
 

همدلی ادامه دارد
 آستان   باز هم فرصت همدلی و همراهی مؤمنانه، گزارشی از آغاز مرحله دوم رزمایش »مواسات و همدلی« در مناطق محروم مشهد

زیر بیرق سبز حضرت رضا)ع( مهیا شده تا در روزهای 
با ویروس کرونا، در  نرم کردن  و پنجه  دشوار دست 
حد مقدورات آستان قدس رضوی از جمعی از اقشار 

بی بضاعت حاشیه شهر مشهد دست گیری شود. اتفاقی 
که از ابتدای شیوع این ویروس منحوس آغاز شده و 
تاکنون به اشکال مختلف ادامه دارد. اما در ادامه این 
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:aحضرت محمد
آسمان ها و زمین و 
فرشتگان و شب و 
روز برای سه کس 
آمرزش می طلبند؛ 

دانشمندان، 
دانشجویان و 
سخاوتمندان. 
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اجازهبدهیمبچههاخودشان
انتخابکنند...

برایرهاییازنگاهکاالیی
نیازمندمعجزههستیم

ازاینشرایطباسرافرازی
عبورخواهیمکرد
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 نمایندگان مجلس می گویند بر اساس قانون تمرکز، وزارت جهاد باید عهده دار تولید و تجارت محصوالت کشاورزی باشد  

مبارزهباآفتخودکفاییگندم

معاون امالک و اراضی 
این آستان خبر داد

3 مصوبه 
مساعدتی برای 

مستأجران 
آستان قدس

 اقتصاد  رئیس جمهور می گوید »البته خدا را شکر به گندم نیاز نداریم و نسبت به قبل 
12 درصد افزایش خرید در کشور هم داشته ایم« . از سویی دیگر کارشناسان میزان آمار 
برداشت گندم را قابل نقد دانسته و خودکفایی گندم را در خطر می بینند. جهاد کشاورزی 
اما می گوید ما همچنان خودکفاییــم و وارداتی که صورت گرفته برای پر کردن ذخایر 
استراتژیک است. با این حال حذف بودجه اختصاصی طرح خودکفایی گندم از سال 94 
سیاست های خودکفایی دولت را زیر سؤال برده و کارشناسان بر همین مبنا، برایند رفتار 
اقتصادی دولت پیرامون خودکفایی را مناسب ارزیابی نمی کنند. با این تفاسیر نمایندگان 

 ............ صفحه 6مردم در مجلس یازدهم درصددند از...

 آستان   معاون امالک و اراضی آستان قدس 
رضوی از سه مصوبه جدید مساعدتی در زمینه 
برای  موقوفه  حقوق  پرداخت  نحوه  و  شرایط 
مستأجران آستان قدس رضوی خبر داد.مرتضی 
قدس  آستان  اراضی  و  امالک  معاون  حقیقی، 

رضوی با اعالم این خبر...

پس از پایان مهلت دو هفته ای 
شهردار و از سوی سازمان 

آتش نشانی عنوان شد

اعالم اسامی
12 مجتمع و بازار 

ناایمن مشهد

نگاهی به بازی های 
باقیمانده مدعیان 

کسب سهمیه

سایه سایت های 
شرط بندی روی

10 بازی 6 امتیازی
 ............ صفحه های 10 و11 ............ صفحه 3 قدس خراسان

سومین انتخابات پارلمانی 
سوریه با موفقیت برگزار شد

پیروزی سیاسی  
درسایه تهدیدهای 
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annotation@qudsonline.ir

گفت وگوی  روز
مسعود مردانی

کرونا؛ این میهمان تاجدار ناخوانده حاال بیش از پنج ماه است که آرامش خانه مان را 
بر هم زده و گویا خیال رفتن هم ندارد. چند روز پیش بود که حسن روحانی، رئیس 
جمهور کشورمان با بیان اینکه تا امروز 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتال شده اند، 
از احتمال ابتالی 35 میلیون نفر دیگر به این ویروس گفت. عالوه بر آنکه در این 

مدت بیش از 200 هزار نفر در بیمارستان ها بستری بوده اند...

