــی هم در حال تدوین و 
تکمیل بوده و امیدواریم در قالب کتاب در ســال 
آینده منتشر شود. دانش نامه وقف هم در این مرکز 
در حال تدوین اســت. بــرای اینکه یک مجموعه 
کاملی در خصوص مســائل و موضوعات مرتبط با 
وقف در اختیار داشته باشــیم، این مرکز اقدام به 
طراحی دانش نامه وقف کرده اســت که هم اکنون 
این دانش نامه در حال بررسی در شورای پژوهشی 
این مرکز بوده و امیدواریم پس از تأمین اعتبارات 

مربوط، مراحل تدوین آن انجام شود.
طراحی کان پروژه زیارت اقدام پژوهشی دیگری 
است که در این مرکز در حال انجام است؛ آن هم 
برای اینکه در تمامی مســائل و موضوعات مرتبط 
با زیارت از زوایای حقوقی، فقهی، جامعه شناسی، 
روان شناسی، اقتصاد، فرهنگ و هنر مسائل مورد 
بررســی قرار گیرد. پروژه کان زیارت در دانشگاه 
علوم اســامی رضوی با همکاری معاونت علمی 
سابق آستان قدس رضوی در نیمه دوم سال 1398 

طراحی و هم اکنون در حال انجام است.

مباحث آمــوزش و پژوهش طبیعتاً با نگاه به س
آینده انجام می شود. این مرکز برای مباحث روز 

در این حوزه ها چه برنامه ای دارد؟
ما با راه اندازی کلینیک مجازی مشــاوره، عماً به 
شــبهه ها در این حوزه ها پاسخ می دهیم. این مرکز 
اقدام به ایجاد یک پایگاه اطاع رســانی به نشانی: 
http://vaqfrazaviuni.ir کرده است. در این سایت، 
کلینیک مجازی مشــاوره هم ایجاد شــده است و 
همه افراد می توانند پرســش های خود را به روش 
فایل صوتی یا مکتوب به نشــانی فوق ارسال کنند 
و کارشناسان این مرکز پس از بررسی موارد ارسال 
شده، اقدام به پاسخگویی می کنند. از نیمه دوم سال 
1397 تاکنون، بیش از 80هزار نفر از ایران و خارج از 
کشور به این سایت مراجعه و پرسش های مورد نظر 
خود را مطرح و پاسخ های آن ها را نیز دریافت کرده اند. 

مهم ترین هدف 
از تأسیس 

مرکزتخصصی وقف، 
نذر و زیارت، ارائه 

خدمات علمی، 
آموزشی، پژوهشی 

و مشاوره ای به 
بخش های مختلف 

آستان قدس رضوی 
و نهادهای وقفی و 

زیارتی است

بــــــــرش

گفت وگوی قدس با مدیر این مرکز تخصصی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی  

مرکزی برای بررسی علمی وقف ، نذر و زیارت

خـــبر

 شنبه 21 تیر 1399  19ذی القعد   ه 1441 11 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9290

/ع
99
03
25
4

 ش��هرداری در نظر دارد عملیات بهسازی و مرمت محور آب انبار نو  ساری بر اساس فهرست 
بهای ابنیه ، مرمت بناهای تاریخی سال 99 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید.
1- برآورد اولیه انجام کار97.914.900.868 ریال 

2-  تاریخ خریداری اسناد: ازتاریخ انتشار آگهی 99/4/21 لغایت 99/4/26
3-  محل خریداری اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی ساری

4-  سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ برآورد اولیه به میزان  4.895.745.043 ریال 
است.

5-  شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ2.000.000 ریال بابت خریداری 
اسناد به حساب سیبا درآمد شهرداری به شماره 0108598799000 واریز نمایند.

6-  شرکت کنندگان می بایست دارای حداقل صالحیت رتبه 5 رشته ابنیه را دارا باشند.
7-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

آگهی مناقصه عمومی

 عباس رجبی - شهردار ساری 
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برگ س���بز  خودرو س���واری پرای���د 132SX رنگ نقره 
ای متالی���ک مدل 1390 به ش���ماره موتور 4523002 
و ش���ماره شاس���ی S5420090089684 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 782 س 87 ای���ران 74 ب���ه مالکیت جواد 
ج���ال آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی هیون���دای آوانته مدل 1391 رنگ 
س���فید روغنی به شماره انتظامی 482م 42ایران 68 
ش���ماره موتور G4GCBW073613وش���ماره شاس���ی

NA6NG3329CC113041به مالکیت محمد یساولی 
ش���راهی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

است. ,ع
99
03
38
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سیستم سایپا تیپ  131SL به رنگ 
س���فید روغنی مدل 1391به ش���ماره موتور4640384 
و شماره شاس���ی  S1412291103792به شماره پاک 
65- 546 ق17مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

می گردد. 
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دی
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مف
ی 
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آگهی دعوت  مجمع عمومی  عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان )) سهامی عام(( بشماره 
ثبت 11321 وشناسه ملی 10380270277ثبت شرکتهای مشهد )) نوبت دوم ((

با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول ش��رکت در روز پنج شنبه مورخه 99/04/19 رأس ساعت8 
صبح در محل دفتر شرکت – خیابان فارسی بین سلمان 4 وچهارراه کالهدوز پالک99 تشکیل گردید , ولیکن به علت 

عدم حضور حد نصاب قانونی سهامداران محترم به رسمیت نرسید . 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ) نوبت دوم ( شرکت احیاء صنایع خراس��ان در روز سه شنبه مورخ 99/04/31  
ساعت 10 صبح به آدرس: مشهد– بزرگراه شهید کالنتری –بین میدان تلویزیون و میدان جهاد–مجتمع فرهنگی آیه ها

 -سالن انقالب تشکیل می گردد .
 لذا بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت می گردد در جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه:
1- گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و بازرس قانونی    2- تصویب صورتهای مالی منتهی به س��ال مال��ی 1398/12/29   3- 
انتخاب حس��ابرس و بازرس��ان اصلی و علی البدل    4- انتخاب روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های شرکت    

5- تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود    6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی است 
تذک��ر مه��م : 1-با توجه ب��ه ابالغیه ش��ماره 104/31مورخ 98/12/20س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا و تاکید س��ازمان 
ب��ورس مبن��ی بر اج��رای ابالغی��ه فوق مبن��ی براینک��ه مجامعی ک��ه ب��ا حضورفیزیک��ی حداکثر15ش��خص حقیقی 
وحقوقی تش��کیل گردد،س��هامداران می توانند برای مش��اهده جلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه از طریق پیوند

 https://live21.ir/official/ehyaco   اقدام نمایند
2- س��هامداران محترمی که قصد ش��رکت در مجمع را دارند الزامًا بایس��تی با در دس��ت داشتن اصل کارت سهام 
و کارت مل��ی جه��ت دریافت کارت ورود به جلس��ه از تاریخ 99/04/28  لغایت پایان وق��ت اداری مورخ 99/04/29  
به امور س��هام ش��رکت واقع در: مشهد - خیابان سلمان فارسی– بین س��لمان 4 و تقاطع کالهدوز  پالك 99 مراجعه 

نمایند .
بدیهی است حضور سهامداران محترم در مجمع منوط به ارائه کارت ورود به جلسه خواهد بود .

3-ضمنا به سهامداران محترمی که می خواهند بصورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعالم می گردد که به منظور 
حفظ سالمتی خود و دیگرشرکت کنندگان موارد زیر الزم االجرا می باشد

-خودداری از دست دادن و روبوسی و حفظ فاصله ایمنی ازدیگر شرکت کنندگان
-همرا ه داشتن ماسک و دستکش و خودکار شخصی

-ضمنا از ورود سهامداران دارای عالئم سرماخوردگی وآنفلوانزا توسط برگزارکنندگان ممانعت بعمل خواهد آمد.

هیئت مدیره شرکت احیاء صنایع خراسان  
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در اجرای ماده 2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
، اداره کل بهزیس�تی خراس�ان رض�وی در نظر دارد مجوز تاس�یس 

موسسه خیریه کارآفرینی و اشتغال صادر نماید .
ل�ذا از کلی�ه خیری�ن ، متخصصی�ن  ، دانش�گاهیان ، کارآفرینان و... 
ک�ه تمایل دارند به جامعه هدف بهزیس�تی خدم�ت نمایند دعوت به 
عمل می آید به ادارات بهزیس�تی شهرس�تان محل س�کونت مراجعه 

فرمایند.
شناسه آگهی 908701/م الف 2000

آگهی فراخوان 

 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
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شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
1-اجرای عملیات عمرانی واحدهای تجاری بولوار جانبازان

2-برونسپاری امورات نگهداری فضای سبز پارک بانوان 
شرایط مناقصه:

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- دریافت اسناد: از مورخه 99/4/22 لغایت 99/4/31

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
۶- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنج شنبه مورخه 99/5/2

7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر، ام�ور حقوق�ی و قراردادهای 
شهرداری با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه-نوبت دوم

روابط عمومی شهردای کاشمر

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری مناقصه  ، بشرح جدول ذیل 
ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه ازتاریخ 99/04/18به 
س��ایت های http://www.tavanir.org.ir یا http://iets.mporg.ir یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را 
مطابق ش��رح مندرج دراس��ناد مناقصه حداکثر تا ساعت 12:00روز  شنبه  مورخ 99/04/28 به دبیرخانه شرکت واقع در بیرجند_ 
بلوار پیامبراعظم)ص(_س��ایت اداری_ش��رکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده )تمام اوراق( تحویل 

نمایند. 
در ص��ورت نی��از ب��ه کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قرارداده��ا تم��اس حاص��ل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین    
)ضمانتنامه بانکی 
یا واریز نقدی(ریال

تاریخ،روز 
و ساعت 
افتتاح 

محل افتتاح پاکات

209/د/199

H خرید انواع تیر سیمانی
)مطابق با شرح اسناد 

مناقصه(
ساعت 8 2/500/000/000

صبح روز 
یکشنبه 
99/04/29

خراسان جنوبی،بیرجند، 
بلوار پیامبراعظم)ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی، سالن جلسات

خرید انواع تیر سیمانی گرد  
)مطابق با شرح اسناد 

مناقصه(
2/500/000/000

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

س
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90
33
44

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی     

آگهی مناقصه عمومی -  شماره : 209/د/99     
)نوبت دوم(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

وی
ض

/ ر
س
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ی 
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س
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 درس گفتار »بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی« برگزار می شود اندیشه: به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو، درس گفتار بنیان اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی با ارائه علی اصغر مصلح، 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار می شود. فیلسوفان بزرگ، با اندیشیدن به بنیان ها شناخته شده اند اما در تفکر مدرن، این کوشش به تدریج نسبتی با اندیشیدن به بنیان های تمدن و فرهنگ مدرن پیدا کرده 

است. از نیمه دوم قرن نوزدهم با متفکرانی چون مارکس، نیچه، فروید، هایدگر و فوکو این نسبت، انتقادهای بنیادین از تمدن و فرهنگ مدرن را در پی داشته است.

 نشست نقد و بررسی کتاب »اقتراح تعلیم ابتدایی ©
یا تعلیم عالیه« برگزار شد

مهر: کتاب »اقتراح تعلیــم ابتدایی یا 
تعلیم عالیه« اثر قاســم زائری در ادامه 
سلسله نشســت های علم و جامعه در 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

نقد و بررسی شد.
قاسم زائری در توضیح رویکرد خود در 
گردآوری مجموعه دیدگاه هایی که در 
پاســخ به این پرسش ارائه شــده، اظهار کرد: عمده کاری که در این اثر کرده ام، 
برجسته سازی این اقتراح اســت که پیش از این هم محققانی به بخشی از این 
نوشــته ها ارجاع داده اند. به گمان من این مجموعه می تواند در بررسی آموزش 

عالی به طور کامالً متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در مقدمه کتاب تالش کرده ام توضیحاتی درباره این اقتراح و 
دیدگاه های شرکت کنندگان در آن در خصوص تعلیمات عالیه و تقدم و تأخر آن 
با تعلیمات ابتدایی ارائه دهم. این کار به عنوان یک نقطه عطف به جهت دهی و 

روندشناسی وقایع پیش و پس از این اقتراح کمک می کند.

دعوای امروز ما در آن دوران وجود نداشت»
در ادامه این نشســت، ابراهیم توفیق، جامعه شــناس و اســتاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی با بیان اینکه با قرائتی که دکتر زائری در کتاب ارائه داده موافق نیست، 
اظهار کرد: مقدمه اثر، تفسیری حال گرایانه از گفت وگوها و نوشته های ابتدای قرن 
گذشته ارائه داده است. شما تالش کرده اید آنچه را دعوای امروز ماست به دعوایی 
در آن مقطع تاریخی ببرید که اگرچه ردپاهایی از مجادالت و دوگانه سازی های 
امروز ما - به خصوص آنچه پس از انقالب فرهنگی و بحث اسالمی شدن دانشگاه ها 
مطرح شده- دارد، اما دعوای امروز ما در آن دوران وجود نداشت و حتی تولدی 
از آنچــه امروز با آن مواجهیــم در آنجا نمی بینیم.توفیق با بیان اینکه بین همه 
شــرکت کنندگان در اقتراح به خصوص تقی زاده و فروغی، اشــتراکاتی بنیادی 
می بیند، خاطرنشان کرد: در این اقتراح همه از ایده ترقی حرف می زنند و همگی 
این ترقی را در فرنگ )غرب( می بینند و از این منظر به عقب ماندگی آن روز ایران 
نگاه می کنند. در آغاز آن سده بر سر اینکه باید به قافله تمدن یعنی غرب رسید، 
اتفاق نظر داشتند ولی در اینکه آیا با آموزش و تربیت ملت باید به آن رسید یا با 
ضرب و زور، بحث داشتند. ابوالحسن فروغی این تعبیر تقی زاده که »باید سر تا 
پا اروپایی شویم« را برجسته می کند و بر سر تقی زاده می زند و ما هم می زنیم نه 
فقط سر تقی زاده که پس از طرح ایده »بازگشت به خویش« در دهه ۱۳۴۰ آن را 

به تمام آن مقطع تاریخی که درباره آن بحث می کنیم، تعمیم داده ایم!

سابقه بحث آموزش نوین در ایران به پیش از مشروطه برمی گردد»
سخنران بعدی این نشست، دکتر رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
مطالعــات فرهنگی و اجتماعی بود که در ســخنان خود با اشــاره به اهمیت 
واکاوی لحظه های پیدایش اتفاق های بزرگ تاریخی از جمله تأسیس نهادهای 
مدرن آموزشــی در ایــران و اهمیت این کتاب اظهار کــرد: در مقدمه دکتر 
زائری به گونه ای از اقتراح تعلیم ابتدایی یا عالیه سخن گفته شده که گویی با 
یک پیدایش ناگهانی مواجهیم و اصل این قضیه و اقتراح با تأســیس حکومت 
پهلوی در سال ۱۳۰۴ امکان پذیر شده است. این در حالی است که سابقه بحث 
آموزش نوین در ایران حتی به پیش از مشــروطه برمی گردد؛ آنجا که دعوای 
اولویت »یک کلمه« با اولویت »علم« را در جریان انقالب مشــروطه شاهدیم؛ 
دعوایــی که در نهایت به نفع یک کلمه تمام شــد. اما پس از فتح تهران، بار 
دیگر این بحث زنده و گفته شــد تحقق مشروطه بدون فراهم شدن مقدمات 
اساسی آن از جمله آموزش عمومی و تغییر اذهان ممکن نیست. این رویه در 
دوره احمدشاهی تقویت شد و روشنفکران به کمک خیران محلی توانستند در 
سراسر کشور اقدام های مؤثری همچون یک شکل کردن مدارس نوین، تدوین 
قوانین مشخص آموزشی، دولتی کردن آموزش، گنجاندن فحوای ملی گرایانه 
در کتاب های درسی، تدوین کتب یکسان درسی برای سراسر کشور، تأسیس 
دارالمعلمین و دارالمعلمات و بسیاری کارهای دیگر انجام دهند.وی خاطرنشان 
کرد: برخالف برخی تحلیل ها که دوره ۱۰۰ ساله بین دارالفنون تا دانشگاه را 
دوره تمهید نامیده اند و دالیل متعددی را برای توضیح چرایی تأسیس نشدن 
دانشــگاه در ایران آورده اند، می توان گفت موضوع بســیار مهم ایام مشروطه، 
خواه پیــش از ۱۲۸۵ و خواه پس از فتح تهران، بــه طور جدی آماده کردن 
شــرایط عمومی برای تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران بود و بنابراین 
اولویــت تصمیم گیران آن ایام نجات و تثبیت مشــروطه بود. اتفاقاً در همان 
ایام هزاران نفر تحصیلکرده خارج و داخل کشــور داشتیم که یا در دانشگاه ها 
و مدارس عالی اروپایی با محوریت فرانســه درس خوانده و یا در مدارس چند 
زبانه ایرانی تحصیل کرده بودند و دنیای جدید و قوانین مدرن اروپایی و علوم و 
فنون جدید را می شناختند. آن ها حتی برای جبران عقب ماندگی ها رساله های 
متعدد سیاسی، حقوقی، اقتصادی، ادبی و دینی منتشر می کردند. در عمل هم 
با استفاده از مستشاران خارجی و اصالحات دیوانی و تأسیس نهادهای جدید 
تالش داشتند بر مشکالت غلبه کنند. به این معنا کشور از تصمیم سازانی که 
می توانستند تصمیمات کاماًل متفاوتی بگیرند خالی نبود. آن ها معنای دانشگاه 
را می دانستند و خود تحصیلکرده همان دانشگاه ها بودند، اما می دانستند ابتدا 
باید تمرکز خود را بر توســعه ســواد عمومی گذاشت که در آن ایام به شدت 
پایین و زیر یک درصد بود. بنابراین تأخیر در تأســیس دانشــگاه نه ناشی از 
نشــناختن دانشگاه و تصمیم های غلط و عدم رشد اقتصادی و اجتماعی بود، 
بلکه در تشــخیص تقویت حوزه ای دیگر، یعنی حوزه عمومی ریشــه داشت؛ 
چنان که در همین اقتراح نیز روشــنفکران و سیاست گذاران در نهایت به این 
نتیجه نرسیدند که آموزش عالی را توسعه دهند، بنابراین تأسیس دانشگاه را تا 
۹ سال بعد به تأخیر انداختند و تحصیالت عالیه را از مجرای اعزام های بیشتر و 

سازماندهی شده به اروپا و تقویت مدارس عالی داخلی پیش بردند. 

 اندیشــه/ ابوالفضل رضایی  امروزه در میان 
نواندیشــان دینی گویی »هدف، وســیله را توجیه 
می کنــد«؛ چرا که برخی از آن هــا با هدف جذب 
مخاطب خاکســتری، چهره ای متفاوت از اسالم را 
مثالً به عنوان اسالم رحمانی ارائه می دهند؛ در واقع 
تفســیر به رأی هایی متکی به فهم های شخصی نه 
 برآمده از منطق فهم دین. در این راستا به گفت و گو
بــا دکتر رمضان علی تبار، عضو هیئت علمی گروه 
منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

پرداخته ایم که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.

آیا می توان دســتگاهی روشمند و جامع   
در کشــف گزاره های دینی و مدارک معتبر 
آن با نگاهی برون دینی و قابل مفاهمه میان 

متفکران این حوزه تبیین کرد؟ 
فهم دین و معرفت دینی، بر اساس دستگاه روشمند 
و جامع شکل می گیرد و از منطق مشخصی پیروی 
می کنــد که بــه آن منطق فهم دیــن نیز اطالق 
می شــود. مراد از منطق فهم دین، سازوکار و روش 
اکتشــاف و اســتنباط گزاره های معرفتی از منابع 
معتبر )کتاب، ســنت، عقل، فطرت و شهود قلبی( 
است. منطق فهم دین، اعم از اصول، مبانی، قواعد، 
ضوابط و ابزارهاست؛ بنابراین، منطق فهم دین، یک 
دستگاه روشگانی جامع است؛ زیرا با توجه به کمال 
و جامعیت دین از یک سو و نظام وارگی آن از سوی 
دیگر، روش شناسی نیز باید جامع و نظام مند باشد 
تا زوایای مختلف دین، فهم و اکتشــاف گردد. فهم 
دیــن، افزون بر پیروی از روش خاص، از دانش های 
مختلفی بهره می گیرد، مثل: ادبیات عرب، معانی و 
بیان، علم رجال، علم حدیث، تاریخ، منطق و امثال 
آن. خالصه اینکه فهم و معرفت دینی معتبر، مستلزم 
بهره گیری از قواعد عقالیی و زبانی است که می تواند 
قابل مفاهمه میان متفکران این حوزه باشد. با توجه 
به حوزه های معرفتی مختلف در دین )احکام، عقاید، 
ارزش ها، مسائل انسانی و اجتماعی، مسائل طبیعی، 
تاریخی و...( به رغم داشتن اشتراکات، از جهاتی نظیر 
مبانی، منابع و روش، تفاوت خواهند داشــت و هر 
کــدام، اقتضای منطق و روش خاصی دارد. با توجه 
به ویژگی فهم پذیری دین از یک سو و روش مندی 
آن از ســوی دیگر، فهم آن نیز به طور اتفاقی یا به 
حسب عالیق و سالیق حاصل نمی شود؛ زیرا احتمال 
»مطابقت« فهم اتفاقی با نفس االمر دین، قریب به 
صفر اســت؛ بنابراین بهره گیــری از منطق و روش 
خاص، امری ضروری و الزم است؛ به ویژه اینکه متون 
دینی نیز به صراحت بر روشمندی فهم دین گواهی 
می دهند. روش ها و قواعد متعددی برای فهم دین، 
از سوی پیامبر اسالم)ص( و ائمه معصوم)ع( تعیین 
و تعلیم شده اســت از جمله: روش »تفسیر قرآن 
به قرآن«، قاعده »ارجاع متشابهات به محکمات«، 
قاعده »تقدم داللت قرآنی بر داللت روایی« و قاعده 
»تعادل و تراجیح« )روایات عالجیه(؛ بنابراین همگان 
در کشــف و فهم دین باید از کانال و مسیر منطق 

صحیح عبور کنند.

مبادی و مبانی فهم دیــن کدامند و چه   
نقشی در فهم دین دارند؟

فهم دین و معرفت دینی بر مبانی مختلفی استوار 
اســت. مبانی فهم دین را به لحاظ متعلق ماهیت 
و هویت، می توان به دســته های مختلفی تقسیم 
نمود: مبانی هستی شــناختی، معرفت شــناختی، 
انسان شــناختی، دین شــناختی، زبان شــناختی، 
ارزش شناختی، جامعه شــناختی، راهنما شناختی، 
خداشناختی، قرآن شــناختی و امثال آن. از میان 
مبانی یاد شده، مبانی معرفت شناختی، نقش اساسی 
در روش فهم دیــن دارد که این موارد عبارت اند از: 

فهم و معرفت دینی نهایی )فهــم ثابت و معتبر(؛ 
منابع و ابزارهای فهم دین عبارتند از: کتاب، سنت، 
عقل، فطرت، قلب و نظایر آن. بین منابع و ابزارهای 
فهم دین، سازگاری و هماهنگی وجود دارد. عناصر 
و مؤلفه های مؤثر در فهــم متن عبارتند از: مؤلف، 
مفسر و متن. هدف از مراجعه به متن و تفسیر آن 
رسیدن به مراد صاحب سخن )شارع مقدس( است. 
مفسر در معنای متن، نقش فهمنده معنا را دارد نه 
سازنده معنا. اوضاع و احوال و شرایط صدور در فهم 
معنای متن، تسهیل کننده فهم اند. با بهره گیری از 
قواعد عقالیی و زبانی )مثل جریان اصالت ظهور و 
اصل عدم نقل( می توان فاصله تاریخی میان مفسر و 
مؤلف و متن را رفع نموده و به فهم واقعی و عینی از 
متن، نائل شد. بنابراین رویکردهای مختلف در فهم 
دین، بر اساس تفاوت در مبادی و مبانی، شکل گرفته 

و تفاوت مبنایی، منشأ تفاوت رویکردها شده است.

عقل چه جایگاه و نقشی در فهم و معرفت   
دینی دارد و در فرایند ســنجش فهم دینی 

کارکرد آن چیست؟
عقــل در حوزه فهم دین، هــم کارکرد نظری دارد 
هــم کارکرد عملی. در فهــم گزاره های توصیفی و 
اخبــاری، کارکرد نظــری دارد و در حوزه ارزش ها، 
هنجارها و اعتباریات دیــن، کارکرد عملی. هر دو 
نوع عقل هم به عنوان منبع مســتقل برای معرفت 
دینی است )کارکرد استقاللی( و نقش ابزاری داشته 
و کارکرد غیراستقاللی دارد. از کارکردهای معرفتی 
عقــل در حوزه فهم دین می توان مــوارد زیر را نام 
برد: معرفت زا، معناگر، معناسنج، کاشف، مبناساز، 
ضابطه گذار، قاعده ساز، اثبات حجیت سایر مدارک 
دین )اعتبارســنج(، شــناخت موضوعات، تثبیت، 
تفسیر، رّد، تخصیص، تقیید، تعمیم، مفهوم گیری و 
نظایر آن. بر این اساس، اصول و قواعد عقلی در فهم 
دین عبارتند از: قاعده مالزمه )مالزمه حکم عقل و 
شرع(؛ وجوب عقلی؛ تبعیت احکام شرع از مصالح و 
مفاسد واقعی، توانایی عقل در درک مناطات احکام 
شــرعی، عقالنیت دین و ایمــان دینی و عقالنیت 
معرفت دینی. مراد از عقالنیت، تبعیت از استدالل 
صحیح اســت؛ بنابراین قضایای عقلی دینی، دارای 

حجیت و قداست است.
افزون بر کارکردهای فوق، اثبات حجیت سایر مدارک 
و منابع مثل قرآن و ســنت و همچنین اثبات یا رد 
حجیت دیگر روش ها مثل قطع، اجماع، خبر واحد و 
امثال آن نیز بر عهده عقل است. عقل با بهره گیری 
از مبانی نظری و بدیهی با فرایند ابتناء )ابتناء نظری 

بر بدیهی( به ســنجش و داوری 
می پردازد. خالصــه اینکه عقل 
یکی از منابع و ابزارهای فهم دین 

است نه همه آن.

انــواع تحول در    و  علل 
و  چیســت  دینی  معرفت 
ارزیابــی عقالنی نظریه های 
تحول مویــد چه دیدگاهی 

است؟
علم دارای دو گونه تحول ایجابی 
و ســلبی اســت. تحول ایجابی 
علم به معنای تغییــر تکاملی، 
پیشــرفت و رشد معرفتی است 
و معنای ســلبی آن، به رکود و 
ســیر قهقرایی )تحول نزولی یا 
نظریه نسبیت( اشــاره دارد. در 
اینجا، مراد از تحول معرفت دینی، 
تحول ایجابی )تکاملی( آن است. 
این معنــا از تحول، اعم از تحول 
کمی و کیفی است. تحول کمی 
در معرفــت دینی یعنی افزایش 
تدریجی مســائل یــا گزاره های 

آن )روند تکاملی و افزایشی معرفت دینی به لحاظ 
توســیعی، تطبیقی و کشفی(. با توجه به جامعیت 
دین اســالم و تنوع نیازهای انسان، تحول کمی در 
معرفت دینی، نقطه پایانی ندارد؛ البته در حوزه های 
معرفتی در دین، نیازها، متفاوت بوده و تحول مسائل 
نیز متفاوت خواهد بود؛ مثالً در مســائل اجتماعی 
دین، تحول معرفت دینی شتابی به مراتب فزاینده تر 

از تحول کمی در عقاید دینی دارد. 
اما تحول کیفی در معرفت دینی، انواع مختلفی دارد 
و مشتمل بر تحول تعمیقی- تشکیکی)طولی(، تطور 
عرضی، تطور تبیینی- تفســیری و امثال آن است. 
تحول کیفی در ســطوح مختلــف نظیر مفاهیم، 
مسائل، مبانی و رشــته ها صورت می گیرد. مراد از 
تحــول در مفاهیم، تحول در نوع نگاه اســت؛ مثاًل 
نسبت به مفهوم والیت فقیه، پیش از حضرت امام 
خمینی)ره(، نگاه خام و بسیطی وجود داشته است؛  
اما امروزه، تبدیل به منظومه فکری شده است. گاهی 
تحول کیفی، در مســائل رخ می دهد و آن عبارت 
است از تبدل دیدگاه ها درباره یک مسئله و تحول 
حکم آن مسئله؛ مثل تحول حکم نجاست آب چاه به 
طهارت آن. تحول کیفی، در مبانی و مبادی یا روش 
علم نیز رخ می دهد؛ مثــالً از روش عقلی به روش 

نقلی یا حســی و برعکس یا تحول 
مبنای توحیــدی و الهی به مبنای 
سکوالر یا الحادی )مثل برخی علوم 
انسانی سکوالر که محصول تحول 
در مبادی و مبانی اســت(. با توجه 
به تحول مسائل و مبانی، رشته های 
علمی )علم فقه، علم تفســیر، علم 
اخالق، علم عقاید و امثال آن( نیز 
متحول خواهند شــد. از مصادیق 
تحــول کمــی و کیفــی دانش ها 
می توان به تطور و تحول علم اصول 
در دوره اخباری گــری و پس از آن 
اشــاره کرد. عامل اصلی تحول در 
علوم، تحول  در مبادی و مبانی آن 
است؛ مثالً مبانی سکوالری، منشأ 
علوم انســانی رایج اســت. تا اینجا 
مراد تحول کمالی و رشد طولی علم 
است که با وجود پذیرش فی الجملِه 
تحول، به نسبی گرایی معرفتی منجر 
نخواهد شــد؛ اما برخــی نظریه ها 
در بــاب تحول معرفــت دینی، در 
چارچــوب هرمنوتیک فلســفی و 
قرائت های مختلف از دین قرار دارد 
که به نسبیت معرفت دینی یا تفسیر به رأی ختم 
می شــود. مشکل آنان، عدم تفکیک عوامل مفید و 
عوامل مخل در تحقق و تحول معرفت دینی است. 

علل تحول معرفت دینی دو دســته اند: معرفتی و 
غیرمعرفتــی. علل معرفتی عبارتنــد از: تحول در 
روش، مبانی، ترابط با دیگر دانش ها و امثال آن. علل 
غیرمعرفتی نیز دو دسته اند: علل اجتماعی )سیاست، 
فرهنگ، اقتصاد و...( و علل روانی )ویژگی های روحی، 

روانی، اوصاف اخالقی و....(. 

تحوالت اجتماعی و نیازهای جدید انسان   
معاصر زمینه ســاز دگرفهمی معرفت دینی 

نگردیده است؟
عوامل مختلــف معرفتــی و غیرمعرفتی در این 
مســئله نقش دارنــد. عوامل معرفتی، از ســنخ 
مبانی و مبادی اند و عوامل غیرمعرفتی برخاسته 
از انتظــارات فــردی و اجتماعی اســت. برخی 
پیش فرض هــا و مبانی، مفســر و انتظاراتش در 
فراینــد فهــم، مفیدند و بنابرایــن در فهم دین، 
الزم و ضروری انــد؛ مثل دانش هــای مقدماتی، 
زمینه ها  شناخت  تاریخ شناســی،  مؤلف شناسی، 
و بافت مرتبط، اندوخته های جانبی و تســهیلگر. 

برخی پیش فرض ها و مبانی در فرایند فهم، مخل 
و مخرب اند. این عوامل، به دو دســته معرفتی و 
غیرمعرفتی قابل تقسیم اند: عوامل معرفتی مثل 
ضعف یا فقــد دانش های الزم، نداشــتن مبانی 
درســت و امثال آن و عوامــل غیرمعرفتی نظیر 
عوامل روان شناختی و نفسانی، عوامل اجتماعی، 
اخالقی و امثــال آن. البته هر تحول اجتماعی و 
علمی، لزوماً مخل و مخرب نیست؛ زیرا با تغییرات 
مســائل و موضوعات عوامــل اجتماعی، معرفت 
دینی نیز به روز و متحول خواهد شد؛ زیرا موضوع 
و مسئله نو، پاسخ دینی جدیدی می طلبد؛ اما این 
تحول به معنای دگرفهمی و نسبی گرایی نیست؛ 
زیــرا اصول و امهات دیــن و معرفت دینی، ثابت 
اســت و تمایالت و ذائقه جوامع نمی تواند احکام 
و ارزش های دینــی را تغییر دهد. در حالی که بر 
اساس رویکرد رقیب، تحوالت اجتماعی و تطورات 
علمی، موجب نسبی گرایی معرفتی شده و معرفت 
دینــی، امری نســبی تلقی خواهد شــد. تحول 
معرفت دینی به معنای نســبیت و عدم ثبات، با 

توجه به مبانی فهم دین، مردود است.

با توجه به کثرت  گرایــی در تئوری های   
صدق نمی توان معتقد بــه نظام های فهم و 
معرفت دینی که در عرض هم قرار می گیرند و 

مبین تلقی نسبیت گرایان از فهم شد؟
هر چنــد در مکاتــب معرفت شــناختی جدید، 
تئوری های صدق شکل گرفت و برخی دیدگاه ها، به 
نسبیت معرفت شناختی منجر می شوند، اما بر اساس 
معرفت شناسی اسالمی، معیار ثبوتی صدق، مطابقت 
آن با واقع و نفس االمر اســت و معیار اثباتی صدق، 
مبناگروی است. بر این اساس، گزاره ای صادق است 
که مطابق با واقع باشد. بر اساس تئوری های دیگر، 
معیار صدق، کارکردی و انسجام است؛ در حالی که 
بر اساس رئالیسم معرفت شــناختی، معیار صدق، 
مطابقت با نفس االمر بوده و بر اســاس مبناگرایی، 
برای توجیه صدق نیز از طریق ابتنای آن بر قضایای 
دیگر تا بدیهیات است؛ بنابراین انسجام، شرط الزم 
است نه معیار و شــرط کافی برای صدق و توجیه 
آن. بر این اســاس معرفت دینــی، ضمن پذیرش 
تکامل پذیری آن، به نسبی گرایی منجر نخواهد شد 
و در نتیجه، نظریه ســیالن و تکثرگرایی فهم دین 
نیز باطل خواهد شــد. همچنین، بر اساس مبنای 
واقع گرایی در معرفت دینی، تکثر تئوری ها، تغییری 
در واقعیت و حاق دین نمی دهد و در نتیجه، نظامات 
و رویکردهای مختلــف نمی توانند همزمان صادق 
باشند در غیر این صورت، منجر به اجتماع نقیضین 

خواهد شد.

امروزه مصلحت، پرهیز از وهن مذهب، حضور   
بین المللی و جذب مخاطب حداکثری انگیزه های 
نوگرایان دینــی در ارائه معارف دینی گردیده 
است! بر اســاس منطق فهم دین چه تحلیل 
آسیب شناســانه ای می توان از آن ارائه داد؟

نواندیشان دینی، به لحاظ مبانی نظری در اندیشه 
اســالمی فقر معرفتی دارند و معموالً از تراث غربی 
تغذیه می کنند و به شــدت مرعوب فضای حاکم 
برغرب هســتند؛ بنابراین راز کژفهمی و بدفهمی 
آنان در حــوزه دین، تأثیر عوامل مخل و تحمیلگر 
است. امروزه دیدگاه کسانی که مسئله عذاب و عقاب 
الهی را زیرسؤال می برند یا کسانی که تفسیر عامیانه 
از مســائل اعتقادی دارند یا برخــی احکام الهی را 
مساوی خشونت می دانند یا از اسالم رحمانی سخن 
می گویند، معموالً برخاسته از ضعف مبانی اعتقادی 
و نداشتن منطق درست در فهم دین و تأثیرپذیری 

از پارادایم و مبانی غیراسالمی است.

دکتر رمضان علی تبار در گفت وگو با قدس مطرح کرد

جریان نواندیشی دینی، دچار فقر معرفتی است

نواندیشان دینی 
معموالً از تراث 
غربی تغذیه 
می کنند و به شدت 
مرعوب فضای 
حاکم بر غرب 
هستند؛ بنابراین 
راز کژفهمی و 
بدفهمی آنان در 
حوزه دین، تأثیر 
عوامل مخل و 
تحمیلگر است

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r شنبه 21 تیر 1399  19 ذی القعد   ه 1441 11 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9290

گزارش

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

1� اقای امید رضا جهنده فرزند محمد علی ، نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان ، به مساحت کل 1396/35 متر مربع ، 
انتقالی مع الواسطه از آقایان محمد باقر دانش و ذبیح اله نجاتی ، از پالک 1502 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � حاشیه میدان غدیر 
2� اقای امید رضا جهنده فرزند محمد علی ، نس��بت به شش��دانگ قسمتی از یکباب ساختمان ، به مساحت کل 1394/14 متر مربع 
انتقالی مع الواسطه از آقای غالمعلی مدبر عزیزی ، پالک 1579 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس � محل وقوع ملک شهرستان 

فردوس باغشهر اسالمیه حاشیه میدان غدیر 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر 
در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعت��راض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی مح��ل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت ف��ردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حک��م قطعی دادگاه خواهد بود  ،در 
صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 

ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ انتشار نوبت اول:   21/ 1399/04                                                آ-9903427

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/05
محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

فراخوان مناقصه تامین خوراک 
جهت صبحانه و نهار پرسنل

1-نام و نش��انی مناقصه گذار: موسس��ه صنعتی 
گوشت مشهد، کیلومتر 14 جاده مشهد-فریمان، 

انتهای روستای تپه سالم
2- موضوع مناقصه: تامین خوراک جهت صبحانه 

و نهار پرسنل موسسه صنعتی گوشت مشهد
3-تضمین ش��رکت در مناقصه : 300/000/000  

ریال )سیصد میلیون ریال(
4-محل دریافت اسناد مناقصه : 

)دبیرخانه موسسه به آدرس مندرج در بند1(
5-زم��ان و مهل��ت دریاف��ت اس��ناد از تاری��خ 
99/04/21 لغایت 99/04/23 در س��اعات اداری 

میباشد.
6-تحوی��ل م��دارک و اس��ناد مناقص��ه از مورخ 

99/04/24 لغایت 99/05/02 میباشد.
 موسسه صنعتی گوشت مشهد

ع 9
90
34
31

 1-نام و نش��انی مناقصه گذار: موسس��ه صنعتی گوشت مشهد، کیلومتر 20 جاده مشهد-فریمان، 
انتهای تپه سالم

2- موضوع مناقصه:  انجام خدمات کارگری سالن بسته بندی موسسه صنعتی گوشت مشهد شامل:
قطعه کاری، بی خس��ی، چربی گیری، بس��ته بندی گوشت قرمز بصورت فله پالستیکی مظروف و به 
صورت کارتنی، قیمه ای کردن گوشت قرمز شامل:)گوسفند، گاو، شتر و شتر مرغ(، انجام عملیات 

راسته شیشلیکی و راسته مغزی، شیرینگ پک محصوالت، مطابق با اسناد مناقصه و قرارداد 
3-سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ  350/000/000  ریال به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی
4-محل دریافت اسناد مناقصه : )دبیرخانه موسسه به آدرس مندرج در بند1( با ارائه معرفی نامه معتبر
5-زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 99/04/21 لغایت 99/04/23 در ساعات اداری میباشد.