توصیه های مهم برای بیماران 
در قرنطینه خانگی
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک 
مرحله ای خدمات پیمانکاری زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1- عملی�ات حفاری،لول�ه گ�ذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در س�طح اس�تان )پهنه 1( ش�امل چاه ه�ای کالته صوفی ومحمود آباد س�فلی 
)شهرستان تربت جام( و چاه عشق آباد )شهرستان فریمان( به شماره فراخوان 2099001446000042

2- عملیات حفاری،لوله گذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در س�طح اس�تان )پهنه 3( ش�امل چاه های عس�گر آباد وفیالب)شهرستان قوچان( 
وچاه مجتمع شامکان)چاه ساالر( شهرستان نیشابور به شماره فراخوان 2099001446000041

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 1399/04/28 
می باش�د. اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/04

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد 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
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نوع ردیف
پالک ثبتیواگذاری

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

وضعیت 
موجود

قیمت پایه 
آدرسکارشناسی

1
عرصه و 

2/6900139/35اعیان

مسکونی 
غیرقابل 
استفاده 

دارای پروانه 
ساخت

34.837.500.000

تهرانسر
 بلوار گل ها 

خ کیاشمشکی 
پالک 11

2
عرصه و 

اعیان
مفروز از 

11/161199/40
ویال ی 
دوبلکس

قابل استفاده
180.000.000.000

جاده فشم 
به شمشک- 

روستای درود- 
روبروی ورزشگاه

سازمانی در نظر دارد 
به  را  خود  امالک  مزایده  طریق  از 

شرح جدول زیر واگذار و به فروش رساند،
 لذا متقاضیان  می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید 

از امالک تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 

با  شماره تلفن 09054867363 تماس حاصل نمایند.

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

زیارت»ظریف«زیارت»ظریف«
ازمشهد»حاجقاسم«ازمشهد»حاجقاسم«

پیگیری پرونده شهادت سردارپیگیری پرونده شهادت سردار
محور رایزنی های وزیر امور خارجه در بغدادمحور رایزنی های وزیر امور خارجه در بغداد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

با شایعات بی اساس موجب دلسردی نشوید  سیاست: محمد کشاورززاده، سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن در توییتی نوشت: »در این شرایط سرنوشت ساز که کادر درمانی کشور در تالش است 
کرونا را شکست دهد، وظیفه همه ما کاهش رنج و آالم مردم است.کمک به تنگ تر کردن حلقه تحریم ظالمانه آمریکا با هر توجیهی غیرقابل پذیرش است«. وی افزود: »تاکنون بیشترین کمک خارجی از چین به ایران 

بوده است، با شایعات بی اساس موجب دلسردی نشوید«.

 سیاســت/  مهدی خالدی   وزیر امور 
خارجه کشورمان که روز گذشته و در رأس 
هیئتی بلندپایه به بغداد رفته بود، با مقامات 
این کشور دیدار داشت؛ سفری که از چشم 
ناظران تحــوالت منطقه پنهــان نمانده و 
بسیاری با توجه به موقعیت زمانی، آن را مهم 

ارزیابی کرده اند.
این نخستین ســفر محمد جواد ظریف به 
بغداد پــس از انتخاب مصطفی الکاظمی به 
عنوان نخست وزیر و البته پرمشغله ترین سفر 
وی به عراق بود. در برنامه دیدارهای ظریف از 
مالقات با برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی 
الکاظمی نخست وزیرتا دیدار با هادی العامری 
رئیس ائتالف فتح، سید عمار حکیم رئیس 
جریان ملی حکمت، نیچروان بارزانی رئیس 
اقلیم کردستان و فائق زیدان 
رئیس شــورای عالی قضایی 
عراق دیده شــده بود. ســفر 
ظریف به بغداد تنها یک روز 
پیش از سفر الکاظمی به ایران 

صورت گرفت. 
نخســت وزیر عراق که امروز 
به عربستان سعودی می رود، 
قرار اســت فردا راهی تهران 
شــده و با مقامات کشورمان 
گفت و گو کند. بســیاری از 
تحلیلگران ســفر الکاظمی را 
تالشی از ســوی بغداد برای 
ایفای نقش میانجی در موضوع رابطه تهران 
- ریاض ارزیابی کرده و عده ای دیگر نیز سفر 
متقابل مقامات ایرانی و عراقی به پایتخت های 
یکدیگر را در پیگیری موضوع جنایت آمریکا 
در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

مهم می دانند. 