6-تحویل مدارک و اسناد مناقصه از مورخ 99/04/24 لغایت 99/05/02 میباشد.
موسسه صنعتی گوشت مشهد

 فراخوان مناقصه انجام خدمات سالن بسته بندی
 موسسه صنعتی گوشت مشهد

/ع
99
03
43
2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت حمل و نقل بین المللی واسع 
عصر ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 711 و 

شناسه ملی 10860203677
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت حمل 
و نقل بین المللی واس��ع عصر دعوت می شود 
تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه که 
رأس س��اعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 
1399/04/31 در نشانی : مشهد – بلوار جانباز 
– مجتم��ع پاژ –  بل��وک E  طبقه دهم – واحد 10 

برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه : 1 – انتخاب بازرسین 

2 – تصویب صورت های مالی سال 1398
3 – سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد  

ع هیئت مدیره شرکت   9
90
34
36

س���ند کمپانی خودروی 206 مدل 1386 رنگ س���فید 
صدف���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 177ص93 ای���ران 12  
ش���ماره موت���ور 13386010533 و ش���ماره شاس���ی 
22603550 ب���ه مالکیت غالمحس���ین صفائی تربتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد البسه فرم )پالتو و بارانی( خدام 
ح�رم مطه�ر رض�وی)ع( را از طری�ق مناقصه عموم�ی خریداری 
نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجع�ه و حداکثر تا 
ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1399/04/28 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل 
ش�ده، نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس 32001113-051 و 051-32001053 

»آگهی مناقصه عمومی خرید البسه)پالتو و بارانی(«
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ش�هرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به بهره گیری از خدمات خودروهای 
وان�ت جه�ت انجام امور محوله به کارکنان ش�هرداری ش�اهرود اق�دام نماید، لذا 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه به امور قراردادهای ش�هرداری 
ش�اهرود مراجع�ه و جهت کس�ب اطالعات بیش�تر از موض�وع آگهی هم�ه روزه به 
ج�زء ایام تعطی�ل در وقت اداری با مراجعه به اداره امور اداری ش�هرداری و یا با 
تلف�ن 64-32224060 )023( داخلی 106 تماس حاص�ل نمایند . ضمنا متن آگهی 
در س�ایت ش�هرداری به آدرس  www.shahrood.ir  جهت مشاهده متقاضیان قابل 

رویت و بهره برداری می باشد. 
مهلت دریافت اس�ناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه م�ورخ 31تیر99 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاهرود) نوبت دوم(

حاج محمدعلی- شهردار شاهرود

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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رویکرد قرآنی در بیان مباحث اعتقادی  معارف: آیت اهلل احمد عابدی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، در آیین افتتاحیه  دومین دوره  تربیت مدرس کتاب »طرح کلّی اندیشه اسالمی در قرآن« در قم گفت: 
این کتاب مشتمل بر یک دوره مباحث اعتقادی با رویکرد قرآنی و تفسیری است، که با توجه و اشراف کامل به ابعاد کالمی و فلسفی مطرح شده است. رهبر معظم انقالب به دلیل رویکرد ویژه ای که در بهره مندی از 

آیات قرآن کریم داشته اند، در این کتاب تقریباً هیچ استفاده ای از احادیث و روایت ها نکرده اند، اما مباحث را با اشراف و ناظر به مباحث روایی ارائه کرده اند.

توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

نود و هفتمین شماره فصلنامه »نقد و نظر« منتشر شد©
شــماره  هفتمین  و  نود  معارف: 
فصلنامه علمی- پژوهشــی »نقد و 
نظر« )مربوط بــه بهار ۱۳۹۹( به 
همت پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی منتشر شد.
مقاله های منتشــر شــده در این 
شــماره از فصلنامــه عبارت انــد 
در  عشــق  »معرفت شناســی  از: 

عرفــان مولوی تحلیلــی در پرتو پدیدارشناســی هوســرل، هایدگر و 
مرلوپونتی« نوشــته کمال ملکیان و عیســی نجفــی؛ »اخالق محوری 
یــا باورمحوری؟ تحلیلــی انتقادی از حکمت جهــاد ابتدایی« اثر رحیم 
دهقــان ســیمکانی؛ »بازپژوهــی معیارهــا و فواید تقســیم توحید به 
 نظــری و عملــی با تأکید بــر کالم امامیه« به قلــم محمدمیثم حقگو؛ 
»بررســی و نقد براهین وجودی از منظر گراهام اُپی« نوشته فرح رامین 
و فریده محمدزمانی؛ »بررسی و نقد دیدگاه دیوید گریفین درباره قدرت 
خداوند« نوشــته یداهلل رستمی؛ »بررســی تطبیقی برهان بر وجود خدا 
از طریق آگاهی در آرای ســوئین برن و مالصــدرا« به قلم یارعلی کرد 

فیروزجایی؛ و »دالیل نقلی مشروعیت بخشی انتخاب« اثر حسین واله.

از سوی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم منتشر شد

فراخوان ایده های فرهنگی و تبلیغی ویژه ماه محرم ©
مهر: با توجه به ادامه روند شــیوع 
ویــروس کرونا و همچنین با توجه 
به نزدیک شدن ماه محرم الحرام، 
فراخــوان ایده های برتر فرهنگی و 
تبلیغی ویژه مــاه محرم ۱۳۹۹ از 
ســوی معاونت فرهنگی و تبلیغی 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه 

قم، اعالم شد.
بر این اســاس، صاحبنظران می توانند ایده های خود را برای هر چه بهتر 
برگزار شــدن فعالیت های فرهنگی و مراســمات عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان، با توجه به باز بودن مساجد و هیئت های مذهبی، ارسال کنند. 
گفتنی اســت مهلت ارســال نظرات تا ۲۴ تیرماه ۹۹ از طریق نشــانی 
اینترنتــی www.balagh.ir خواهد بود و به ۱۰ ایده برتر که نو و خالق، 

اجرایی و همسو باشد، جوایزی نقدی اعطا خواهد شد.

در فروشگاه مجازی مرکز خدمات حوزه های علمیه صورت می گیرد

عرضه آثار رهبر معظم انقالب ویژه طالب و روحانیون©
معظم  رهبر  آثــار  عرضه  معارف: 
انقالب اسالمی در فروشگاه مجازی 
مرکز خدمات حوزه های علمیه که 
کرامت  مبارک  مناســبت دهه   به 

آغاز شده بود، ادامه دارد.
بنا بــر اعالم نمایندگی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای در قم، در راستای ترویج 

اندیشــه  معظم له و تســهیل دسترسی عموم اســتادان، فضال و طالب 
حوزه هــای علمیه در اقصی نقاط کشــور به آثار رهبــر معظم انقالب، 
اســتادان و طالب می توانند با مراجعه به صفحه  شخصی خود در سامانه 

سخا، http://csis.ir این آثار را با تخفیف و ارسال رایگان تهیه کنند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  رهبر معظم 
انقالب اســالمی در بیانــات تلویزیونی خود به 
مناسبت ســی و یکمین ســالگرد رحلت امام 
خمینی)ره(، شیوه امام راحل برای ایجاد تحول 
در ملت ایران را همان روش پیغمبران دانستند و 
فرمودند: »]ایشان[ انقالب روحی ایجاد می کرد؛ 
پیغمبران هم آغاز همه  حرکت های خودشــان 
را از انقالب روحی افراد شــروع کردند... تحریک 
غریزه های معنوی و فطرت و سرشــت انسانی از 
راه درس اخــالق و تذکر و آمــاده کردن دل ها، 

شیوه  امام بزرگوار بود«.
برای تبیین این دیدگاه رهبر معظم انقالب، نظر 
حجت االسالم والمســلمین محمدجواد نظافت 
یزدی، مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( 
مشــهد را جویا شدیم که در ادامه بخش نخست 

آن را می خوانید.

  هدف بعثت »
ایجاد تحول در انسان هاست

پیامبر)ص( به منظور ایجاد تحول 
در انسان ها مبعوث شد. موضوع کار 
پیامبر)ص(؛ انسان، تحول و تربیت 
او و اصــالح افکار، زندگی، اهداف و 
آرزوهای او بود و برای انسان ارزش 
قائل بود. او انســان ها را باور داشت 
و می دانست همه انسان ها، دنیایی 
از اســتعدادهای متنوع و متفاوت 
هســتند؛ لذا رسول اهلل)ص( فرمود: 
»اَلّنــاُس معاِدُن َکَمعــاِدِن الَّذَهِب 
ــِه« یعنی انســان ها مانند  َو الِْفَضّ
معدن هــاي طال و نقره هســتند. 
خطبه  در  نیز  امیرالمؤمنیــن)ع( 
اول نهج البالغــه فرمــود: خدای 
فرســتاد  را  پیامبر)ص(  متعــال 
»لُیِثیــُروا لَُهْم َدَفائِــَن الُْعُقوِل« تا 
گنجینه هــای خــرد را در میان 

انسان ها شکوفا کند. 
ویژگی های  از  برخــی  ادامــه  در 

شخصیتی پیامبر)ص( را که در این تحول آفرینی 
نقش داشتند، ذکر می کنیم.

احترام به انسان»
پیامبــر اکرم)ص( به همه نگاه انســانی داشــت. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در نامه 5۳ نهج البالغه به مالک 
ِعیَِّه« یعنی  اشتر فرمود: »َو أَْشِعْر َقلَْبَک الرَّْحَمَه لِلرَّ
مهربانی به رعیت، دوســت داشتن آن ها و لطف در 
َُّهْم ِصْنَفاِن: إِمَّا  حق ایشان را شعار دل خود ساز؛ »َفإِن
ا نَِظیٌر لََک فِي الَْخلِْق« آنان دو  یِن َو إِمَّ أٌَخ لََک فِي الدِّ
گروه اند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو در 
آفرینش. امام)ره( نیز از آنجایی که در همین مکتب 
تربیت شده است، همین  گونه بود. خدای متعال در 
آیه 8 سوره ممتحنه فرمود: »اَل یَْنَهاُکُم اهللُ َعِن الَِّذیَن 
یِن َولَْم یُْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیَارُِکْم أَْن  لَْم یَُقاتُِلوُکْم فِي الِدّ
وُهْم َوتُْقِســُطوا إِلَْیِهْم« یعنی خدا شما را از آنان  تََبُرّ
که با شــما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را 
از دیارتــان بیرون ننمودند نهی نمی کند که با آنان 
نیکی کنید و به عدالت و انصاف 

رفتار کنید.
پیامبر)ص( همه انسان ها را باور 
داشت و بنا به آیه 7۰ سوره اسراء 
ْمَنــا بَِني آَدَم« معتقد  »َولََقْد َکَرّ
بود که همه فطرت الهی داشته 
و ارزشمند هستند. امام راحل نیز 
مردم خود را باور داشــت و برای 
انسان مؤمن و حتی کافر ارزش 
قائل بود. پیامبر اسالم)ص( برای 
مشرکان نیز احترام قائل بود. او از 
بت ها بیزار بود نه از بت پرستان، 
فرق است بین اینکه از بت پرست 
بیزار باشیم یا از بت؛ از گناه بیزار 
باشیم یا از گنهکار. پیامبر)ص( از 
ظالمان و مســتکبران بیزار بود، 
زیرا حجت بر آن ها تمام شــده 
بود؛ ولی از ظالمی که ممکن بود 
حجت بر او تمام نشده باشد نیز 

بیزار نبود.
حضــرت  می گویــد:  قــرآن 
ابراهیم)ع( با سرپرست و عموی 
خود آذر که مشرک و بت پرست 
بود هم خیرخواهی و دلسوزی می کرد و او را دعوت 
به خالق عالم و خدای متعال کرد و با مهربانی با او 

برخورد کرده و وعده استغفار می داد. بعد که روشن 
شد او دشمن خداست، در آیه ۱۱۴ سوره توبه آمده 
أَ ِمْنُه« و چون بر  ا تََبَیَّن لَُه أَنَُّه َعُدٌوّ هلل تََبَرّ است »َفلََمّ
او محقق شــد که وی دشمن خداست از او بیزاری 

جست.
امام)ره( نیــز همین  گونه عمل می کــرد. او برای 
محمدرضا شاه پهلوی نیز خیرخواهی کرد و با زبان 
نصیحت حرف زد مانند پیامبران. حضرت موسی)ع( 
به امر خدای متعال با فرعون با نرمی صحبت کرد. در 
ًنا«  آیه ۴۴ سوره طه فرموده است: »َفُقواَل لَُه َقْواًل لَِیّ
یعنی با او با کمال آرامی و نرمی ســخن گویید. در 
آیه ۱8 سوره نازعات نیز بیان فرموده است که »َفُقلْ  
َهلْ  لََک  إِلَی  أَنْ  تََزکَّی«  یعنی به او بگو: آیا می خواهی 
پاکیزه شوی؟ »َوأَْهِدیََک إِلَی َربَِّک َفَتْخَشی« و تو را 
به راه خدا هدایت کنم. از ابتدا اساس کار بر دعوت 
بوده است. پیامبر اسالم)ص( سبک خود را به دعوت 

از انسان ها گذاشته بود.

 تربیت برای تحول»
انســان ها دو دسته هستند؛ برخی خواص و بخشی 
عموم جامعه هســتند. خواص جامعه هم دو دسته 
هســتند؛ برخی خواص مفسد و مستکبر هستند و 
دسته ای هم خوبان آن جامعه. هر جامعه ای دو اقلیت 
و یک اکثریت دارد؛ اکثریتی که گرفتار گروهی دیگر 
بوده و از خود ایده و منش باالیی ندارند؛ اقلیتی مصلح 
و اقلیتی مفسد هستند. ویژگی اکثریت این است که 
به هر طرفی شــخصی بکشــاند، کشیده می شوند. 
اکثریت معموالً کسانی هستند که مانند اقلیت هدف، 
ایده و ثبات ندارند. پیامبر)ص( با آن اقلیت مفســد، 
خیرخواهی و دلسوزی کرد و آن ها را به اصالح دعوت 
کرد. معجزه برای آن ها ارائه کرد و با آن ها گفت وگو 
کرد؛ برای آن ها سفره انداخت و از راه خیرخواهی وارد 

شد و حجت را بر آن ها تمام کرد.
با خواص مصلح و خوب نیــز کار کرد. پیامبر)ص( 
به درســتی می دانســت تحــول از کجــا شــروع 
می شــود و تحول را از امیرالمؤمنین)ع( و حضرت 
خدیجه)س( شــروع کرد؛ یعنــی اول با دو نفر کار 
کرد. امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »لَْم یَْجَمْع بَْیٌت َواِحٌد 
ِم َغْیَر َرُسولِ اهللِ)ص( َو َخِدیَجَه َو  یَْوَمِئٍذ فِی اْلِْســالَ
أَنَا ثَالُِثُهَما«، یعنی یک خانه بود که مسلمان بودند. 

پیامبر)ص( و خدیجه)س( و من. پیامبر)ص( در این 
دو بزرگــوار تحول ایجاد کرد. بعد از طریق آن ها یار 
پیدا کرد؛ اسالم را نشر داد و به تدریج خواص مانند 
ابوذر، مقداد و... دامنه و گســترش پیدا کرد. سبک 
زندگی پیامبــر)ص( این بود که روی بهترین ها کار 
می کــرد بعد هر کــدام از آن بزرگواران با جمعیت 
دیگری کار می کردند، زیرا در تربیت تولید انبوه وجود 

ندارد و باید تک تک وقت گذاشت و تربیت کرد.
امام)ره( نیز همین طور عمل کرد. امام)ره( پیش از 
انقالب، قبل از سال ۱۳۴۲ شاگردان زیادی تربیت 
کرد. کم کم دعوت خود را علنی و ســخنرانی  کرد. 
دقیقاً امام)ره( از پیامبــر)ص( الگو گرفت. یکی از 
اقدام های پیامبر)ص( ایــن بود که اعتماد و توجه 
افراد را جلب کرده و سپس آن ها را جذب می کرد. 
مرحوم امام)ره( نیز اعتمادسازی کرد. پیامبر)ص( 

مربی قابل و کاملی بود؛ مربی اعتماد جلب می کند. 
پیامبر)ص( آدم ها را هوشیار و بیدار می کرد و انتظار 
آدم ها را از خــود و از زندگی باال می برد. به عکس، 
مستکبران عالم، افراد را پوچ و بی شخصیت کرده و 
گرفتار زندگی حیوانی و شهوانی می کنند تا بتوانند 

آن ها را استثمار کنند.
پیامبر اکرم)ص( بر عکس، فطرت های افراد را بیدار 
می کرد. انتظار آن هــا را از زندگی باال می برد؛ و به 
آن ها می گفت شما انسان هستید. مرحوم امام)ره( 
نیز مردم را بیدار و انتظار آن ها را از خودشان باال برد.

تربیت نیازمند ایده های زیبا، روش های قشنگ، 
حرف های جــذاب و مربی دردمندی اســت که 
خود اســوه و الگو باشــد؛ تمام این ویژگی ها در 
پیامبر)ص( جمع بود؛ ویژگی هایی که امام)ره( نیز 

آن ها را داشت.

 یادداشتی شفاهی از حجت االسالم والمسلمین نظافت 
در تبیین روش پیامبرگونه امام خمینیe برای ایجاد تحول در ملت ایران )بخش نخست(

موضوع کار پیامبر a »انسان« بود 

تربیت نیازمند 
ایده های زیبا، 

روش های قشنگ، 
حرف های جذاب 
و مربی دردمندی 

است که خود اسوه 
و الگو باشد؛ تمام 
این ویژگی ها در 

پیامبرa جمع بود؛ 
ویژگی هایی که 
 امامe نیز آن ها 

را داشت

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9290 شنبه 21 تیر 1399  19 ذی القعد   ه 1441 11 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره

خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 569 فرعی از 97-اصلی واقع در بخش دو سیس��تان 
اراض��ی قریه جهانتیغ مورد تقاضای زمان براهوئی فرزند الل محمد و غیرو که تاکنون به عمل نیامده اس��ت لذا بر 
حسب تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روزشنبه 99/05/25 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله 
به اطالع مجاورین و مس��تدعی ثبت پالک فوق می رس��اند تا در روز تعیین ش��ده در محل حضور بهم رس��انند در 
صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین 
برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت 
می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح 
قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس��لیم و رس��ید دریافت دارد و اال حق او 

ساقط خواهد شد. آ-9903390 م الف:258 
تاریخ انتشار:شنبه 99/04/21

ابراهیم شاهبازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون دانشگاه آزاد اسالمی احدی از مالکین مشاعی پالک 705/یک اصلی واقع   در بخش2 سیستان شهرستان زابل 
خیابان دانش��جو –دانشجو 8 طبق درخواست ش��ماره 2073- ز  مورخ 1399/2/10 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 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 س��اعت 8 صبح روز دوش��نبه مورخ 
1399/6/4 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-9903394 م الف: 261
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/21 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم رقیه بیکی فرزند ابراهیم احدی از مالکین مشاعی پالک 867 فرعی از 9- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرس��تان زابل طبق درخواست ش��ماره 102/3420- ز  مورخ 1399/3/31 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک 
مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع 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 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 سه شنبه مورخ 1399/6/4 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.آ-9903396  م الف: 257
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/21 

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای س��ید محمد حس��ینی  دارای شناسنامه  5749731545 به ش��رح دادخواست به کالسه  141  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  سادات بیگم حسینی    به 
شناسنامه   5749122972 در تاریخ 1397/1/17   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  سید محمد حسینی  فرزند سید یحیی   کد ملی  5749731545  ت.ت  1349/2/1  نسبت فرزند مرحوم  

2. سید حسن حسینی    فرزند  سید یحیی  کد ملی  5749724107  ت.ت  1347/5/10  نسبت فرزند مرحوم 
3. معصومه بیگم  حسینی   فرزند  سید یحیی  کد ملی  5749482499   ت.ت  1339/5/7  نسبت فرزند مرحوم     

4. زهرا  بیگم حسینی   فرزند سید یحیی  کد ملی 5749129977  ت.ت 1352/6/1  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-9903397
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه  آقای علی  بوژمهرانی  دارای شناس��نامه  5749029824 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه   139  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله بوژمهرانی   به شناسنامه  
5749024652 در تاری��خ 1395/5/9  در اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. علی   بوژمهرانی  فرزند حبیب اله    کد ملی  5749029824 ت.ت  1334/12/1   نسبت فرزند مرحوم  

2.   فاطمه  بوژمهرانی   فرزند حبیب اله    کد ملی  5749029816   ت.ت  1333/9/1 نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرا  بوژمهرانی  فرزند حبیب اله    کد ملی  5748931087  ت.ت  1338/7/5 نسبت فرزند مرحوم     
4. صدیقه  بوژمهرانی   فرزند حبیب اله   کد ملی  5749032116  ت.ت 1347/6/20  نسبت فرزند مرحوم

5 .  سکینه بوژمهرانی  فرزند حبیب اله   کد ملی 5749016862 ت.ت 1349/8/6  نسبت فرزند مرحوم 
6. خدیجه بوژمهرانی فرزند حبیب اله کد ملی 5749033317 ت.ت 1352/3/20 نسبت فرزند مرحوم 

7 . بتول بوژمهرانی فرزند حبیب اله کد ملی 5749035301 ت.ت 1355/2/10 نسبت فرزند مرحوم 
8 . عصمت عباسی فرزند علی اصغر کد ملی 5749498360 ت.ت 1312/10/12 نسبت همسر 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-9903398
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوسیله به آقای علی اصغر عبدی  فرزند مسلم  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمد رضا رحیمی  
دادخواستی به خواسته تنظیم سند یک دستگاه خودرو  سواری پژو 405 به شماره انتظامی 218 ل54 ایران 36 از 
حیث مبلغ مقوم به سیزده میلیون تومان به احتساب کلیه خسارت دادرسی به طرفیت شما به شعبه هفتم  شورای 
حل اختالف خرو ارائه و به کالسه  7/130/99 ثبت و برای روز چهار شنبه  مورخه  99/5/22  ساعت  16:30 وقت 
رس��یدگی تعیین گردیده است لذا به اس��تناد ماده 73 ق- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج می 
گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  مستقر در مجتمع 
ش��ماره خرو به نش��انی شهر خرو پشت کالنتری خرو   مراجعه و با ارئه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد 

شد / الف آ-9903399
مسئول دبیرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف خرو       

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8002904 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرامرز اسکندری 
خرم آبادی فرزند محمد اسمعیل شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 135.24 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی 
از به کالسه 98.4200 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
م الف 19902711   آ-9903400

تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399.04.21
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399.05.05

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8004230 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسی 
یساری فرزند امیر شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 7269 مترمربع قسمتی از پالک 
17 اصلی ازبه کالسه 98.4149 واقع در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده از علی اکبررحمت فالحی مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  م الف 19902728   آ-9903401
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399.04.21
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399.05.06

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8055414 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز غفاریان 
شایستگی فرزند بهروز شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای احداثی به مساحت 1440.55 مترمربع قسمتی از 
پالک 22 فرعی از پالک 9 اصلی به کالسه 91.2075 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت 
مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902750  آ-9903402
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399.04.21
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399.05.06

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8003846 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرهاد باریک رو 
فرزند نصراله شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 261.75 مترمربع قسمتی از پالک 526 
فرعی از پالک 116 اصلی به کالسه 98.3203 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت مشاعی 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902769  آ-9903403
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399.04.21
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399.05.06

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 8003817 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محرمعلی شاپوری 
فرزند قلی ش��ش دانگ یک قطعه زمین مش��جر مشتمل برساختمان به مساحت 1714 مترمربع قسمتی از پالک 
325 فرعی از 20 اصلی به کالسه 98.2085 واقع در بخش 4 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت مشاعی 
مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902806  آ-9903404
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399.04.21
تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399.05.06

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

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

امالک واقع دربخش12 یزد- ده باالو توابع
2436اصلی – خانم افس��انه س��الک نیا نسبت به ششدانگ زمین مش��جرو محصوربه پالک ثبتی برابربه مساحت 

895/50 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000364 مورخ
1399/03/03 واقع درجان برازان هدش ده باال تفت خریداری عادی مع الواسطه از خانم شایسته هراتی و آقای سید 

عباس و سید فتحعلی و سید حسن فاضلی مالکین رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 
آ-9903405

تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1399/05/05

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اسالم قنبری دارای شناسنامه شماره 0748421491 به شرح دادخواست به کالسه 9900017 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالواحد قنبری به شناسنامه 
0730145263 در تاری��خ 1394/10/30 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- ماه گل قنبری با کدملی 0748373381 فرزند عبدالواحد صادره از تایباد فرزند متوفی
2- صدگل قنبری با کدملی 0749485922 فرزند عبدالواحد صادره از تایباد فرزند متوفی

3- فرخ قنبری با کدملی 0749495561 فرزند عبدالواحد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- عبداالحد قنبری با کدملی 0748787038 فرزند عبدالواحد صادره از تایباد فرزند متوفی

5- صمد قنبری با کدملی 0749523875 فرزند عبدالواحد صادره از تایباد فرزند متوفی
6- اسالم قنبری با کدملی 0748421491 فرزند عبدالواحد صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9903416
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای امید عبدالقادری دارای شناس��نامه ش��ماره 0740368478 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900079 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم عبدالقادری 
به شناسنامه 342 در تاریخ 1399/01/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- امید عبدالقادری به ش ملی 0740368478 متولد 1377/02/03 فرزند متوفی

2- علی اکبر عبدالقادری به ش ملی 0740941763 متولد 1393/11/20 فرزند متوفی
3- ایمان عبدالقادری به ش ملی 0740266616 متولد 1374/02/18 فرزند متوفی

4- علی اصغر عبدالقادری به ش ملی 0740634577 متولد 1384/12/09 فرزند متوفی
5- خورشید منعمی فرزند علی اصغر به ش ملی 0731495128 متولد 1352/06/04 همسر متوفی

6- زهرا منعمی جوزقانی فرزند غالم علی به ش ملی 0748519823 متولد 1330/04/19 مادر متوفی
7- قربانعلی عبدالقادری فرزند دین محمد به ش ملی 0749440491 متولد 1319/10/17 پدر متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9903417
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

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

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

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

1- ششدانگ یکباب خانه از پالک 132 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 171/63 متر مربع ابتیاعی خانم فاطمه 

محمدی از محل مالکیت رسمی مرحوم عباس سیرجانیان برابر رای شماره 0928-99 مورخه 1399/04/09- کالسه 
98-0248

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

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1635 آ-9903409
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/21          تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/05

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

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد

ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 1/2731اصلی و 2732 اصلی به مساحت 51/63 متر مربع   -1
ابتیاعی خانم مریم توحیدی فر از محل مالکیت رسمی حامد محمدی و جبار خوشی برابر رای شماره 99-0959 

مورخه1399/04/12- کالسه 98-0226
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9903410
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/21          تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/05

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

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین مرادی تنگل مزار فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 278 صادره از تربت جام در یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 188799.07 متر مربع در قسمتی از پالک 2 فرعی از 78 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی نوبهار از 
محل مالکیت رجبعلی مرادی تنگل مزار محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9903407
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/5

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم رباب قدمگاهی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2300 صادره از زبرخان در یک باب خانه به مساحت 170/44 
مت��ر مربع در قس��متی از پالک 399 فرعی از 135 اصلی واقع در قدمگاه بخ��ش 3 زبرخان از محل مالکیت خانم 
فاطمه قدمگاهی فرزند سلیمان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9903408
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                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r© چرا می گوییم »مسکن« صنعت پیشران است؟

بخش مســکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود که 
اتفاقاً نیاز چندانی به قانون گذاری جدید ندارد؛ چرا که قوانین قبلی پاســخگوی 
نیازهای این حوزه اســت. آنچه در بخش مســکن نیاز یا ضرورتی جدی است و 
نمایندگان مجلس یازدهم باید اهتمام ویژه ای بدان داشته باشند کنترل، نظارت 
و پایــش دائمی و جدی در این بخش اســت. مجلس یازدهم اگر به دنبال حل 
مشکالت بخش مسکن است باید با انواع مالیات ها بر عایدی سرمایه و مالیات بر 
خانه های خالی دست دالالن و واسطه  گران را از بازار مسکن کوتاه کند، هر چند 
در اسالم »مالکیت« حق محترمی است اما مالکان خانه های خالی یا دالالن این 
بخش باید به این موضوع آگاه باشند که تولید مسکن در شهرها و حتی روستاها 
با استفاده از زیرساخت های عمومی انجام می شود، پس بستن مالیات بر خانه های 
خالی و کوتاه کردن دســت دالالن از این عرصه منجــر به عدم احتکار در این 

بخش می شود. 
بحث قیمت گذاری رهاســت، حل مشکل مســکن، نیازمند اراده قوی دولت و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی است؛ چرا که تأمین مسکن به مثابه تأمین 
یکی از ضروری ترین نیازهای بشــر به شــمار می رود.  این مسئله به قدری مهم 
اســت که قانون اساسی آن را گوشزد کرده اســت. پس بسترسازی برای تولید 
مسکن و سیاست گذاری های به نفع افزایش تولید، مسئله مهمی است که حتماً 
برای رفع مشکل مسکن همزمان باید در اولویت کاری مجلس و دولت قرار داده 
شــود. هدایت نقدینگی به سمت بازار مســکن موضوع مهمی است که نیاز به 
بسترسازی های الزم دارد، قطعاً اگر سرمایه گذاران در بازار مسکن حضور داشته 
باشند و به سودآوری تولید مسکن مطمئن شوند عالوه بر رفع نیاز مسکن، بازارها 
و مشاغل دیگری در کنار بازار مسکن به فعالیت بازمی گردند یعنی کمک شایان 
توجهی به اشتغال زایی کشور می شود. حتی بسیاری از سرمایه گذاران می توانند 
سرمایه های خود در بازار بورس را به تولید مسکن منتقل کنند، مشروط بر آنکه 
بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی و تولید مسکن راهکارهای مطلوبی اتخاذ کند.

تنوع طرح های مسکن منجر به خانه دار شدن مردم می شود؟

در جست وجوی یک سقف
 اقتصاد/ زهراطوســی   مطابق طرح جامع 
مســکن، ایران ساالنه به حدود یک میلیون واحد 
مســکونی نیاز دارد. در حالی که هم اکنون ۳۰۰ 
هزار واحد در سال ساخته می شود، دولت و مجلس 
برای جلوگیری از انباشــت تقاضا به صورت مکرر 
مشــغول تهیه و تدوین مجموعه ای از طرح های 
مهر، اجتماعی، حمایتی، ملی و متری برای خانه دار 
شدن مردم هستند، اما طرح های آنان که در عمل 
با تورم آمیخته، معجونی تلخ برای مردم ســاخته 
که آن ها را به یافتن سرپناه در حاشیه شهرها نیز 
راضی کرده اســت. دولت نهم و دهم قصد داشت 
ســاالنه یک میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما 
پس از گذشت ۶ ســال فقط توانست ۶۹۰ هزار 
از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شــده 
را تحویل دهد. با وجود اینکه این اقدام برای تهیه 
مسکن ارزان قیمت برای بخشــی از مردم موفق 
عمل کرد، ولی نتوانســت بــه اهداف پیش بینی 
شــده خود دست یابد؛ چراکه به علت فاصله زیاد 
با شهرها و نبود زیرساخت های ضروری بسیاری از 

واحدهای آن خالی از سکنه باقی ماند.

مسکن نمایشی اجتماعی»
آخوندی، وزیر مسکن در دولت بعدی در نخستین 
اقدام تعریــف پروژه جدید برای مســکن مهر را 

متوقف و مهم ترین برنامه خود را بازآفرینی شهری 
و نوســازی ســاالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در 
بافت های فرسوده و ناکارآمد اعالم کرد؛ برنامه ای 
که هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسید. وی با تأکید 
بر اجرای سیاست های انقباضی در بخش مسکن به 
خصوص انجماد در سمت عرضه و نیز جلوگیری از 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و ممانعت 

از بررســی و تصویب طــرح مالیات 
بر عایدی مســکن، ســنگ اندازی در 
راه نوســازی بافت های فرسوده، عدم 
حمایت از طرح مسکن مهر و طوالنی 
شــدن آن، پیشــنهاد نمایشی طرح 
مســکن اجتماعی و عدم اجرای آن، 
وضعیت بازار مسکن را بغرنج تر کرد. 
طرح مســکن اجتماعی  با اشراف بر 
نواقص و کاستی های مسکن مهر قصد 
داشت اقشار کم درآمد را خانه دار کند 

اما در حد یک شوآف باقی ماند و راه به جایی نبرد.
پس از وی دوباره طرح های ســاخت و ساز دولتی 
در حوزه مســکن روی میز قرار گرفت، اما این بار 
با عنوان »طرح اقدام ملی مسکن« که طی حدود 
یک سال گذشته صرفاً درگیر مسائل نام نویسی از 
متقاضیان بوده و به نظر می رسد تا پایان عمر این 

دولت و کابینه اش دردی از مردم دوا نکند. 

خبری از بورس مسکن نشد»
در ادامه طرح هایی که برای مجریان نان داشــت 
ولی برای مردم ثمری نداشت، طرح هایی همچون 
فروش امالک و مســتغالت، بازار تهاتری مصالح 
و امالک، طرح فروش متری مســکن و همچنین 
راه اندازی صندوق های امالک و مستغالت در بازار 
سرمایه از ســوی متولیان در حال پیگیری است 
که می گفتند امکان اجرای 
متری  پیش فــروش  طرح 
مســکن در قالب انتشــار 
اوراق سلف موازی استاندارد 
ایــران  بــورس کاالی  در 
مهیاست و حتی مسئوالن 
مسکن  بورس  راه اندازی  از 
در هفته گذشته خبر داده 
بودند، هفته ای که به پایان 
رســید اما خبری از بورس 
مسکن به مردم نرسید. مطابق این برنامه قرار است 
افرادی که ســرمایه کافی برای خرید یک واحد 
آپارتمان ندارند، با آغاز معامالت متری مســکن، 
متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه 

آن ها متناسب با قیمت مسکن، ارزش یابد. 
در طول دولت تدبیر و امید، مبلغ وام مسکن هم 
افزایش یافت و از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون 

تومان رسد، اما حاال با افسارگسیختگی تورم با نرخ 
میانگین متری ۱۹ میلیون تومانی قیمت مسکن 
در شهر تهران، با این پول فقط می توان چند متر 
خانه خرید. وام مســکن از طریق خرید اوراق هم 
۲۴۰ میلیون تومان است اما با توجه به نرخ سود 
۱۸ درصد به قدری تســهیالت و بازپرداخت آن 
گران تمام می شود که کسی به سمت آن نمی رود. 
تسهیالت ساخت در بافت فرسوده هم از نیمه سال 
گذشــته از ۱۷۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون 
تومان افزایش یافته اما کارنامه نوســازی در بافت 

فرسوده گویای کارآمدی این نوع وام نبوده است.
دولت پس از باال رفتن انتقادها به بازار مســکن 
که بیشتر از سوی مجلس یازدهم صورت گرفته، 
دستورالعمل ها و قوانینی از جمله دریافت مالیات 

از خانه های خالی، تعیین ســقف ۲۵ درصد برای 
افزایش اجاره بها، اختصاص زمین های کشاورزی 
به ساخت مسکن، تسهیل روند صدور پروانه های 
ســاختمانی و الزام به دریافت کد رهگیری صادر 
کرده اســت. مجلسی ها نیز  که چند ماهی است 
بر کرســی های خویش در بهارستان تکیه زده اند 
هم با انواع طرح ها ســعی دارند پایان این قصه را 
به نفع مردم بنویســند و هــر روز از طرحی تازه 
برای خانه دار کردن اقشــار کم درآمد و متوسط 
رونمایی می کنند اما مشــخص نیست با تنوع و 
تعدد طرح های مسکنی، آشی که قرار است برای 

مردم پخته شود چقدر شور از آب دربیاید. 
در ذیل برخی طرح هایی که به تازگی رســانه ای 

شده است را بخوانید:

جای خالی مسکن اجتماعی و حمایتیجزئیات وام ودیعه مسکن»اقدام   ملی  مسکن« و ضرر به مردم »مسکن انقالب« دو برابر »مهر«تحقق جهش تولید با رونق مسکن 
کمیســیون  جلســات  در 
حــل  بــرای  عمــران 
قرارگاه  مســکن  مشــکل 
حضور  نیز  خاتم االنبیا)ص( 

داشته، در این جلسات مقرر شد که طرحی با 
عنوان »طرح پیشنهادی ماده واحده دوفوریتی 
به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت 
و ساز مسکن شهری و روستایی« برای ۶ سال 

آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود. 
اقبال شاکری نماینده تهران گفت:پیش نویس 
نهایی هفته جاری به مجلس ارائه می شــود، 
این طرح بر سه محور »تسهیالت ارزان قیمت«، 
»زمین ارزان قیمت« و »کاهش هزینه و زمان اتمام 
اجزای مربوط به ســاخت و ساز« استوار است.

 نایــب رئیس کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلس با 
اشاره به تهیه طرح مسکن 
گفت:  مجلــس  در  انقالب 

مسکن انقالب دو برابر مسکن مهر وسعت کمی 
دارد و در حال حاضر برای ۶۷ هزار هکتار زمین 
برنامه ریزی کرده ایم.ســید محمد رضا میرتاج 
الدینی با اعالم اینکه دوستانی که طرح مسکن 
انقالب را مطالعه می کنند، تمام طرح های قبلی 
را هم بررسی کرده اند، اظهار کرد: مسکن انقالب 
دارای ســطحی باالتر از مسکن مهر توصیف 
است و عالوه بر خانه اولی ها، خانه های روستایی 
و بافت فرسوده را در نظر دارد و حاشیه نشینی 
را نیز با ۱۱میلیون نفر در نظر گرفته اســت. 

حیدر مستخدمین حسینی 
درباره طرح برخی نمایندگان 
مجلس با عنوان »طرح اقدام 
ملی مسکن« که بر اساس آن 

مقررات تهیه، ساخت و نیز ودیعه اجاره عمدتاً 
از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش 
پایه پولی تأمین مالی می شود، گفت: اگر چنین 
طرح هایی مورد بررسی کارشناسانه قرار نگیرند، 
می توانند آثار تخریبی بر اقتصاد با افزایش پایه 
پولی داشــته باشند. وی گفت: از آنجا که محل 
تأمین مالی این طــرح که منابع بانک مرکزی 
است، منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود 
مردم هم از آن متضرر می شوند و باید با افزایش 
قیمت محصوالت و گرانی دست  و پنجه نرم کنند.

محمود محمــودزاده، معاون 
مسکن و ســاختمان وزارت 
گفــت:  شهرســازی  و  راه 
مســتأجرانی کــه قــرارداد 

آن ها ثبت رســمی شــده و کد رهگیری داشته 
باشند مشمول دریافت تسهیالت می شوند. این 
تسهیالت به کسانی پرداخت می شود که بر اساس 
قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم »ج« آن ها 
سبز باشــد به این معنی که از تسهیالت دولتی 
بخش مسکن استفاده نکرده باشند. در حال حاضر 
کسانی که تسهیالت بانکی دریافت می کنند هم 
ســود و هم اصل این رقم را بازمی گردانند اما در 
تسهیالت ودیعه مسکن، مستأجران فقط سود 

این تسهیالت را به بانک باز پس می دهند. 

مدیرکل  اصالنــی،  پروانه 
اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرسازی گفت: ما زمان 
آقای آخوندی برای تأمین 

مســکن کم درآمدها دو برنامه داشتیم؛ یکی 
مسکن اجتماعی و دیگری مسکن حمایتی؛ 
اگر اجرا می شد خیلی از مسائلی که امروز با 
آن درگیر هســتیم، حل می شد. چون دولت 
منابع یارانه ای نداشــت، اجرا نشــد. همین 
امســال هم حتی در قانون بودجه، ســهمی 
بــرای بخش مســکن دیده نشــده از طرف 
دیگــر بانک هم پول ندارد یارانه و وام بدهد. 
می گوید به من یارانه ام را بدهید تا تسهیالت 

ارزان قیمت بدهم. 

 روی خط  مسکن
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازیمعاون وزیر راه و شهرسازیکارشناس اقتصادنایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجهعضو کمیسیون عمران مجلس

طرح هایی همچون 
فروش امالک و 
مستغالت، بازار 
تهاتری مصالح و 
امالک و...در حال 
پیگیری است

بــــــــرش

بانک هایی که اطالعات تراکنش ها را ندهند به دستگاه  قضا معرفی می شوند   فارس: معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامه نگاری با بانک ها برای دریافت اطالعات تراکنش ها 
گفت: در صورتی که بانک ها تمکین نکند بدون استثنا به عنوان متخلف و مجرم در چارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می  شوند. محمود علیزاده در مورد تفاهم با شهرداری درباره شناسایی خانه های خالی، اظهار 

کرد: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آیین نامه اجرایی شناسایی خانه های خالی با شهرداری نهایی و در هفته جاری برای تصویب به دولت می رود. 