خواستار عراق قوی و آرام هستیم»
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
ظهر روز گذشــته و در دیــدار با برهم 
صالح، رئیس جمهور عراق ضمن تأکید 
بر روابــط دیرینه و تاریخی دو کشــور، 
توســعه و تعمیق آن را به نفع دو ملت و 

کشورهای منطقه خواند. 
محمدجــواد ظریف همچنیــن در دیدار 
با مصطفــی الکاظمی نخســت وزیر عراق 
درباره مناسبات دوجانبه، سفر پیش روی 
الکاظمی و مسائل منطقه ای و بین المللی 
به رایزنی پرداخت. ظریف پیش از این نیز 
با فؤاد حسین، همتای عراقی دیدار و پس 
از آن در نشســت خبری مشترک حضور 

یافــت. وزیر امور خارجه در این نشســت 
با بیان اینکه روابــط ایران و عراق با خون 
جوانان ما در مقابله با داعش پایدار شــده 
و هیچ گاه به هیچ شــکلی از بین نخواهد 
رفــت، گفت: برای ما عراق قوی و پر صلح 
و آرامش و دارای روابط ســازنده و خوب با 
همه همسایگانش معادل قدرت، آرامش و 
ثبات خودمان اســت. وی در بخش دیگر 
ســخنانش به تحوالت منطقه پرداخت و 
تصریح کرد: ضرورت دارد در مورد مسائل 
منطقه ای و بین المللی با یکدیگر گفت وگو 
و تشریک مساعی کنیم. منطقه ما نیاز به 
آرامش دارد. متأســفانه اقدام تروریســتی 
آمریکا در به شــهادت رســاندن شــهید 
سپهبد قاســم سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس و همراهانشــان خسارت بزرگ 
برای مقابله با تروریسم در این منطقه بود. 
ایران و عراق به عنوان دو کشــور خسارت 
دیده از این حرکت با همکاری هم موضوع 
را پیگیری خواهند کرد. وزیر خارجه عراق 
نیز در این کنفرانس خبری مشترک تأکید 

کرد کشــورش به دنبــال روابط متوازن با 
کشورهای همسایه است 

وساطت الکاظمی  میان ایران و عربستان »
ســفر وزیر خارجه ایران به عراق در شرایط 
اســتثنایی و اوضاع کنونــی منطقه و عراق 
صورت می گیرد. صابر گل عنبری، تحلیلگر 
مســائل بین الملل نوشــت: در این راســتا 
ســفر ظریف به بغداد هم به احتمال زیاد با 
میانجیگری الکاظمی میان عربستان و ایران  
مرتبط اســت و دور از ذهن نیست که وی 
حامل پیام ایران به عربســتان باشــد. اما با 
وجود نگاه مثبت عربســتان به الکاظمی و 
برخورداری نخست وزیر عراق از انگیزه الزم 
برای وســاطت، ولی موفقیت در این پرونده 
فاکتورهای مهم تر دیگری را می طلبد که در 
شــرایط کنونی فراهم نیست و از این جهت 
نمی توان به ثمربخش بودن این وســاطت 
خوشبین بود. مهم ترین چالش فراروی چنین 
میانجیگری های منطقه ای این است که هم 
اکنون تنش میان عربستان و ایران در دوره 

ترامپ به نوعی به تابع تنشی بزرگ تر میان 
آمریکا و ایران تبدیل شده است و گشایش در 
آن هم بسته به گشایش در این تنش بزرگ 

است که آن هم فعاًل متصور نیست.