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمود فاطمی عقدا/ معاون اسبق وزیر صمت

 شنبه 21 تیر 1۳۹۹  1۹ذی القعد   ه 1441 11 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره ۹2۹0

آگهی فقدان سند مالکیت
س��ند مالکیت شش��دانگ پالک ش��ماره ۶/ ۳۹۱۱/۳۹۱0 - بخش یک ثبتی ش��اهرود در صفح��ه ۳۹۵ دفتر 
۲۴۳ ذیل ش��ماره ۳۳۶۷0 به نام كاظم اس��معیلی صادر و تس��لیم گردیده است .س��پس مالک با ارائه دوبرگ 
استشهادیه محلی اعالم نموده كه سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثن��ی نموده اس��ت لذا برابر تبصره یک ماده ۱۲0 آیین نام��ه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
كثیراالنتش��ار آگهی تا هركس نس��بت به صدور س��ند مالکیت اعتراض دارد و یا س��ند مالکیت در دس��ت وی 
می باش��د و یا مدعی انجام معامله ای اس��ت مراتب را ظرف مدت حداكثر ۱0 روز پس از انتش��ار آگهی كتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض، سند مالکیت 
المثنی وفق مقررات صادر خواهد ش��د. س��ند مالکیت برگی بشماره چاپی ۶۸۷۲۸0 می باشد. برابر سند رهنی 

شماره ۱۷۴۳۳ مورخ ۸۸/۷/۱۱ دفتر ۲۱ شاهرود در رهن بانک مسکن قرار دارد.آ-۹۹0۳۴۲۴
 رونوشت :ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(

احمد صادقی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی آراء هیات 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 كه اسناد عادی یا رسمی 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 نشریه آگهی های ثبتی )كثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک ۴۲ اصلی- اراضی تیتکانلو

-  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۴۲ اصلی به مس��احت ۵۹۸۹۱/۶۵ متر مربع 
كه مقدار ۱۵۲۵ متر مربع از آن در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای محمد قاسم یدی تیکانلو 
از محل مالکیت رس��می مشاعی متقاضی برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳000۱۴0-۹۹/0۳/۱۸ كالسه 

۸۷-۱۳۹۸هیأت
- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۴۲ اصلی به مساحت ۸۲۹۴۶/0۸ متر مربع كه 
مقدار ۹۲۹ متر مربع ازآن از حد جنوب و غرب در حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای ابوالقاسم یدی 
تیکانلو از محل مالکیت رس��می مشاعی متقاضی برابر رأی شماره ۹۹/0۳/۱۸-۱۳۹۹۶0۳0۷00۳000۱۴۱ 

كالسه ۸۸-۱۳۹۸هیأت
بخش سه قوچان پالک ۵۲ اصلی – اراضی برگرد

-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵000۷/۹۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای علیرضا برزل آبادی مایوان از محل مالکیت رسمی آقای محمد جواد طاهر زاده برابر رأی شماره 

۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۵۶-۹۹/0۲/۱۸ كالسه ۱۲۸-۱۳۹۷ هیأت
- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵۳۷۵۱/۸۵ متر مربع 
ابتیاعی آقای علیرضا برزل آبادی مایوان از محل مالکیت رسمی آقایان محمد جواد و احمد علی و غالمرضا 

طاهر زاده برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۵۹-۹۹/0۲/۲۳ كالسه ۱۲۹-۱۳۹۷ هیأت
- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵000۶/0۸ متر مربع 
ابتیاعی آقای مهدی برزل آبادی مایوان فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی آقای محمد جواد طاهر زاده 

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۵۷-۹۹/0۲/۱۸ كالسه ۱۲۴-۱۳۹۷ هیأت
- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵0۶۶۷/۹۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای مهدی برزل آبادی مایوان فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی آقایان محمد جواد و غالمرضا 

طاهر زاده برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۶۲-۹۹/0۲/۲۳ كالسه ۱۲۵-۱۳۹۷ هیأت
- شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مس��احت ۵۳۷۵۱/۳۳ متر 
مربع ابتیاعی آقای ابوالفضل برزل آبادی مایوان فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی آقایان محمد جواد 
و غالمرضا و احمدعلی طاهر زاده برابر رأی ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۶۱-۹۹/0۲/۲۳ كالسه ۱۳۲-

۱۳۹۷ هیأت
-  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مس��احت ۵000۴/۹۱ متر 
مربع ابتیاعی آقای ابوالفضل برزل آبادی مایوان فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی آقایان محمد جواد و 

غالمرضا طاهر زاده برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۶0-۹۹/0۲/۲۳ كالسه ۱۳۱-۱۳۹۷ هیأت
-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵000۴/۱۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدرضا برزل آبادی مایوان فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی آقای غالمرضا طاهر زاده 

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۵۳-۹۹/0۲/۱۸ كالسه ۱۲۶-۱۳۹۷ هیأت
-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵۳۷۵۱/۲۵ متر مربع 
ابتیاعی آقای محمدرضا برزل آبادی مایوان فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی آقای غالمرضا طاهر زاده 

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۵۴-۹۹/0۲/۱۸ كالسه ۱۲۷-۱۳۹۷ هیأت
-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی فوق به مساحت ۵۳۹۴۸/۴۸ متر مربع 
ابتیاعی آقای حسین برزل آبادی مایوان فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رسمی آقای محمدجواد طاهر زاده 

برابر رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳0000۵۵-۹۹/0۲/۱۸ كالسه ۱۳۳-۱۳۹۷ هیأت
بخش سه قوچان پالک ۵۳ اصلی – اراضی ترنیک

- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از ۵۳ اصلی فوق به مساحت ۱0۹۲۱/0۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای علی اكبری مقدم از محل مالکیت ثبتی رسمی آقایان موسی الرضا و محمدرضا سعیدی برابر 

رأی شماره ۱۳۹۹۶0۳0۷00۳000۱۳۹-۹۹/0۳/۱۸ كالسه ۷۱-۱۳۹۸ هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحوی��ل دهد در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود. آ-۹۹0۳۴0۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/0۴/۲۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/0۵/0۵
محمد اسماعیل فرهمند

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج

آگهی اصالحی
پیرو آگهی منتش��ره به ش��ماره ۹۲۸۴ منتشر شده به تاریخ ۱۳۹۹/0۴/۱۴ كالسه ۹۹0۱۶0۸ متعهد: جعفر طبائی 
خلیل آباد متعهد له: مریم غالمحسین پورشریف آباد و كه در آن روزنامه مورخ ۱۳۹۹/0۴/۱۴ به چاپ رسیده است 
در سطر چهارم تاریخ سند ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ صحیح میباشد كه اشتباهاً ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ چاپ شده است كه بدین وسیله 

اصالح می گردد. آ۹۹0۳۱۱۱
»تاریخ سند ۱۳۷۸/۱۱/۲۶«

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- زهرا تاهمای كالغ آباد

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

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
۱- براب��ر رای ش��ماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۶۳-۹۹/0۳/۱۲ تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای ناصر 
قلیجائی امقان محمودآبادی درقسمتی ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار  به مساحت ۱۶۳۳۶۷ مترمربع 
پالک ۷۱فرعی از ۱۶۸ اصلی واقع درخراس��ان  رضوی  بخش ۱۳  مش��هد  خریداری از مالک مش��اعی خودش و 

خمارگوهری)ورثه  اش( محرز گردیده است .
۲- برابر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۶۴-۹۹/0۳/۱۲ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم امیر 
قلیجائی امقان محمودآبادی در قسمتی  از  ششدانگ یک قطعه   زمین  مزروعی  ابی زار )سه  دانگ از ششدانگ( 
به مساحت ۱۶۳۳۶۷ مترمربع پالک۷۱ فرعی از ۱۶۸- اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری از 

مالک رسمی ناصر قلیجایی  امقان محمود آبادی و خمار گوهری )ورثه(محرز گردیده است.
۳- برابر رای شماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۵۲۲-۹۹/0۴/0۱ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید خیری 
درششدانگ منزل به مساحت ۱00 مترمربع پالک ۵ فرعی از ۳ اصلی مفروز و مجزی شده واقع درخراسان رضوی 

بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای  ایوب ندایی محرز گردیده است.
۴- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۹۸-۹۹/0۳/0۸ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز اهلل 
حدادگ��ران كار در یک باب منزل  به مس��احت ۹۹.۹0 مترمربع پالک فرع��ی از ۱۷۳-۱۷۴- اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده واقع در خراس��ان  رضوی بخش ۱۳ مش��هد. خریداری از مالک رس��می آقای حمزه  درویش رحیمی  محرز 

گردیده است.
۵- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۵۶-۹۹/0۳/۱۱ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مس��عود 
حامدی در ششدانگ  باب منزل  به مساحت ۶۸ مترمربع پالک ۹۹فرعی از ۳- اصلی مفروز و مجزی شده از واقع در 

خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری از مالک مشاعی خودش محرز گردیده است.
۶- برابر رای ش��ماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۹۵-۹۹/0۳/۱۸ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فیضی 
در ششدانگ منزل  به مساحت ۱۱۹.۸۵ مترمربع پالک فرعی از ۷۳0- اصلی مفروز و مجزی شده واقع در خراسان 

رضوی بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی خانم طاهره ماهرویی محرز گردیده است.
۷- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۴۹۳-۹۹/0۳/۲۹ تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای جلیل 
س��لیمان عزیزی درششدانگ  یک ساختمان مسکونی  به مس��احت ۱۲۳.۴۵ مترمربع پالک ۵فرعی از ۷۵۵اصلی 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع درخراس��ان  رضوی بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی خانم سارا مرادی 

محرز گردیده است.
۸- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۴۹۷-۹۹/0۳/۲۹ تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای قربان 
س��مندری سلطان آبادی در ششدانگ منزل  به مس��احت ۱۴۴.۵0 مترمربع پالک ۷۱۶۶-مفروز و مجزی شده از 
۵۱۷ فرعی از ۱۶۶ اصلی واقع درخراس��ان  رضوی بخش ۱۳ مش��هدخریداری از مالکیت  مش��اعی خودش   محرز 

گردیده است.
۹- رابر رای شماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۹۷-۹۹/0۳/۱۸ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد ارقون 
درششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۱۵0.۵ مترمربع پالک فرعی از ۱۱۵۴ اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای جان محمد حسنی غول احمدی  محرز گردیده است.
۱0- براب��ر رای ش��ماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۹۶-۹۹/0۳/۱۸ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون 
اژدری در یک باب منزل  به مساحت ۱۶۵ مترمربع پالک ۴ فرعی از ۳ اصلی مفروز و مجزی شده واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای محمد صالحی بزدی وخانم خورشید دخیلی محرز گردیده 

است.
۱۱- برابر رای شماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۹۱-۹۹/۳/۱۸ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پری حیدری 
فورگ در ششدانگ  منزل)مغازه(  به مساحت ۵۸.۷0 مترمربع پالک ۲۲و۳۲ فرعی از ۱00۳ اصلی واقع در خراسان  

رضوی بخش ۱۳  مشهد .. خریداری از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
۱۲- برابر رای ش��ماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۹۳-۹۹/0۳/۱۸ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
س��االری در ششدانگ انباری به مس��احت ۱۹۳.۵0 مترمربع پالک ۱ فرعی از ۱۳۲۴ اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش ۱۳ مشهد خریداری از مالک رسمی بانو شمس احمدی محرز گردیده است.
۱۳- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۵۳۶-۹۹/0۴/0۲ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب 
سرفرازی در یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت ۴۷.۵۵ مترمربع پالک ۶ فرعی از ۳۹۲ اصلی مفروز و مجزی شده 

واقع در خراسان رضوی  بخشش ۱۳ مشهد خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی سرفرازی محرز گردیده است.
۱۴- برابر رای شماره ۱۳۹۸۶0۳0۶00۷000۸0۴-۹۸/۱0/0۳تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد 
توكلی در یک باب دامداری به مس��احت ۳000 مترمربع پالک ۶۳ فرعی از ۷ اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در 

خراسان رضوی بخش ۱۳مشهدخریداری از مالک رسمی مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
۱۵- براب��ر رای ش��ماره۱۳۹۶۳0۶00۷00۲۶۶۳-۹۶/۱۱/۲۳ تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای قربانعلی 
مقصودپ��ور در ی��ک باب منزل به مس��احت ۴0۹ مترمربع پالک ۱۲۶ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع 

درخراسان رضوی بخش ۱۳  مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای علی مقصودپور تقز محرز گردیده است.
۱۶- برابر رای ش��ماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۳۷0-۹۹/0۳/۱۳ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا 
اقازاده در یک باب منزل به مساحت ۲۱۶.۳0 مترمربع) مساحت ۱۵۷.۳0مترر مربع از پالک ۹۲۹ - اصلی و مساخت 
۵۹ متر مربع از  ۹۴۵- اصلی( مفروز و مجزی شده از در بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی ورثه آقای ذبیح 

اله جامی االحمدی  محرز گردیده است.
۱۷- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۴۹۵-۹۹/0۳/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عثم��ان محرمی در یک باب منزل به مس��احت ۲0۵.۴ مترمربع پالک  ی��ک  فرعی از ۸۹۳- اصلی مفروز و مجزی 
شده از واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی و غالمرسول محرمی  محرز 

گردیده است.

۱۸- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۴۹۴-۹۹/0۳/۲۹ تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا 
بهرامی در ششدانگ منزل  به مساحت ۱۱0.۸ مترمربع پالک ۷0۵۳ فرعی از ۱۶۶ اصلی مفروز و مجزی شده واقع 

درخراسان  رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری از مالک رسمی خانم هما پورعزیزی  محرز گردیده است.
۱۹- برابر رای شماره۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۴۹۲-۹۹/0۳/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجید 
آقازاده در یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت ۳۱۱ مترمربع پالک فرعی از۵۸۸- اصلی مفروز و مجزی شده از 

واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است
۲0- براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳0۶00۷000۴۹۱-۹۹/0۳/۲۹ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
اس��حقی در  یک باب  منزل  به مس��احت ۱۳0.۷0 مترمربع پالک ۵0۸ و۵0۷ فرعی از ۱۶۶- اصلی فرعی از ۱۶۶- 
اصلی مفروز و مجزی شده  واقع درخراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد  خریداری از مالک رسمی آقایان قربان بیابانی 

و محمد جمعه اسحاقی  محرز گردیده است.
لذابه موجب ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده ۱۳ایین نامه مربوطه این آگهی  در دونوبت 
به فاصله ۱۵روزاز طریق روزنامه محلی وكثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی كه اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  
اعتراض داش��ته باشند بایدازتاریخ  انتش��اراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت 
یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهدكه دراین صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی كه اعتراض درمهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ-۹۹0۲۷۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/0۴/0۵
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/0۴/۲۱

سیدمجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۸00۴۷0۹ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر 
محمد حسنی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه باغ مشتمل بر انبار به مساحت ۳۲۹۴ قسمتی از پالک ۲۳ اصلی 
به كالسه ۹۸.۲۷۳۱ در بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری شده از وراث مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میش��ود تا در صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف ۱۹۹0۲۲۱0 آ-۹۹0۲۷۶۶
تاریخ انتشار  نوبت اول : ۱۳۹۹.0۴.0۷                  تاریخ انتشار  نوبت دوم : ۱۳۹۹.0۴.۲۱ 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۸0۳۴۲۴۱ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رمضان 
شمسی فرزند محمدعلی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۸۲.۴۳ مترمربع قسمتی 
از پالک ۹ اصلی به كالس��ه ۹۵.۲۵۱۷ واقع در بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری ش��ده از سند مالکیت مشاعی مالک 
رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹0۲۲0۵  آ-۹۹0۲۷۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹.0۴.0۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹.0۴.۲۱ 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره ۸0۲۹۶۵ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محترم 
مشیری فرزند رجبعلی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۵۳ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۷ اصلی به كالسه ۹۸.۳۷۹۹ واقع در بخش ۲ ثبت تنکابن خریداری شده از سید حسین میرفالحی مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹0۲۲0۳ - آ-۹۹0۲۷۶۸
تاریخ انتشار  نوبت اول : ۱۳۹۹.0۴.0۷         تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹.0۴.۲۱ 
شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه شهرس��تان ساری منطقه یک برابر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳۱000۱00۱۶۹۶ مورخ ۹۹.0۳.۱۸ كه در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک 
ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم عباس دهقانیان شیب آبندانی فرزند عبدالعلی بشماره ملی ۲۱۶۱۹۴۴۷۸۹ نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مس��احت ۱۵۳،۹۷ متر مربع قسمتی از پالک ۳۴۳۱ اصلی واقع 
در یک بخش یک ثبت س��اری خریداری از مالک رسمی با كسر سهم وقف محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 

۱۹۹0۲۲0۲ آ-۹۹0۲۷۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹.0۴.0۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹.0۴.۲۱ 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶0۳۱000۴00۳۷۵۱ هیات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض هادی آرایی فرزند عشقعلی 
به شماره شناسنامه ۶ صادره از بابل با كد ملی ۲0۶۴0۳0۵۳0 متقاضی كالسه 0۷۷۲ ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت ۳0۳ متر مربع قسمتی از پالک ۶0-۵۷ اصلی واقع در بخش ۸ بابل محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه كثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد 
درصورتی كه اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد 

صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-۹۹0۲۷۷0  م الف ۱۹۹0۲۲۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 0۷ - 0۴ - ۹۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۱ - 0۴ - ۹۹

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)) نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0.0۹.۲0و برابر 
رای شماره۱۳۹۹۶0۳۱00۱۳000۴۷۹ ...مورخ ۱۳۹۹.0۲.0۴.هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون 
مذكور مس��تقر در واحد ثبتی ....چمس��تان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...كامران غالمی ....
فرزند...محمد رضا....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۲۹0.00 متر مربع به شماره 
پالک ...۴۲....فرعی از ....۱۷.... اصلی واقع در ...قریه كنسپا...بخش...یک ...خریداری از آقای /خانم... رحیم ولی پورمالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/كثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این صورت 
اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۹۹0۲۳0۲  آ-۹۹0۲۷۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۹.0۴.0۷

تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹.0۴.۲۱
كفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان  -  سید محمد حسینی

اداره كل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده۳قان��ون وماده۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره ۱۳۹۹۶0۳0۶0۲۲000۲0۵هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی حلمی زارع فرزندعلی به شماره شناسنامه0كدملی 0۸۴0۵۴۱۹۸۸ صادره ازفریمان دریک باب ساختمان 
به مساحت ۲۵۷مترمربع پالک۷۷فرعی از۲۷۶اصلی واقع دربخش ۱۳خریداری ازمالک رسمی آقای  علیرضاحلمی 
زارع محرزگردی��ده اس��ت .لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می -ش��ود،درصورتی كه 
اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد.  آ-۹۹0۲۷۷۶
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹.۴.۷

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹.۴.۲۱
محمدرضارجایی مقدم رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهره حسینی با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته كه سند مالکیت شش دانگ مربوط به پالک 
ثبتی۹0 فرعی از ۱ مفروزی از۱۱0۷۹ اصلی واقع در بخش یک ثبت قم  به شماره سند ۴۵۲۱۸۱ سری ج سال ۹۷ 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند.لذا مراتب باستناد تبصره 
یک ماده ۱۲0آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه كسی مدعی وجود  سند 
مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱0 روز 
كتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت 

مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:۱۲۶۶0   آ-۹۹
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

محمود مهدوی 

 زمان واریز مابه التفاوت هزینه سوخت ©
رانندگان برون شهری

صداوسیما: حمیدرضــا شهرکی ثانوی گفت: مقرر شــده بود به ازای هر کیلومتر 
پیمایش ۴۰۰ لیتر به حساب رانندگان واریز شود. وی ادامه داد: مابه التفاوت هزینه 
سوخت یارانه ای و آزاد که بین هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان است به حساب رانندگان 
واریز می شود و آن ها می توانند هنگام سوخت گیری از این کارت استفاده کنند و نیازی 
به پرداخت مبلغ بیشتر نیست. مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: مغایرت اطالعات شناسنامه ای با کارت هوشمند سوخت موجب شده 

بود که سهمیه به رانندگان تعلق نگیرد و اکنون در حال رفع این مغایرت ها هستیم.