شهادت سردار سلیمانی محور رایزنی ها»
اما یک تحلیلگر مســائل عراق در گفت وگو 
بــا قدس در مــورد اهــداف و اهمیت ابعاد 
این ســفر عنوان داشت: در ســفر به بغداد 
ســه تن از افرادی که ظریف با آن ها دیدار 
داشت، شخصیت های قضایی عراق هستند 
)مصطفی الکاظمی نخست وزیر، فالح فیاض 
رئیس حشد الشــعبی و فائق زیدان رئیس 
شــورای عالی قضایی(. این نشــان می دهد 
یکــی از موضوعــات مهم مطرح شــده در 
دیدارهای دوجانبه پیگیری پرونده شهادت 
ســردار ســلیمانی و ورود جدی تر عراق به 
حوزه شــکایت از این حماقت آمریکایی ها 
در نهادهای بین المللی است. امیر مسروری 
افزود: موضــوع دوم افزایش روابط اقتصادی 
میان دو طرف است. امروز عراق به کاالهای 
ایرانی احتیاج ضــروری دارد و این در حالی 
است که تهران نیز در میانه تحریم ها به تداوم 
مناسبات اقتصادی به بغداد نیازمند است. وی 
ادامه داد: البته اکنون موضوع مهم تر، مسئله 
تداوم واردات برق عراق از ایران است. این در 
حالی اســت که اخباری در خصوص قصد و 
نیت دولت مصطفی الکاظمی برای گرایش 
به شورای همکاری خلیج فارس در راستای 
برق رســانی به عراق تحت فشارهای آمریکا 
منتشر شده است. این مسئله با هدف کنار 
گذاشتن همســایه شرقی عراق از این بحث 
اقتصــادی به جای حل این مشــکل انجام 
می شود. همچنین تبادل مواد غذایی با توجه 
به شرایط کرونایی هم مد نظر دو طرف است. 
مسروری تصریح کرد: سفر الکاظمی به ایران 
از یک جهت دیگر هم حائز اهمیت اســت. 
عراق پیش از شهادت ســردار سلیمانی به 
واسطه ای در رابطه میان ایران و کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس تبدیل شده بود. 
برپایه گفته حیدرالعبادی، نخست وزیر سابق 
عراق، ســردار سلیمانی در حالی به شهادت 
رســید که حامل پیامی برای او بود که قرار 
بود به عربستان منتقل شود. پس این سفر 
الکاظمی به ریاض هم حامی پیام های مهمی 
خواهد بود و اینکه عراق ســعی خواهد کرد 
همچنان به عنــوان میانجی میان دو طرف 
باقی مانده و نقش فعــال تری در معادالت 

منطقه بازی کند. 

ظریف دیروز به بغداد رفت، نخست وزیر عراق فردا به تهران می آید

»الکاظمی« و سودای میانجیگری میان ایران و عربستان

هم چرخ اقتصاد بچرخد وهم با کرونا مبارزه شود، فقط گول زدن است! اگراین روش س
درســت باشد، چرا تعداد مبتالیان و فوتی ها حتی از ایام شروع کرونا بیشتر و بیشتر 
شده؟ اگر یادتان باشد گفته شد هم انرژی هسته ای و هم حذف تحریم ها! نتیجه اینکه 
اآلن انرژی هســته ای تعطیل  و تحریم ها نه تنها کم نشد، بلکه اضافه هم شد! آقایان 
می خواستند بگویند با یک دست می شود دو تا هندوانه برداشت بیچاره مردم که باید 

تاواِن این لجاجت را بدهند! 09150002088
واقعاً به گفته آقای قمی، اگر شما نماینده ها و وزرا توانستید دوسه ماه حقوق چند ده س

میلیونی تان را با تأخیر بگیرید، آن موقع فقط می توانید حال مردم بینوا را درک کنید. 
فقط در حرف، مردم مردم شما گوش فلک را  کر کرده! 09350008433

۱۰ میلیون موبایل می خریم تا باهــاش چت کنیم، ۴۰۰میلیون جهاز می دیم تا س
دخترمون بره مستأجر بشه! خالصه ما ایرانی ها غنی و ثروتمند یم، نمیدونم  چرا با این 

همه ثروت فقیر شدیم یا شاید هم پولمون فقیر شده؟09150007819
مسئوالن و مردم تربت جام به پاس هنرمندی و شناساندن شهرشان نه به ایران که س

به جهان توسط مبین درپور در برنامه عصرجدید باید تجلیل شایسته ای از این هنرمند 
کنند؛ چرا که با میلیاردها تومان نمی توانستند این کار را بکنند. 09370008044

لطفاً پیگیرحق تسری کارکنان زندان ها باشید، حق تسری فوق العاده خاص پرسنل س
زندان ها سال ۹۱ تصویب با وجود تصویب قانونی اجرا نگردیده است.  09110007519

کارشناســان رادیولوژی با انجام سی تی اســکن و رادیوگرافــی از ریه بیماران کرونایی س
در مراحل غربالگری، درمان و  بســتری؛ نقش بســزایی در مبارزه با این بیماری دارند و 
تاکنون بســیاری از این عزیزان به کرونا دچار شــده اند. در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
برای کارشناســان رادیولوژی برای سه ماه 2۰۰ هزار تومان کارانه کرونا داده اند، اما برای 
کارشناسان اداری دانشگاه که حتی رنگ یک بیمار کرونایی را ندیده اند تا 7 میلیون تومان 