اختصاص 2هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت ©
کرونایی برای استارت آپ ها

ایرنا: دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی گفت: 
مجموع تسهیالت صندوق نوآوری برای شــرکت های خالق ۵۰۰ میلیارد ریال و 
برای مجموعه های دانش بنیان ۲ هزار میلیارد ریال است که فکر می کنیم بسیاری از 
آسیب ها را پوشش می دهد. با این برنامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت های 
دانش بنیان و تا سقف ۴۰۰ میلیون برای شرکت های خالق تسهیالت آسیب دیدگی 
از کرونا تخصیص پیدا کرد. مهدی محمدی گفت: این موجب شد بخش زیادی از 
شرکت های دانش بنیان و مجموعه های خالقی که از این همه گیری آسیب دیدند، 
وارد مرحله دریافت وام با نرخ بهره اندک یا تنفس ۶ ماهه شوند و مشکالت خود را 
حل کنند. وی با بیان اینکه امکان استفاده از دیتاسنترهای بخش خصوصی، شرکت 
ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری را برای برخی از کسب وکارها مهیا کرد، افزود: 
برای برخی از کسب وکارها در مقطعی از اسفندماه عالوه بر کمک فنی، کمک مالی 

نیز در نظر گرفته شد تا بتوانند کسب وکار خود را توسعه دهند.
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پیشنهاد حذف ۱۶ سهمیه کنکور  تسنیم: سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: بخشی از سهمیه های کنکور مصوبه مجلس شورای اسالمی است که با همکاری مجلس و شورای عالی انقالب 
فرهنگی می توان آن را ساماندهی کرد. بخشی از سهمیه های کنکور نیز مصوبه شورای عالی  انقالب فرهنگی است، به عنوان مثال سهمیه بومی گزینی که انتقادها و پیشنهادهایی در این خصوص به شورا ارسال شده 

است. عاملی با اشاره به پیشنهاد وزارت علوم مبنی بر حذف ۱۶ سهمیه کنکور از ۱٩ سهمیه فعلی تصریح کرد: ضرورت دارد این موضوع با مشارکت و تعامل با مجلس ساماندهی شود.

 بیماران کرونایی هشت برابر بیشتر ©
دچار سکته مغزی می شوند

فارس: به گزارش دیلی میل، براســاس 
نتایج یک بررسی که به تازگی منتشر شده، 
بیماران مبتال به ویروس کرونا هشت برابر 
بیشــتر از بیماران مبتال به آنفلوانزا دچار 

سکته مغزی می شوند.
محققــان در پژوهش هــای اخیر خود 
دریافتند بیماری کووید ۱۹ می تواند منجر 
به سکته و آســیب مغزی در بیماران با 

وضعیت بحرانی شود و این موضوع می تواند در میان مبتالیان به این بیماری بسیار 
شایع باشد. 

براســاس داده های موجود، از حدود هزار و ۹00 بیماری که به علت ابتال به ویروس 
کرونا در بیمارستان بستری شده اند، بیش از ۱.۶ درصد دچار سکته مغزی ایسکمیک 
شده اند. یک سوم بیماران مبتال به کرونای دچار سکته مغزی، موارد شدیدی بودند که 
تحت مراقبت ویژه قرار داشتند. آمارها همچنین نشان می دهد از حدود هزار و۹00 
بیمار دچار آنفلوانزا تنها 0.۲ درصد دچار سکته مغزی شده اند؛ ضمن اینکه میزان مرگ 

و میر نیز بین آن ها بسیار پایین تر است.

دانشگاه های مهم آمریکا از کاخ سفید شکایت کردند©
تسنیم: دانشــگاه هاروارد و ام آی تی در 
واکنش به دســتور خروج دانشــجویان 
خارجی از این کشور در صورت برگزاری 
کالس  های آنالین، با شــکایت از دولت 
ترامپ، خواستار توقف اجرای آن از سوی 

دادگاه فدرال شدند.
این دو دانشــگاه روز چهارشنبه ۱8 تیر 

شکایت خود را به دادگاه ماساچوست ارائه دادند. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روز 
دوشنبه اعالم کرد در صورتی که دانشگاه های این کشور کالس های خود را به صورت 
آنالین برگزار کنند، دانشجویان بین المللی که در آمریکا تحصیل می کنند باید کشور 

را ترک کنند.
بیش از ۱۲ هزار دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که اکنون ممکن 

است وضعیت اقامت شمار قابل توجهی از آن ها با این تصمیم تحت تأثیر قرار بگیرد.
رئیس دانشــگاه ام آی تی با انتقاد از سیاست دولت آمریکا گفت: این تصمیم موجب 
می شود »زندگی دانشجویان خارجی ما مختل شود و اهداف علمی و پژوهشی آن ها 

را نیز به خطر می اندازد«.
رئیس دانشــگاه هاروارد نیز با اعالم اینکه دربرابر این تصمیم »بد« بی تفاوت نخواهد 
بود، ضمن اعالم حمایت از دانشجویان خارجی این دانشگاه گفت: »ما این را به آن ها 

مدیونیم که بایستیم و مقابله کنیم  و این کار را می کنیم«.

دیروز ۱۰ هزار تومان جنس فروختم!©
فارس: این قصه، قصه تنهایی و بی پناهی 
است؛ قصه استواری و ایستادگی؛ قصه مرد 

بودن زنانی در هیاهوی دنیا.

پرده اول»
نخســتین بار که دیدمش ۱0، ۱۲ ساله 
بودم، وسط میدان مرکزی شهر کنار باغچه 

اطلسی ها تکیه زده بود و بساط مختصری داشت.
چند صباحی است که ابتدای یکی از خیابان های منتهی به میدان امام بساط گسترانده 
و کاســبی می کند. پس از گذشت ۲0 ســال از اولین دیدار به سراغش رفتم و برای 

نخستین بار بین ما کالمی درگرفت.
اعظم خانم می گوید: ۲0 ساله دستفروشی می کنم، چون بی سرپرست هستم. با همین 
کار خرج سه فرزند و اجاره خانه را تأمین کردم، امروز دو تا از فرزندانم ازدواج کرده اند و 
در مشهد زندگی می کنند. پس از جدایی از شوهرم چون توافقی طالق گرفتم مهریه ام 
را بخشیدم. دستم را به زانو زدم و روی پای خودم ایستادم، با یک وزنه شروع به کار 

کردم و کم کم توانستم بساطی به راه بیندازم.
۲۲ سالم بود که از شوهرم جدا شدم. پسر کوچکم را باردار بودم که وسط میدان امام 
دستفروشی را پیشه کردم. اولین درآمدی که از بساط بدست آوردم ۱0 تومان بود؛ با 

آن پول میوه خریدم و با خود به خانه بردم.
یادم می آید روزهای اول که بساط کرده بودم در زمستان سرد کنار یکی از باغچه های 
میدان نشستم. سر ظهر برف و یخ آب شده و روان به سمت سرازیری می رفت، عصر 
که هوا خیلی سرد شد نتوانستم از جا بلند شوم، متوجه شدم برف های آب شده زیر 

کفشم جمع شده و تا عصر یخ زده و یک تکه یخ بزرگ زیر کفش هایم بود.
عالوه بر خرج بچه هایم مستأجر هم بودم و ۱۵ هزار تومان پول پیش خانه داده بودم. 
کم کم ۱00 هزار تومان، ۲00 هزار تومان و ۵00 هزار تومان به پول پیش خانه اضافه 
کردم و زندگی ام ادامه داشــت؛ االن هم کمیته امداد خانه ای داده و در آنجا زندگی 
می کنــم. اعظم خانم می گوید: از عید به بعد به خاطر بیماری کرونا کار و کاســبی 
خیلی خراب شده، هر چند وام کرونا یا وام یارانه هم به من تعلق نگرفت. از طرفی هم 
مشتری میگه این جوراب ها کرونا نداره! یا کارتخوان نداری؟ به خاطر همین بیماری 
خوب خرید نمی کنند و دست به پول نمی زنند، اما من ندارم که کارتخوان تهیه کنم، 

کاش می توانستم کارتخوان داشته باشم.

پرده دوم»
نگاهش خیره به زمین اســت و محو تماشای قدم های عابران. در ذهن برای هر قدم 
داستانی می بافد. کار او بافندگی است، گاهی کاموا را رج به رج می بافد تا یک لیف باال 

بیاید یا عروسکی جان بگیرد.
می گوید: پنج ســال اســت که مشغول دستفروشی هســتم و هنر دست خودم را 

می فروشم. بعدازظهر در منزل قالب بافی و صبح ها هم بساط می کنم.
اولین درآمدی که بدســت آوردم ۲هزار تومان بود؛ خیلی خوشحال شدم و به خودم 
افتخار کردم. االن هم روزانه ۴0 تا ۵0 هزار تومان درآمد دارم. مهم ترین کاری که با 

درآمدم از دستفروشی انجام می دهم تهیه جهیزیه برای دخترم است.
هر چیزی که می بافم حداقل سه یا چهار ساعت طول می کشد و کاموای اولیه اش هم 
خیلی گران شده اما باز هم بهتر از هیچ است. البته بیماری کرونا بازار را کساد کرده، 
بعضی از مشتری ها هم می گویند این جنس ها غیربهداشتی است و خرید نمی کنند، 
ولی کسانی که انصاف دارند خودشان می دانند کار دست و در خانه با بهداشت کامل 
بافته شده، اگر کارتخوان داشته باشم شاید کاسبی در روزهای کرونایی بهتر می شد اما 

به خاطر مشکالت مالی نمی توانم کارتخوان تهیه کنم.

پرده سوم»
به محض رسیدن بساطش را علم می کند، سلیقه به خرج می دهد و جوراب ها را به 
تفکیک سایز می چیند و سنجاق های سر را جداگانه نخ کرده و باالی سرش آویزان 
می کند. با دلی مملو از غم می گوید: شوهرم در راه خانه با موتور تصادف و موتوری فرار 
کرد. متأسفانه شوهرم دچار ضایعه نخاعی و از کار افتاده شد و درست ۱0 ماه است که 
من برای تأمین خرج و مخارج خانه بساط زدم. اوایل خیلی برایم سخت بود، اسکاج 
می بافتم و توی یک نایلون پشــتم نگه می داشتم، مشتری که جلو می آمد نشانش 

می دادم اما دیدم فایده ندارد و باید جدی کار کنم.
شوهرم کارگر ساختمان بود؛ کم و زیاد کار می کرد و نان درمی آورد؛ اما االن مخارج و 
اجاره خانه بر دوش من است، بیمه هم نیستیم که حقوقی به ما تعلق بگیرد. من ماندم 

با شوهر مریض و یک دختر کوچک.
سرمای زمستان دستم را ترک ترک و زبر کرده، زیر برف آدم برفی می شدم تا لقمه 
نانی دربیاورم، تابستان هم که آفتاب صورتم را می سوزاند و االنم که کرونا بازار را خراب 
کرده و فروش ندارم. دیروز ۱0 هزار تومان جنس فروختم که شد کرایه ماشینم تا خانه. 

ان شاءاهلل شوهرم شفا می گیرد و زود خوب می شود، من به معجزه خدا ایمان دارم.
با اینکه خودم احتیاج دارم اما از جوراب ها و لیف هایم در اختیار داراالیتام می گذارم تا 

خداوند برکت به پولم بدهد و بازار خوبی داشته باشم.
بازار روزهای کرونایی خیلی خراب شــده، چون مردم دستشــان خالی اســت و هر 
چه دارند خرج مواد غذایی و خوراک می کنند. اگرچه به ســختی با دســته چک و 

ضمانت نامه و سه ماه دوندگی بدون ودیعه کارتخوان گرفتم، ولی بازار کساد است.
این خانم جوان در پایان می گوید: ناگفته نماند شهرداری هر شب ۵ هزار تومان پول 
می گیرد تا اجازه بدهد بساط کنیم، از طرفی یکی دو ماه پیش شماره حساب گرفتند 

تا ۵00 هزار تومان وام کرونایی واریز کنند که تا امروز خبری نیست.

 جامعه/اعظم طیرانی ضرورت رعایت پوشش، 
تنها مختص کشور ما نیست. اگر نگاهی به سایت 
دانشگاه های بزرگ و معتبر دنیا بیندازیم و قوانین 
و ضوابط آن ها را بررسی کنیم، خواهیم دید همه 
وارد محلی  این است که وقتی  روال  دنیا  جای 
می شوید باید قواعد پوششی آن محل را رعایت 
کنید. همان طور که پزشکان و پرستاران لباس 
خاص خود را می پوشند و میهمانداران هواپیما، 
یونیفرم میهمانداری به تن می کنند؛ در دانشگاه 
نیز همین طور است؛ وقتی فردی قدم به فضای 
دانشگاه می گذارد، اجازه ندارد پوششی همسان با 
لباسی که در یک میهمانی و یا محیط های دیگر 

خارج از دانشگاه به تن دارد، داشته باشد. 
دانشگاه به واســطه هویتی که دارد باید در همه 
زمینه ها به ویژه رفتار، گفتار و پوشش برای جامعه 
الگو باشد، به همین دلیل آیین نامه عفاف و حجاب 
سوم مهر۹8 از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، به دانشگاه های کشور ابالغ و بر اساس 
این آیین نامه مقرر شد صیانت و ارتقای ارزش های 
فرهنگی و دینی، حفظ نظم، انضباط و داشــتن 
فضایی مناسب و پویا به عنوان الزمه و قوام بخش 
تحقق اهداف و مأموریت های چندگانه آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشور مورد توجه قرار گیرد. 
مقــام معظم رهبری نیــز امســال در ارتباط 
تصویری با نمایندگان تشــکل های دانشجویی 
تأکید کردند: »بنده نســبت به مسئله  حجاب 
و حیای اســالمی در دانشــگاه ها دغدغه دارم. 
رؤسای دانشــگاه ها، مدیران و خود دانشجویان 
و به خصــوص دخترخانم هــا بــه حجــاب و 

فاصله گذاری اهمیت بدهند و توجه کنند«.
این تأکید دوباره، مســئوالن فرهنگی دانشگاه ها 
را به تکاپوی جدی تر برای فراهم آوردن سازوکار 

اجرای این مهم واداشته است.

ضرورت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب»
معاون  سرســنگی،  مجید 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تهران با بیان اینکه پوشش 
مناســب از جمله اصول و 
ارزش های فاخر اســالمی-

ایرانی اســت که حفظ و رعایت آن، عالوه بر اینکه 
زمینه ساز سعادت و تقرب الهی فردی است، سعادت 
و بالندگی اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده را نیز 
در پی دارد، می گوید: توجه به پوشــش و حجاب 
دانشگاهی، در مکان مقدسی که به تعبیر بنیان گذار 
کبیر انقالب اســالمی، کارخانه  انسان سازی است، 

بیشتر از دیگر بخش ها حائز اهمیت است.
دکتر سرسنگی می افزاید: دانشجویان و دانشگاهیان 
همان گونه که از نظر علمی سرآمد هستند، باید از 
نظر رعایت اصول و ارزش ها نیز الگوســاز باشند 
کــه البته تاکنــون تجلــی آن  را در آیین هایی 
چون پیاده روی اربعین، اعتکاف، شــب های قدر، 
فعالیت های جهادی و سایر عرصه های دانشجویی 
دانشــگاه تهران دیده ایم. البته در این بین تعداد 
انگشت شماری از دانشجویان ممکن است ضوابط 
را رعایت نکنند که در این خصوص نیز اقدام های 
متعددی از جمله »تهیــه برنامه  اجرایی با هدف 

ترویج و گســترش فرهنگ پوشش در دانشگاه«، 
»برنامه ریــزی برای اســتفاده مؤثــر از ظرفیت 
اعضای هیئت علمی دانشگاه در امور فرهنگی و 
تربیتی دانشجویان«، »استفاده از ظرفیت خانواده 
دانشجویان در امور فرهنگی و تربیتی«، »حمایت از 
پایان نامه و رساله دانشجویانی که در حوزه حجاب، 
پوشش و به طور کلی اخالق حرفه ای در دانشگاه 
کار می شود«، »حمایت از عرضه اقالم و محصوالت 
فرهنگی در زمینه پوشــش اسالمی« و همچنین 
»برگزاری مؤثر کرسی های آزاداندیشی متعدد از 
جمله تبیین مســئله حجاب و پوشش به عنوان 
یک موضوع همه جانبه و دغدغه نمودن این مسئله 

برای همه دانشگاهیان« انجام شده است.

پوشش دانشجویی در ایران و جهان»
اکبر هاشمی  علی  ســید 
راد، معــاون دانشــجویی 
فرهنگــی دانشــگاه علم 
و فرهنــگ با بیــان اینکه 
پوشــش دانشــجویی در 

دانشــگاه های ایران و جهان تابع قوانین اســت، 
می گوید: پیرو بیانات مقام معظم رهبری، یکی از 
راهبردهای »سند دانشگاه اسالمی« نهادینه کردن 
فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی 
دانشــگاه ها و حفظ شئون محیط علمی آن است 
که وظایف قانونی دانشگاه ها در خصوص حجاب و 
عفاف را تشریح می کند، از این رو طی بخشنامه ای 
که وزارت عتف به دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی 
کشــور ابالغ کرده، بر صیانــت از عفاف و حجاب 
در محیط های علمی و آموزشی تأکید شده است؛ 
ابالغیه ای که تأکید دارد دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
در فعالیت های خود نباید صرفاً به مسئله حجاب با 

دید ظاهری توجه کنند، بلکه باید موضوع عفاف 
را نیز هم راستا با حجاب پیگیری کنند. آموزش و 
آگاه سازی، ارشاد، تذکر و برخورد با متخلفان سه 
محور اصلی ابالغیه وزارت علوم در خصوص عفاف و 
حجاب است که باید توسط کمیته ای در دانشگاه ها 
دنبال می شد. با توجه به اینکه ابالغیه وزارت علوم 
به دنبال تقویت جنبه های درونی عفاف و حجاب به 
دور از ابزارهای تنبیهی است، این مقوله در دانشگاه 
علم و فرهنگ نیز همچون ســایر دانشگاه ها در 
دستور کار معاونت دانشجویی فرهنگی قرار گرفت 
و در شورای فرهنگی و همچنین کمیته تخصصی 
بــا همین مضمون، موضوع »عفــاف و حجاب« را 

پیگیری کرده است.

ترویج عفاف و حجاب دانشجویی»
وی ادامه می دهد: همان طور که تمام دانشگاه های 
دنیا قواعد مرسوم را به اطالع دانشجویان می رسانند 
این دانشــگاه نیز قوانین، قواعد اخالقی و منشور 
دانشــگاهی را در زمینه عفاف و حجاب از ابتدای 
ورود دانشــجویان با هدف نهادینه کردن فرهنگ 
عفاف و حجاب به آن ها اطالع می دهد که این مهم 
به شــیوه های مختلف از جمله از طریق فرم های 
اطالع رسان در جلسات آزمون شفاهی ورودی های 
جدیــد هر ســال دانشــگاه، طراحــی و پخش 
عکس نوشته ها و اطالعیه های کوتاه در مانیتورهای 
دانشگاه و پخش ویدئو کلیپ های تخصصی »آشنایی 
با قوانین پوشش دانشجویی در دانشگاه های ایران و 
جهان« در آیین اصلی نو ورودی های هر ســال در 
دانشــگاه علم و فرهنگ اطالع رسانی می شود. وی 
می افزاید: با توجــه به ظرفیت های اعضای هیئت 
علمی این دانشــگاه، معاونت دانشجویی فرهنگی 
رویه ای را پیش گرفته تا از طریق استادان متخصص 

و داوطلــب، تخلفات مربوط بــه موضوع عفاف و 
حجاب را رفع کند و پرونده دانشــجویان کمتر به 

کمیته انضباطی ارجاع شود.

خط مشی های متناسب در فضای مجازی»
هاشــمی راد ادامــه می دهد: با توجــه به فضای 
امروزی که جوانــان جامعه را در موقعیت تازه ای 
قرار داده و آن ها با سبک زندگی متفاوتی مواجه 
شــده اند، برنامه ریزی های جدی متناسب با نیاز 
دانشــجویان در فضای مجازی می تواند راهگشا 
باشد.  وی می افزاید: آسیب شناسی و بررسی مقوله 
عفــاف و حجاب با اجرای مطالعات تحقیقاتی در 
قالب طرح ها و پایان نامه های دانشگاهی، بررسی 
راهکارهای دانشــگاه برای کاهــش پرونده های 
انضباطی در زمینه حجاب، تدوین منشور عفاف 
و حجاب، برگزاری دومین همایش و مسابقه ملی 
طراحی مانتو جامعه، تولید پادکست هایی محتوایی 
توسط دانشجویان و برگزاری نمایشگاه مجازی آثار 
هنرهای تجســمی با موضوع »زن در آینه عفاف« 
از دیگر اقدام هایی اســت که معاونت دانشجویی 
فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ در زمینه »عفاف 

و حجاب دانشجویی« انجام خواهد داد.