پرداخت نموده اند! 09380006173

توقف حکم اعدام سه متهم اغتشاشات آبان 

دیوان عالی پرونده را دوباره بررسی می کند©
ایسنا: درخواست بررسی مجــدد پرونده سه محکوم به اعدام اغتشاشات آبان سال 
۱۳۹۸، از ســوی دیوان عالی کشــور پذیرفته شــد. در همین زمینه چهار وکیل 
محکومــان این پرونده در متنی اعالم کردند: »با توجه به اظهارات ســخنگوی قوه 
قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به 
نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴7۴ را تقدیم رئیس 
دیوان عالی کشــور کردیم. حسب اطالع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط 
رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب 
دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال 
حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، 
متوقف اســت و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی 
کننده هم قبالً مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم با توجه به رویکردهای امید 
برانگیز دوران تحول در دســتگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد 

بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود«.

  رئیس جمهور هرچه زودتر ©
وزیر پیشنهادی صمت را معرفی کند

سیاست: حجت االسالم علیرضا ســلیمی، نماینده مــردم محالت در اخطاری در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی و اشاره به 
وضعیت بازار گفت:  با چه منطقی وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی نشده است؟ 
اگر قرار اســت آقای مدرس خیابانی معرفی شود زودتر این کار انجام شود و یا فرد 
دیگری معرفی شود. به هرحال مسئول نظارت بر بازار، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

است و کسی که سرپرست است، انگیزه الزم را ندارد.
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: حتماً 
این موضوع در چارچوب قانونی دنبال می شود، ولی در شرایط سخت اقتصادی و 
با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مهمی از اقتصاد را برعهده 
دارد، به خصوص در حوزه پیشــران جامعه می تواند در اشــتغال و معیشت مؤثر 
باشــد. این تذکر بجاست و ممکن است به لحاظ قانونی دولت زمان داشته باشد، 
ولی شرایط اقتصادی اقتضا می کند هرچه زودتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت معرفی شود. معرفی وزیر یک روز دیرتر تبعات خود را دارد؛ بنابراین رئیس 
جمهور هرچه سریع تر گزینه خود را معرفی کند تا با مدیریت قوی تر و بهتر کار 

این وزارتخانه ادامه یابد.

ورود سپاه به ساخت جرثقیل حمل شناور 300تُنی©
تســنیم: ســرهنگ محمدعلی طالبی، 
مدیرعامل مؤسسه شهید زین الدین نیروی 
زمینی سپاه در گفت وگویی گفت: با توجه 
به توســعه صنعت زرهی در مؤسســه ما 
این مطلب را در ماشــین آالت مهندســی 
هم توســعه دادیم و امروز افتخار داریم که 
بگوییم یک بولدوزر D-۱55 را کامالً کنترل 
از راه دور اتوماتیک کرده ایم. این کمک می کند که بتوانیم از این خودرو در زمین های 

عملیاتی استفاده کنیم.
طالبی اضافه کرد: بسیاری از قطعات مورد نیاز خودروهای راه سازی را نیز خودمان 
تولید می کنیم و در این راســتا از ظرفیت شرکت های راه سازی هم استفاده کردیم. 
به واسطه زیرساخت خیلی خوبی که در مؤسسه شهید زین الدین وجود دارد، بخشی 
از ظرفیت را به ســمت موضوعات صنعتی بردیم که ممکن است در کشور به زمین 
مانده باشد. جرثقیل حمل شناور، تجهیز بسیار خاصی است که فناوری تولید آن در 
اختیار چند کشور معدود اروپایی است. با توجه به نیاز کشور و بنا به سفارش به این 
سمت رفتیم و موفق شدیم با همکاری شرکت های دانش بنیان یک جرثقیل حمل 

شناور با ظرفیت ۳۰۰ تن را از ابتدا طراحی و تولید کنیم.

پاسخ ایران به یادداشت مغرضانه »بلومبرگ«©
فارس: »علیرضا میریوســفی« ســخنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در 
نیویورک  در نامه ای در پاسخ به مقاله  اخیر بلومبرگ به قلم »الی لیک« تحت عنوان 
»خرابکاری به توافق با ایران ترجیح داده می شود«، گفت: خرابکاری در ایران به تشدید 
تنش ها دامن می زند. میریوسفی در مقدمه نامه خود خطاب به سردبیری »بلومبرگ« 
تصریح کرد: »یادداشــت لیک برخالف تمامی استانداردهای خبرنگاری تشویق به 
خشونت، ترور و خرابکاری می کند و برخی اشتباهات و فرضیات را مطرح می کند «.