تشکیل کارگروه آراستگی»
معــاون  َعلــم،  شــهرام 
فرهنگــی و دانشــجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خمینی)ره(  امــام  یادگار 
نیــز با اشــاره بــه اینکه 

اجرای دستورالعمل آراستگی و شئون رفتاری 
در دانشگاه آزاد اسالمی، اقدامی عملی و مؤثر 
در اهتمام بــه دغدغه های مقام معظم رهبری 

و رعایــت موازین شــرعی در زمینه حجاب و 
پوشش اسالمی در دانشــگاه است، می گوید: 
مقام معظم رهبری در بخشی از دیدار تصویری 
با نمایندگان تشــکل های دانشجویی که ۲8 
اردیبهشــت سال جاری برگزار شد، به اهمیت 
مســئله  حجاب و حیای اســالمی در محیط 
دانشــگاه تأکید فرمودند و تفاوت فرمایشــات 
ایشان با ســال های گذشته این بود که امسال 
با بیانی بســیار صریح و دقیق، مسئله رعایت 
حجاب و عفاف را به مسئوالن دانشگاهی تذکر 

داده و به نحوی اتمام حجت کردند.
 وی می افزایــد: همان طــور کــه یک فرد 
در دانشــگاه باید مــوارد مختلفی از جمله 
ادبیــات زبانــی و رفتار شایســته را رعایت 
کند، باید به موضوع پوشــش مناســب نیز 
به عنــوان یکی از هنجارهــای اجتماعی و 

باشد.  داشته  توجه  فرهنگی 
بر این اســاس و با توجه بــه تصویب و ابالغ 
دســتورالعمل آراســتگی از ســوی شــورای 
فرهنگی دانشگاه آزاد اســالمی، واحد یادگار 
امــام)ره( در ســال های گذشــته به ویژه یک 
سال اخیر رهنمودهای رهبری را سرلوحه کار 
خود قرار داده و با تشــکیل کارگروه آراستگی 
و شــئون فرهنگی رفتــاری و برگزاری منظم 
جلسات آن به ریاســت رئیس واحد و دبیری 
معــاون فرهنگی، اقدام های قابل توجهی را در 

زمینه عفاف و حجاب انجام داده است.

بلوغ و بالندگی فرهنگی در دانشگاه ها»
دکتر َعلم از جمله اقدام های انجام شــده در 
راستای اجرای دستورالعمل آراستگی در این 
واحد دانشگاهی را »ایجاد استراحتگاه ویژه و 
مجزا برای دانشجویان دختر و پسر در بهمن 
۹8«، »برگزاری کارگاه های متعدد  آموزشــی 
عفــاف و حجــاب و تبییــن دیدگاه اســالم 
باال بردن ســطح آگاهی دانشگاهیان«،  برای 
استادان  توسط  مراسم ســخنرانی  »برگزاری 
متخصــص بــرای معرفی الگوهای مناســب 
رفتاری و ســیره عملــی معصومین در زمینه 
عفاف و پوشــش اسالمی«، »ارائه مشاوره های 
مذهبی به دانشــجویان توســط کارشناسان 
مذهبی به صورت غیرحضوری«، »شناســایی، 
معرفی و تشــویق دانشــجویان، کارمندان و 
اســتادان نمونه در حوزه عفــاف و حجاب«، 
»طراحــی، چــاپ و تکثیر خالصــه ضوابط 
و مصادیــق مجــاز و غیرمجــاز پوشــش و 
ظاهرآرایی در قالب پوســتر و بنر در محیط 
دانشــگاه«، »گردآوری، چاپ و تکثیر کتابچه 
حجاب و عفاف«، »برگزاری مســابقه و اهدای 
جوایــز در زمینــه ســبک زندگی اســالمی 
ایرانــی« و همچنین »ایجاد اتاق فکر فرهنگی 
و برگــزاری منظم جلســه های آن با دعوت 
از صاحبنظــران به ریاســت رئیس واحد در 
دانشگاه« برمی شمارد و می گوید: امید می رود 
به ویــژه دختران  دانشــجویان  با همــکاری 
دانشــجو و اقدام هــای اصولــی و معرفتــی 
مسئوالن دانشگاه ها، شــاهد بلوغ و بالندگی 
فرهنگی در دانشگاه های سراسر کشور باشیم.

تدبیر مسئوالن فرهنگی دانشگاه ها برای صیانت و ارتقای یک ارزش فرهنگی و دینی

علم آموزی در سایه عفاف
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دستچین

آزمون مشورتی دانش آموزان!
برنا: مهدی بهلولی، کارشــناس آموزش و پرورش با اشــاره به 
چالش امتحانات مجازی، درباره نمره دانش آموزان در سال جاری 
گفت: در روزهای اخیر به شکل اتفاقی چند پسر دبیرستانی از 
یک کوچه خارج شدند. من فکر کردم آنجا مدرسه غیرانتفاعی 
اســت، در حالی که آن ها در یک خانه جمع شــده و به شکل 

مشورتی آزمون می دادند.

استفاده از آجر برای مرمت آثار تاریخی!
برنا: مهدی مجابی، متخصص حوزه میراث فرهنگی گفت: دیده 
شده در برخی مرمت ها از آجر اســتفاده کرده اند و این بار اول 
نیســت که این اتفاق می افتد. زمان کمبود منابع مالی، به جای 
استفاده از نیروی مرمت حرفه ای مجبور می شوند از کارگر ساده 

برای مرمت این مجموعه ها استفاده کنند.

آموزش

عضو کمیسیون آموزش عنوان کرد
 بازنشستگی ۶۲۰ هزار معلم 

تا سال ۱۴۰۴
 خانه ملت    عضو کمیسیون آموزش مجلس از 
بازنشستگی ۶۲0 هزار معلم در پنج سال آینده 
خبــر داد و گفت: آموزش و پرورش باید هرچه 
سریع تر نسبت به جذب نیروهای بالتکلیف چهار 
گروه قانون استخدام معلمان حق التدریس اقدام 
کند. فرهاد بشیری تصریح کرد: در حال حاضر 
نیز بســیاری از استان ها با کمبود معلم مواجه 
هستند و نیاز است با همگرایی وزارت آموزش و 
پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات، سازمان 
امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت 
به ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش اقدام 
شود. وی تأکید کرد: امروز جوانان تحصیلکرده 
بســیاری جویای شغل هســتند و آموزش و 
پرورش باید بداند نمی تواند همه کسری نیروی 
خود را از طریق دانشگاه فرهنگیان جبران کند؛ 
بنابراین باید دوره های تخصصی الزم برای این 
جوانان تحصیلکرده برگزار و به تدریج این نیروها 

به آموزش و پرورش تزریق شوند.

بهداشت و درمان

کیانوش جهانپور توضیح داد
علت کمبود دوباره انسولین 

قلمی در کشور
 ایسنا    مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت 
علت کمبود انســولین قلمــی در داروخانه های 

منتخب را توضیح داد.
دکتــر کیانوش جهانپور گفت: کمبــود این نوع 
انســولین به دلیل تحریم و وجود مشــکالت در 
تبادالت بانکی، تأمین به موقع ارز و مشکالت در 
حمل و نقل هوایی رخ داده بود که به زودی رفع 
می شود. جهانپور افزود: خوشبختانه نخستین خط 
تولید برخی از انواع انسولین های قلمی در کشور 
آغاز به کار کرده و به زودی شاهد راه اندازی دومین 
خط تولید در شــرکت دیگــری خواهیم بود که 
موجب افزایش تولید داخل شده و ضریب اطمینان 
بیشتری را برای تأمین منظم انسولین های قلمی 
مورد نیاز بیماران دیابتی در سراسر کشور فراهم 
می کند. وی با بیان اینکه این دو شرکت ظرفیت 
تولید خوبی دارند، گفت: ممکن است به زودی و 
طی ماه های آینده تا مرز خودکفایی انسولین قلمی 

در کشور برسیم.

خانه و خانواده

مدیرعامل انجمن چندقلوها مطرح کرد
قطع کمک هزینه خانواده های 

دارای فرزند چندقلو
 ایسنا    احسان خاصه تراش، مدیرعامل انجمن 
دوقلوها و چندقلوها با اشاره به عمده مشکالت 
خانواده هایی که چندقلو دارند، گفت: باتوجه به 
وضعیت معیشتی جامعه و افزایش شدید تورم، 
خانواده هایی که چندقلو دارند به شدت درگیر 
معیشت روزانه خود هستند و این وضعیت برای 
خانواده های پرجمعیت به مراتب سخت تر است.

او درخصوص حمایت ســازمان بهزیســتی از 
ایــن خانواده ها گفت: چندی پیش ســازمان 
بهزیستی فراخوانی برای ثبت نام منتشر کرد تا 
به خانواده هایی که چندقلو دارند خدمات مالی 
ارائه دهد، اما متأسفانه یا به برخی استان ها ابالغ 
نشــد یا وقتی افراد مراجعــه کردند با تکمیل 
ظرفیت مواجه شــدند. خاصه تراش با اشــاره 
به مبلغ کمک هزینه سازمان بهزیستی گفت: 
خانواده هایی که موفق به ثبت  نام شدند ماهی 
۲00 هزار تومان به مدت دو ماه دریافت کردند 

اما هم اکنون همین مبلغ هم قطع شده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل بنیاد احسان خبر داد
ارسال یک میلیون بسته بهداشتی 

به مناطق قرمز کرونایی 
 باشگاه خبرنگاران جوان   محمد ترکمانه، 
مدیرعامل بنیاد احسان ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( اظهــار کرد: در حال حاضر توســط 
گروه های جهادی یک میلیون بسته بهداشتی 

به مناطق قرمز کرونایی ارسال می شود.
او با بیان اینکه شناســایی مناطق قرمز و اعالم 
آن توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی انجام گرفته، گفت: ستاد اجرایی فرمان 
امام گروه های جهادی را به گونه ای سازماندهی 
کــرده که در این مناطق با رعایت پروتکل های 
بهداشتی بسته ها را میان اقشار آسیب پذیر توزیع 
کنند. ترکمانه افزود: مرحله دوم رزمایش همدلی 
و احسان با توزیع ۴ میلیون بسته پروتئینی بین 
اقشار آســیب دیده از کرونا در مناطق حاشیه 

شهر آغاز شده و تا یک ماه دیگر ادامه دارد.
وی همچنیــن ادامه داد: شناســایی اقشــار 
آسیب پذیر از بیماری کرونا توسط وزارت کشور 

انجام گرفته است.

نظامی و انتظامی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:
 هیچ داروخانه آنالینی 

در فضای مجازی نداریم
 فارس    ســرهنگ رامین پاشــایی، معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا می گوید: هیچ داروخانه 

آنالینی در فضای مجازی نداریم.
وی اضافــه می کند: متأســفانه کالهبرداران 
یکسری داروها و اقالم غیرمجاز، کمیاب و غیر 
قانونــی را در فضای مجازی در معرض فروش 
قرار می دهند. تا این لحظه هیچ دارو یا واکسن 
رســمی به عنوان داروی قطعی درمان کرونا 
اعالم نشده اما در فضای مجازی شاهد بودیم 
افــرادی با وعده فــروش داروی قطعی درمان 
کرونــا اقدام به کالهبرداری از افراد می کردند؛ 
بعضی از چهره های سرشــناس و سلبریتی ها 
هم اقدام به تبلیغ داروها می کردند که به آن ها 

تذکر دادیم.
سرهنگ پاشــایی می گوید: اگر کسی بخواهد 
با نام و اعتبار خود داروی خاصی را بفروشــد یا 
تبلیغ کند یا بگوید شیوه درمان خاصی را اختراع 

کرده، با وی برخورد کرده و دستگیر می کنیم.

فراسو

برداشت آزاد

 شنبه2۱ تیر ۱3٩٩  ۱٩ذی القعد   ه ۱44۱ ۱۱ جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره ٩2٩0

احتمال ابتال به سرطان ریه پس از بهبود کرونایی ها
ایسنا: مینو محرز، عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی و 
کارشناس ســازمان بهداشت جهانی گفت: تا این لحظه ابتالی 
بیماران به ســرطان ریه پس از درمان کرونا به اثبات نرسیده و 
هیچ آگاهی در این زمینه وجود ندارد. کرونا ممکن است اثرات 
سوء بر برخی قســمت های ایمنی بدن بگذارد اما در خصوص 

سرطان ریه تا این لحظه قطعیتی وجود ندارد.

مصوبه ای که در حال خاک خوردن است
مهر: زهره الهیان، نماینده مجلس یازدهم گفت: مجلس باید درزمینه 
اجرایی شدن قانون »فرهنگ عفاف« از مسئوالن، مطالبه و راهکارهای 
نهادینه شدن عفاف و حجاب را اجرایی کند. متأسفانه این مصوبه در 
حال خاک خوردن است و اگر اجرایی شده بود در حال حاضر شاهد 

وضعیت رها شده مد و لباس و عفاف و حجاب در کشور نبودیم.

خسارت بزرگ هتلداران
ایرنا: جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران می گوید: این 
روزها بیشتر افرادی که به ســفر می روند به ویالهایی مراجعه 
می کنند که یا به خودشان تعلق دارد یا اجاره می کنند و برخی 
نیز ترجیح می دهند کمپ بزنند و در چادر اقامت کنند. از اسفند 
تا پایان خرداد هتل ها ۶هزار میلیارد تومان از درآمدشــان را از 

دست دادند که خسارت بزرگی است. 

البی برای چشمپوشی از حذف انحصار وکال
فارس: شهباز حسن پور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
گفت: مایلیم قانون اصالح وکالت در مجلس تصویب شود اما برخی 
وکال به شدت رایزنی و برخی همکاران ما را در مجلس قانع کردند 
که این قانون تصویب نشود، با وجود این، احتمال دارد نمایندگان در 

مقابل این انحصارطلبی بایستند و این قانون تصویب شود.
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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

 نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق بر آمادگی 
اقلیم برای دســتیابی به راهکارهای مبتنی بر قانون اساسی 

برای حل و فصل مشکالت با بغداد تأکید کرد.

جان بولتون، مشاور سابق ترامپ می گوید: ترامپ همزمان با 
اینکه به کارکنان خود بی اعتماد است، به اشخاص بزرگی مثل 

والدیمیر پوتین و شی جین پینگ غبطه می خورد.

شخصیت های بین المللی چه مواضعی علیه طرح صهیونیستی الحاق گرفتند؟

دوست و دشمن علیه اشغال بیشتر
  جهــان/ علوی  پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از گفت وگوها با 
ترامپ از طرح الحاق قسمت هایی از کرانه باختری 
به مناطق اشــغالی رونمایی کــرد، مخالفت های 
گســترده ای با ابعاد این طرح از ســوی مقام های 
کشورها و سازمان های مختلف ابراز شد. گستره این 
مخالفت ها از مقام های سیاسی غرب و همپیمان 
این رژیم تا کشــورهای عربی و شــرقی به چشم 
می خورد. پس از گذشــت تاریخ اولیه اجرای این 
طرح و عقب نشــینی مقام های صهیونیســت از 
پیشــبرد آن، مروری بر موضع گیری های سیاسی 

بین المللی علیه آن ضروری به نظر می رسد.

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در 
گفت وگو با محمود عباس، رئیس 
اعالم  تشــکیالت خودگــردان، 
کرد: برلیــن حامی قطعنامه ها و 
قوانین بین المللی در خصوص فلسطین است. وی 
همچنین بر حمایــت آلمان از روند گفت وگوهای 
صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بر اساس راهکار 
تشکیل دو کشوری و پایبندی به قوانین بین المللی 
تأکیــد کرد. صدراعظم آلمان همچنین حضور دو 
طرف فلسطینی و اسرائیلی بر سر میز مذاکرات را 
به منظور برقراری صلح در منطقه و تأثیر زیاد آن بر 

ثبات و امنیت بین المللی مهم دانست.

رئیس جمهور  مکرون،  امانوئل 
فرانسه در گفت وگویی تلفنی از 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست 
خواست طرح الحاق کرانه باختری 
را لغو کند. وی تأکید کرد فرانســه به تالش برای 
برقراری صلح در خاورمیانه پایبند اســت. چنین 
اقدامی نقــض قوانین بین المللی اســت و امکان 
تحقق راهکار تشــکیل دو کشور را از بین می برد؛ 
راهکاری که می تواند صلح دائمی را بین اسرائیلی ها 

و فلسطینی ها ایجاد کند.

بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس اعالم کــرد: طرح الحاق 
کرانه باختری به اراضی اشــغالی 
روابط رو به شکوفایی میان رژیم 
صهیونیستی و جهان عرب را تهدید می کند و از نظر 
لندن این اقدام نقض قوانین بین المللی و غیرقابل 
قبول است. وی در مقاله ای در یدیعوت آحارونوت 
نوشــت: من به عنوان یک دوست، تحسین کننده 
و حامی مادام العمر اسرائیل، نگرانم این طرح های 
پیشنهادی در هدفشان برای تأمین امنیت مرزهای 
اسرائیل شکست خورده و با منافع بلند مدت خود 

اسرائیل مغایرت داشته باشند.

عبداهلل دوم، پادشــاه اردن بار 
دیگــر مخالفت خــود را با طرح 
اســرائیلی الحاق اعالم و بر ثبات 
موضع  امان نســبت به مســئله 
فلسطین تأکید کرد. وی افزود: موضع گیری اردن 
در زمینه مسئله فلسطین تغییر نکرده و نخواهد 
کــرد، ما با هر گونه اقدام یکجانبه اســرائیل برای 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری مخالف هستیم. 

پادشاه اردن در ادامه اظهار کرد: اردن بر دستیابی 
به هدف خود یعنی حمایت از منافع فلسطینی ها 
تأکید داشــته و خواهد داشت، موضع گیری ما در 
مورد طرح الحاق که از فرصت های صلح و ثبات در 

منطقه می کاهد، ثابت است.

نهیان،  زایــد آل  بن  محمد 
ولیعهد ابوظبی نسبت به رویکرد 
احتمالی رژیم صهیونیســتی در 
خصوص الحاق اراضی فلسطینی 
به صــورت غیرقانونی و برخــالف قطعنامه های 
بین المللی ابــراز نگرانی کرد. وی در تماس تلفنی 
با ملک عبداهلل دوم، پادشاه اردن اعالم کرد: طرح 
رژیم صهیونیســتی در الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به اراضی اشــغالی، فرصت های صلح در 

منطقه را نابود می کند. 

سیاست  مسئول  بورل،  جوزف 
خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: 
برای  صهیونیســتی  رژیم  طرح 
الحاق کرانه باختــری به اراضی 
اشغالی، نقض صریح قوانین بین المللی است و ضربه 
بزرگی به راهکار تشکیل دو کشوری خواهد زد. وی 
در بیانیه ای گفــت: طرح الحاق، بر ثبات و امنیت 
 منطقه و روابط اتحادیه اروپا با اســرائیل و روابط 
تل آویو با کشــورهای عربی تأثیر خواهد گذاشت. 
بورل در ادامه افزود: هرگونه نقض قوانین بین الملل 
به ویژه زمانی که بحث الحاق اراضی مطرح باشــد، 
تأثیرات و پیامدهایی ناگوار بر نظام بین الملل و نزاع 

در دیگر مناطق دارد.

محمد اشتیه، نخست وزیر دولت 
تشکیالت خودگردان فلسطین در 
نشست هفتگی کابینه بر مخالفت 
فلسطین با تمامی اشکال الحاق 
مناطق کرانه باختری به اراضی اشغالی تأکید کرد. 
وی افزود: ما الحاق را چه کوچک باشد چه بزرگ 
رد می کنیم، این الحاق هر شکلی که داشته باشد 
در زمره سلسله عملیات های اشغال تدریجی اراضی 

فلسطینی قرار می گیرد.

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه در زمینه طرح 
الحاق بخشــی از کرانه باختری 
به اســرائیل گفت: نقشه الحاق 
اســرائیل یک طرح نامشروع، غیرقانونی و در واقع 
یک اشغال جدید و شیوه ای برای اخاذی است. این 
یک سیاســت، حمله و بازی جدید برای اشغال و 

غصب است.

عبداللطیف بن راشد الزیانی، 
وزیر خارجــه بحرین تأکید کرد 
اگر اسرائیل طرح های خود برای 
الحاق اراضی فلسطین و گسترش 
شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری را اجرا 
کند، این اقدام نقض آشکار قطعنامه های بین المللی 
بوده و به منزله از بین  بردن فرصت های تحقق صلح 

عادالنه و همیشگی در خاورمیانه است. 

امور  وزیر  ســرگئی الوروف، 
گفت وگویی  روسیه طی  خارجه 
بــا گابــی اشــکنازی، همتای 
صهیونیست خود، مخالفت شدید 
روسیه با طرح رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه 

باختری به اراضی اشغالی را ابراز کرد.

خارجه  وزیــر  الصفدی،  ایمن 
اردن اعــالم کرد: طــرح الحاق، 
نقض آشــکار قوانین بین المللی 
است و بدون واکنش نخواهد بود، 
به ویژه که در صورت اجرایی شدن، بدعتی جهانی 
را برجای خواهد گذاشت و به کشورهای ابرقدرت 
این اجازه داده می شود که اراضی کشورهای ضعیف 
را اشغال کنند و این امر در جامعه بین الملل مردود 
است. وی ادامه داد: راهکار تشکیل دو کشوری تنها 
راه حل این درگیری است و چالش برقراری صلح 
نه تنها برای اردن بلکه برای همه کشورهای عربی، 

اسالمی و جامعه بین الملل است.

رژیم  جنگ  وزیــر  گانتز،  بنی 
صهیونیســتی اعالم کــرد یک 
میلیون بیکار در اسرائیل اهمیتی 
به طرح الحاق اراضی فلسطینی به 
اسرائیل نمی دهند. وی این اظهارات را یک روز پس 
از اختالف علنی اش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در خصوص اجرای طرح الحاق 

اعالم کرده است.

میخائیل بوگدانف، معاون وزیر 
خارجه روســیه اعالم کرد طرح 
اسرائیل برای الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری هرگز منجر به صلح 
و امنیت در منطقه نخواهد شــد. وی تصریح کرد: 
این گام های یکجانبه منجر به صلح نخواهد شد و 
نیاز عملی به مذاکره وجود دارد و این مذاکرات، دو 
طرف را به سمت راه حلی قابل قبول برای تمامی 
مشکالت ترغیب می کند. وی تأکید کرد: هیچ راه 

دیگری به جای صلح و دوستی وجود ندارد.

جیمی کارتــر، رئیس جمهور 
اســبق آمریــکا طرح اســرائیل 
برای الحــاق بخش هایی از کرانه 
باختری را محکوم کرد و هشدار 
داد طرح الحاق به راهکار تشــکیل دو کشوری و 
امکان دســتیابی به راه حل عادالنه درگیری میان 
فلسطین و رژیم صهیونیســتی پایان خواهد داد. 
وی توسعه طلبی مســتمر رژیم صهیونیستی در 
شهرک های کرانه باختری را محکوم کرد و گفت: 
این اقدام هرگونه احتمال تشکیل کشور مستقل 

فلسطین را به خطر می اندازد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه در سخنانی با اشاره 
به طرح دولت رژیم صهیونیستی 
برای الحــاق بخش هایی از کرانه 
باختــری و دره اردن بــه اراضی اشــغالی، درباره 
پیامدهای خطرناک اجرای این طرح هشــدار داد. 

وی افزود: ما معتقدیم هرگونه تالش برای تحمیل 
»حاکمیت« اسرائیل بر اراضی فلسطین نه تنها به 
چشــم انداز حل و فصل مناقشه بر اساس اصل راه 
حل دو کشــوری خاتمه خواهد داد، بلکه ســبب 
شــکل گیری موج جدیدی از خشونت در منطقه 

خواهد شد.

وزیر  نخســت  اولمرت،  ایهود 
ســابق رژیم صهیونیستی اظهار 
کــرد: الحــاق مناطــق کرانــه 
باختــری به اســرائیل فاجعه ای 
برای اسرائیلی ها و فلســطینی ها خواهد بود. وی 
در گفت وگو با شــبکه آر تی گفت: در صورتی که 
اسرائیل تصمیم بگیرد گام های یکجانبه به منظور 
الحاق ایــن اراضی بردارد منجر به نابودی هرگونه 
فرصت مذاکره بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها درباره 

توافق نامه صلح فراگیر در آینده خواهد شد.

تزیپی لیونی، وزیر خارجه سابق 
رژیم صهیونیســتی تصمیم این 
رژیم برای الحــاق بخش هایی از 
کرانه باختری را اشتباهی تاریخی 
دانست. او در مصاحبه با شبکه سی ان ان گفت: من 
معتقدم الحاق ۳۰ درصد کرانه باختری به معنای 
بی نیازی از صلح در آینده است و این به ضرر منافع 

اسرائیل است.

نخســت وزیر  محمد،  ماهاتیر 
ســابق مالزی تأکید کــرد این 
کشور با عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی مخالف است و هرگز 
این رژیم را به رســمیت نخواهد شناخت. وی در 
مصاحبه با المیادین گفت: مسئله فلسطین باید از 
طریق مذاکرات حل شــود، اما اقدام های اسرائیل 
نقض قوانین بین المللی است و سازمان ملل باید این 
پرونده را به دادگاه بین المللی ببرد تا مشخص شود 

اسرائیل بر حق است یا اشتباه می کند.

یوســف بن احمد العثیمین، 
دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 
از شــورای امنیت خواست برای 
از اجرای طــرح الحاق  ممانعت 
بخش هایی از اراضی فلسطینی اشغال شده در سال 
۱۹۶۷ به حاکمیت رژیم صهیونیســتی اقدام های 
الزم را در پیش بگیرد. وی در پیام هایی برای وزرای 
خارجه کشورهای عضو شــورای امنیت و اعضای 
کمیته چهارجانبه صلح خواست اسرائیل، این قدرت 
اشغالگر برای توقف تمامی اقدام های غیرقانونی اش 
و نیز پایبنــدی به تعهداتش در توافق نامه ژنو 4 و 
قطعنامه های مرتبط سازمان ملل زیر فشار گذاشته 

شود.
سازمان عفو بین الملل هم طرح رژیم صهیونیستی 
برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری را غیرقانونی 
خواند. این ســازمان در بیانیه ای نوشت: مقام های 
اسرائیل باید هرچه  ســریع تر طرح الحاق را کنار 
بگذارنــد، چرا که این مســئله قوانین بین المللی 
را نقض کــرده و چندین دهه نقض منظم حقوق 

فلسطینی ها را تشدید می کند.

ایسنا: به گفته یک پروفسور علوم سیاسی که از 
ســال ۱۹۹۶ پنج مورد از ۶ انتخابات را به درستی 
پیش بینی کرده، دونالد ترامپ ۹۱ درصد شــانس 

پیروزی در انتخابات نوامبر را دارد.
یورونیوز: دانشــگاه های هاروارد و ام آی تی اعالم 
کردند از دولت ترامپ به دلیل تصمیم جدید برای 

لغو روادید دانشجویان خارجی شکایت کرده اند.

را از دست نمی دهیم© دوباره زمان 
جهان: خواهر کیم  جونگ 
اون گفته است کره شمالی 
در آرزوی مذاکرات سازنده 
با آمریکا، دوباره زمان را از 
دست نمی دهد. به گزارش 

راشــاتودی او تأکید کرده است: کره شمالی هیچ 
چیزی از مذاکره با ایاالت متحده بدست نمی آورد 
و در حــال حاضر هیچ برنامه ای برای گفت وگو با 

آمریکایی ها روی میز رهبر کره شمالی نیست.
کیم یو جونگ همچنین اشــاره کرده: آمریکا در 
مذاکرات جدی نیســت. آن هــا تنها می خواهند 
درهــای مذاکره را باز نگــه دارند و به این طریق 
مانع پیشرفت ما شوند. اما ما دیگر امنیت و آینده 
مردممان را به امید گشایشی از سوی آمریکایی ها 

معاوضه نخواهیم کرد.
در همین حال سی ان ان، رســانه دموکرات های 
آمریکا از اطالعات تأیید نشده ای درباره کشف یک 
سایت هسته ای جدید در کره شمالی خبر داد. به 
گفته این خبرگزاری، تصاویر این تأسیسات، همه 
مشخصه های یک تأسیسات هسته ای کره شمالی 
را داراســت؛ محیط امنیتی، مســکن در محل، 
بناهای یادبود دیدارهای غیرعلنی رهبران و یک 
تأسیسات زیرزمینی؛ این تأسیسات همچنین در 
کنار یک کارخانه آب معدنی واقع شده که دارای 

هیچ یک از این ویژگی ها نیست.
در حال حاضــر آمریکا، ژاپن و اســترالیا تالش 
می کنند کره شمالی را به میز مذاکرات با آمریکا 
برگردانند امــا کره ای ها که احتمــال می دهند 
پیــروزی ترامپ در انتخابــات 2۰2۰ به مذاکره 
با آن هــا ارتباط دارد، تصمیم گرفته اند به راحتی 

مذاکرات را قبول نکنند.
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شهردار سئول خودکشی کرد©
یورونیوز: پلیس سئول در نخستین ساعات بامداد جمعه اعالم کرد جسد پارک 
وون سون، شهردار پایتخت کره جنوبی را پیدا کرده است. پارک یک هفته ای بود 
که ناپدید شده بود. جسد پارک در منطقه ای در شمال سئول یافت شده است؛ در 
نزدیکی محلی که او آخرین بار از تلفن همراهش استفاده کرده و پس از آن تلفنش 
خاموش شــده بود. خبر ناپدید شدن او را نخستین بار دخترش به پلیس اطالع 
داده بود. دخترش همچنین به پلیس گفته بود پدرش پیامی شبیه به وصیت نامه 
در خانه گذاشته و سپس خانه را ترک کرده است. پارک وون  سون از سال 2۰۱۱ 

میالدی شهردار پایتخت کره جنوبی بود.
پارک جزو چهره های منتقد کره جنوبی محسوب می شد و بارها به نابرابری های 
اجتماعی و اقتصادی رو به رشد در این کشور اعتراض کرده بود. اگر چه پلیس کره 
هنوز در حال تحقیق است اما گفته می شود دلیل خودکشی او ترس از لو رفتن 

پرونده های آزار جنسی به همکارانش بوده است.

در ادامه مبارز ه های انتخاباتی در آمریکا

بایدن با شعار »آمریکایی بخرید« به جنگ ترامپ رفت©
فارس: جو بایدن، نامزد ریاســت جمهوری حزب دموکرات در انتخابات 2۰2۰ 
آمریکا به اعالم و تشریح یک برنامه اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دالری با هدف احیای 
اقتصاد آمریکا با رویکرد خرید تولیدات آمریکایی و همچنین تقویت اشتغال زایی و 
تولید پرداخته است؛ او با این طرح به طورمستقیم دونالد ترامپ را در ضمن تدارک 

هر دو نفر برای جلب آرای طبقه کارگر به چالش کشیده است.
پیش از این ترامپ دســتورکار به اصطالح »اول آمریکا« را مطرح کرده بود که آن 
را بزرگ ترین بسیج سرمایه گذاری های عمومی در حوزه های زیرساخت، تولید و 

تحقیقات از جنگ جهانی دوم تا کنون خوانده است.
بایدن به پیشنهاد یک طرح جامع برای استفاده از اختیارات تنظیمی و بودجه ای 
دولت فدرال برای تقویت تولید و همچنین شرکت های تکنولوژی آمریکا پرداخته 
است. وی در این طرح 4۰۰ میلیارد دالر را برای افزایش چهار ساله خرید کاالها 
و خدمات آمریکایی از سوی دولت و همچنین یک طرح ۳۰۰ میلیارد دالری برای 

پژوهش ها و توسعه جدید در حوزه تکنولوژی در آمریکا مطرح کرده است.
بایدن در کنار سیاســت های دیگرش پیشــنهاد اجرای ســخت گیرانه قوانین 
»آمریکایی بخرید« را داده با این هدف که شرکت های آمریکایی از آن سود ببرند؛ 
چرا که این قوانین به آسانی توسط سازمان های دولتی دور زده می شود. همچنین 
کمپین بایــدن در اعالم این طرح به مانور روی وعده هــای او به تقویت حقوق 
چانه زنی گروه های کارگری و فسخ تخفیف های مالیاتی برای شرکت های آمریکایی 

که شغل ها را به خارج می برند پرداخته است.

یورش کرونا به ارتش اشغالگر

10هزار سرباز صهیونیست در قرنطینه©
المیادین: منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی به ابتالی ۳۵۰ نظامی این رژیم به 
ویروس کرونا و قرنطینه ۱۰ هزار سرباز اذعان کردند. براساس این گزارش، ارتش 
رژیم صهیونیســتی همچنین ۱۰ هزار سرباز دیگر را قرنطینه کرده است. بیشتر 
سربازان قرنطینه شــده همچنان تحت مراقبت دقیق پزشکی به وظایفشان در 
مکان های امن ادامه می دهند اما آمار ابتال همچنان نگران کننده است، به طوری 
که فرماندهان ارتش اسرائیل تصمیم به فراخواندن 2هزار سرباز ذخیره همزمان با 
پایان ماه جاری میالدی )ژوئیه( گرفته اند. پیش از این هم بنی گانتز، وزیر جنگ 

اسرائیل به کرونا مبتال شده بود.

  نمابر تحریریه:     ۳۷۶۱۰۰8۷ -۳۷۶84۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳۷۶۱8۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳۷۶۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳۷۶۶2۵8۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳۷۶۱۰۰8۶   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳۷۶282۰۵                                             
                                      فاکس: ۳۷۶۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- ۹۱۷۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳۷۶8۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶۱82   و   ۶۶۹۳۷۹۱۹ )۰2۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹۳8۰۱۳  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

اخبار

بدون تیتر

چهره

خبر کوتاه

 انعکاس

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

شنبه 21 تیر 1399  19 ذی القعد   ه 1441 11 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9290

ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی كیفی به پیمانكار واجد ش��رایط واگذار نماید  لذا متقاضیان ش��ركت در مناقصه می توانند از تاریخ 1399/04/22  لغایت  1399/04/26  در 
س��اعات اداری در قبال ارائه فیش بانكی به مبلغ  200.000 ریال جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تداركات این ش��ركت واقع در یزد – بلوار ش��هید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق س��ایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس www.Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت ش��ركت توزیع نیروی 
برق اس��تان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیش��نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این ش��ركت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش��نهادهای تحویل داده ش��ده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . كارفرما 

رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است . 
 تضمین شرکت در مناقصهعملیات )ریال(مصالح )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

زمان  بازگشائی پاکتهازمان تحویل پاکتهانوع ضمانتنامه)ریال (

199/106/603
انجام فعالیتهای   اصالح و بهینه سازی 

مطالبات. 1.021.937.800660.432.930170.000.000در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان خاتم 1399 بانکی. 3-  . 2-چک  بانکی   -1
4- ضمانتنامه از شرکتهای بیمه گر

ساعت 13 سه شنبه

مورخ 1399/05/07

ساعت 11  شنبه

مورخ 1399/05/11

1- مدت اجرا : سه ماه   2- هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.     3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر 
شركت توزیع نیروی برق استان یزدبا شماره تلفن : 36248989-035 امور تداركات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .                                                                                                                                                                                                                                                                             م الف438                                                                                                 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای (  شركت توزیع نیروی برق استان یزد نوبت اول  

شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد نسبت به خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی )HDPE  -  PE80 ( در سایزهای ۶3 ، الی 3۵۵ طبق مشخصات درج 
ش�ده در اس�ناد مناقصه را از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه تولیدکنندگان که دارای کد معامالتی )بورس( می باش�ند جهت 

شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
- شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 209900۵۶۶9000030 می باشد.

www.setadiran.ir محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس -
- محل تسلیم پیشنهادات : بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال مدارک به شیراز ، شرکت آبفا استان فارس ) میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی 

غربی ، نبش خیابان سبحانی ، بلوک 40۶ طبقه اول ، واحد دبیرخانه ، کد پستی718۶8984۶۵( 
- آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : یکشنبه 99/04/29
- تاریخ نهایی قبول پیشنهادات ) بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(( : دوشنبه 99/0۵/13

- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی : سه شنبه 99/0۵/14
- اعتبارات طرح از محل اعتبار طرح های عمرانی سال 98 و 99 ) اسناد ، اوراق ، وجه نقد(

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶.140.000.000 ریال ) فقط به صورت ضمانت نامه بانکی - شرکت در فرآیند ارجاع کار دروجه شرکت آب و فاضالب استان فارس (
) www.setadiran.ir )قیمت اسناد200.000  ریال ) خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد -

- به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واصل  شود مطلقا  ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است .
- این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی می گردد که شرکت کننده )مناقصه گر(
 در س�امانه ثبت نام و کلیه مدارک در س�امانه بارگذاری و پیش�نهاد قیمت را ارائه نموده باش�ند ، کلیه پاکات عالوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری می بایست به 

صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب فارس گردد .
نوبت اول آگهی : 99/4/19   نوبت دوم آگهی : 99/4/21                                                                                                                                                            شناسه آگهی9084۵0

شرکت آب و فاضالب استان فارس
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آگهی ارزیابی كیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای )1399/4/19-99/37/13981(
نوبت دوم 

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای كاالی مشروحه ذیل را از طریق شركتهای تأمین كننده 
داخلی خریداری نماید:

COMPRESSOR – DLLE – 401 – EWL      COMPRESSOR – D2DD3 – 500 – EWL     : 1- شرح مختصر كاالی مورد نیاز
COMPRESSOR – DKLD – 200 – EWL       COMPRESSOR – DKLD – 150 – EWL                                                        

 اطالعات تكمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد. 
     2- محل تحویل كاال : شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -  اداره تداركات و امور كاال
3-  نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكی به مبلغ-/000ر800ر263 ریال

4- ش��رایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین ش��ركت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری ش��ركت ملی نفت ایران، داش��تن شخصیت حقیقی/ 
حقوقی، شماره اقتصادی،  توانایی مالی، ارائه سوابق كاری و همچنین مدارك وگ�واه�ینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رس��انی زیر نس��بت به تهیه و تكمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای 
كتبی خود را به همراه مدارك درخواس��تی حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی كیفی و بررس��ی صالحیت تأمین كنندگان در ارتباط 

با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
 شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی كیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شركتهای واجد شرایط جهت 
شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد كرد و این شركت در رد یا قبول پیشنهادات 
در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار اس��ت.   ))فقط مدارك ارزیابی ارس��الی كه در دفتر خانه رس��می كپی برابراصل ش��ده باش��د مورد اس��تناد خواهد بود.((

آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها
نش��انی محل اعالم آمادگی و دریافت اس��ناد: اس��تان خوزستان - شهرس��تان امیدیه- بلوار نفت- ش��ركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال 

فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897     فاكس: 3504 داخلی 06152622273
نوبت اول: 18 / 4 / 99          نوبت دوم: 21 / 4 / 99

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال 032/ت ك آج/99 - نوبت دوم
شماره مجوز :  1399.1769 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت
 و گاز آغاجاری )سهامی خاص( 

مجسمه مالنیا در آتش سوخت©

بی بی سی: مجسمه چوبی مالنیا ترامپ، همسر 
رئیس جمهور آمریکا که در نزدیکی شهر زادگاهش 
در اسلوونی نصب شده بود، در روز استقالل آمریکا 
و در ادامه اعتراض  ها به نژادپرستی آتش زده شد. 
اگرچه ســاخت این مجسمه با انتقادهایی همراه 
بود و برخی آن را »مجســمه بدتــراش« و »مایه 
شرمساری« توصیف کرده بودند اما شهر سونیتسا 
از هنگامی که مالنیا ترامپ ساکن کاخ  سفید شده 

به یک جاذبه گردشگری بدل شده است.
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