با این حال ســخنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ به یادداشت 
مغرضانه اخیر »بلومبرگ« تأکید کرد هرگونه خرابکاری در ایران، می تواند آغازی برای 

یک درگیری تمام عیار باشد.

نگرانی تل آویو از چشم انداز توافق تهران و پکن ©
سیاست: یک دیپلمات سابق هندی به نگرانی رژیم صهیونیستی از توافق بلند 
مدت ایران و چین اشــاره کرد و نوشــت: تل آویو از چشم انداز توافق تهران و 
پکن نگران اســت. »ام کی بهادرا کومار« سفیر سابق هند در ترکیه و ازبکستان  
روز شــنبه در رشته  توییتی نوشت: »از عملیات ســیا در ایران برای بی ثبات 
سازی غافل نشــویم. ایران مدت هاست که با تروریســم آمریکایی - اسرائیلی 
مواجه بوده و روش های تالفی را نیز یافته اســت«. این دیپلمات سابق هندی با 
اشاره به نگرانی تل آویو از توافق تازه تهران و پکن نوشت، اسرائیل ۱۰۰ درصد 

از چشم انداز توافق ایران با چین عصبانی است.

اصالح طلبان برای تأثیرگذاری منتظر فرصت  اند©
سیاست: داریــوش قنبری،  فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت وگو با اعتماد آنالین 
گفت: اصالح طلبان تمایلی به تکرار آنچه در سال های ۹2، ۹۴ و ۹۶ اتفاق افتاد ندارند؛ 
یعنــی فضای جامعه در آن دوره ها طوری بود که اصالح طلبان به قولی با کاندیدای 
اجاره ای وارد صحنه انتخابات شدند. هرچند این تصمیم در آن برهه منطقی بود، اما 
به هر حال به تفکر اصالح طلبی ضربه زد. پس جریان اصالحات دو راه بیشتر ندارد: یا 
اینکه با کاندیدایی اصالح طلب به استقبال انتخابات برود، یا »اصالح طلب«ی را خارج 

از قدرت پیگیری کند.
داریوش قنبــری گفت: اصالح طلبان با قهر میانه ای ندارنــد و برای تأثیرگذاری 

منتظر فرصت  اند.

روزهای سخت روزنامه نگاری©
دهه ششــم عمرم را ســپری می کنم و از 
نوجوانی می نوشته ام. به یاد نمی آورم در این 
همه سال هنگام نوشتن متنی و یادداشتی، 
دستم لرزیده باشد. اما در ماه های اخیر هر بار 
که دست به نوشتن می برم، هزار و یک فکر به 
ذهنم خطور می کند. از تأثیر مثبت و منفی 
آنچه می نویســم تا هراس از سوءبرداشت و 
بازتاب هایی خالف جهــت هدفم از نگارش 
آن مطلب. این دغدغه ها بی تردید برای تمام 
همکاران روزنامه نگارم در این روزها مشترک 
است. از همین رو باور دارم روزنامه نگاری در 
این برهه اگر سخت ترین کار در این سرزمین 
نباشد، در شمار سخت ترین هاست. قلم را که 
روی کاغذ می گذاری باید مراقب باشی اگر 
انتقادی می کنی، منصفانه باشد، ابزاری برای 
هجوم یک دســته و جناح به جناحی دیگر 
نشــود، حق اهلل و حق الناس در آن رعایت 
شــود، در این روزها، کورسوی امید مردم را 
نسوزاند، از سرخودخواهی نباشد، قدمی رو 
به جلو و نه بازگشــت به اشتباهات تجربه 
شــده، باشــد. جان کالم آنکه برای نگارش 
همین چند سطر، آنکه دغدغه این چیزها را 

دارد، ساعت ها خودخوری می کند.
با ایــن احواالت وقتــی وارد فضای مجازی 
می شوید، از رفتار بسیاری از نخبگان حتی، 
شوکه می شــوید. همین ابتدا گفتم »حتی 
نخبگان« تا بدانید مــرادم هیاهوی رایج در 
فضای مجازی نیســت. زمانی با گســترش 
فنــاوری اطالعــات امید داشــتیم فضای 
نخبگانی با دســتیابی به انبوه مخاطب عام، 
بتواند در جهت دهی به احساسات توده ها و 
توسعه آموزه های خود، گام مهمی در آموزش 
عمومی بردارد. چراکه دیگر فالن ســردبیر 
و بهمان نشریه به ســبب اختالف سلیقه و 
خط فکری و سیاسی و غیره نمی تواند فالن 
و بهمان نویســنده و متفکر و صاحب نظر را 
نبیند و سانسورش کند. شوربختانه گذشت 
زمان نشــان داد این فرصت طالیی نتیجه 
عکس داده است. حاال فضای نخبگانی هم در 
تولید فکر و محتوا به همان هرج و مرج فضای 
مجازی متکی شده است. تنبل تر از گذشته، 
رعب ریزش فالوور و کمبود الیک آن ها را به 
همســویی با جریان های همگانی و ترس از 

استقالل فکری سوق داده است.
این وضعیت تا وقتی مجازی بماند، ترسناک 
نیســت. اما وقتی صاحبنظران، مسئوالن و 
متولیان ایــن آب و خاک، متأثــر از فضای 
مجازی در دنیای حقیقی رفتارهایشــان را 
تنظیم می کنند، زمان هشدار فرا رسیده است. 
عده ای از آن ها رفتارهایی می کنند، حرف هایی 
می زنند، مواضعی می گیرنــد و گاه مرتکب 
اعمال حیــرت آوری در دنیای پیرامونی خود 
می شــوند که هدف غایی آن تنها درشت تر 
شدن و به چشــم آمدن بیشتر را در فضای 
مجازی به دنبال داشته باشد. این رفتار معنایی 
ندارد و جز فدا کردن حقیقت و ســر بریدن 
آن در پاس مجاز! خداوند همه ما را از چنین 
آفتی مصون بدارد، ان شاءاهلل. باری قلم را که 
امشب برداشــتم به قصد گالیه از خانه ملت 
برداشتم که باوجود شعارهای دلسوزانه آغازین 
برای ایفای نقش فوری در معیشــت مردم و 
دیگر مشــکالت، هنوز پس از نزدیک دو ماه، 
مردم را چشم انتظار نگه داشته اند. اما در ادامه 
اندیشیدم همین که در این اوضاع شمشیر را 
علیه قوه مجریه غالف کردند و سمت همدلی 
را برگزیدند، خودش کار بزرگی بود. به امید 
آنکه در ادامه نیز هرسه قوه و نیز نخبگان ما 
دریابند که این روزها بیش از هر زمان، وقت 
همدلی است و آن که در این ایام در اندیشه 
تداوم نبردهای جناحی و شخصی است، جز 

آسیب ثمری برای مردم ندارد.

 امیرحســین قاضی زاده هاشمی که ریاست س
جلسه علنی روز گذشته مجلس را برعهده داشت 
در پاسخ به تذکر یک نماینده بیان کرد: تاکنون 
2۳۰ سؤال به هیئت رئیسه واصل شده و همه به 
کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شده است. 
هیئت رئیسه کمیسیون ها باید جلسه تشکیل 
داده و گــزارش کمیســیون را به صحن تحویل 
دهند، تاکنون گزارشی درخصوص سؤال از وزرا 
از سوی کمیسیون به هیئت رئیسه تحویل داده 

نشده است.

 نماینــدگان خانــه ملت تقاضای عــده ای از س
نمایندگان مجلس درمورد تشکیل کمیسیون ویژه 
جهش تولید و نظارت بر اجــرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی را بررسی کردند. وکالی ملت در نهایت با 
تشکیل کمیســیون ویژه جهش تولید در مجلس 

شورای اسالمی موافقت کردند.

 علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی س
دفتر رئیس جمهوری ، در حســاب کاربری خود 
در توییتر نوشــت: » ورای واکنش هیئت نظارت به 
اظهارات احمدی بی غش، پرسش مهمی نیز متوجه 
 صداوسیماست؛ چه کسی و با چه توجیهی مجوز 
پخش چنین اظهارات بی پایه و غیرمســئوالنه ای 
درحوزه   امنیت ملی را آن هم در برنامه ای غیر زنده 
صادر کرده؟ امید که سودای تسویه حساب سیاسی 

از وفاداری به منافع ملی پیشی نگرفته باشد«.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

یکی از موضوعات 
مهم مطرح شده در 
دیدارهای دوجانبه 
پیگیری پرونده 
شهادت سردار 
سلیمانی و ورود 
جدی تر عراق به 
حوزه شکایت از 
آمریکایی هاست

بــــــــرش
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مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان

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

خبـر

میزان: دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و 
سایر متهمان دیروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای 
دوازدهمین جلســه رســیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر 
متهمان، رئیس دادگاه رســمی و علنی بودن دادگاه را خطاب 
به حاضران در جلسه متذکر شد. قاضی از متهم مهدی زاهدیان 
خواســت در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از 
او پرســید آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم ضمن رد اتهامات 
مطرح شــده در کیفرخواست درباره رابطه با دانیال زاده گفت: 
وکیل دانیال زاده بودم. پس از تعیین حق الوکاله، او 7 میلیارد 
تومان برای هزینه های دادرسی و قانونی و ۳ میلیارد تومان برای 
حق الوکالــه به من پرداخت کرد. قاضــی خطاب به این متهم 
گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت 

کردید؟ متهم زاهدیان گفت: من پولی ندادم.
قاضی گفت: شــما در چند مرحله اظهــار کرده اید که پول به 
علیزاده داده اید. گفته اید ۳میلیــارد تومان به بازپرس علیزاده 
داده ام و این را در مواجهــه حضوری اظهار کرده اید. گفته اید 
این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده اید؛ یک 

مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده اید. 
قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواســت در جایگاه حاضر شود. 
وکیل متهم زاهدیان با حضور در جایگاه از موکل خود دفاعیاتی 
در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد. در ادامه جلسه 
دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهم قاسم زاده گفت: در جایگاه قرار 
بگیرید. قاضی خطاب به متهم قاسم زاده گفت:  اتهام شما تأثیر 
دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از 

آقایان حاج رضا و شریف نجار افزون بر مبلغ 2۸ میلیارد ریال است، 
آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ متهم قاسم زاده گفت: نمی پذیرم. 
قاضی بیان کرد: شــما به چه پرونده هایی رسیدگی می کردید؟ 
متهم پاسخ داد: بسیاری از پرونده ها به من ارجاع می شد. رئیس 
دادگاه سؤال کرد: موضوع شکایت در حدود صالحیت شما نبوده 
است. در ادامه قاضی از وکیل متهم قاسم زاده خواست در جایگاه 
قــرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد. در ادامه مرتضی ناجی 
در جایگاه قرار گرفت و درباره دو اتهام منتســبه به موکل خود 
دفاعیاتی را بیان کرد. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست 
در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خــود را بیان کند. وی افزود: 
مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که همشهری قاسم زاده و 
علیزاده بوده و دوســت صمیمی این دو نفر است. وی خطاب به 
متهم زاهدیان گفت: شما مشغول کار چاق کنی در قوه قضائیه 
بودید، ما از درونتان شــما را کشف کردیم و فردی از درون شما 
را افشاگری کرد. در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرار های دانیال زاده 
نمایش داده شــد. قاضی بابایی با اعالم ختم جلسه گفت: زمان 

برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعالم می شود.

قوه قضائیه

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند اکبر طبری برگزار شد

رشوه ۳ میلیاردی همدست طبری به بازپرس

رابطه ایران با طالبان مشابه آمریکا نیستاز این شرایط با سرافرازی عبور خواهیم کرد
 سیاست  حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی دیروز در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشــاره به شرایط سخت 
ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم ها و فشارهای 
حداکثــری آمریکا و نیز محدودیت های غیر 
قابل اجتناب شــیوع کرونا در کشور، تصریح 
کرد: دولت مطمئناً با نگرشــی واقع بینانه به 
شرایط سخت کنونی و در عین حال با اتکا به 
توانمندی های داخلی و راه حل های عملیاتی و 
عینی به دور از شعارهای تخیلی، برای حل 
مشکالت کشــور تالش می کند. وی افزود: 
تعیین راه حل ها نباید برگرفته از نگاه رویایی و 
فارغ از حقایق اقتصادی کشور و یا نگرش های 
ناامید کننده و بدبینانه نسبت به توانایی ها و 
ظرفیت های کشور باشد. رئیس جمهور گفت: 
با بهره گیری از تجربه های گران سنگ سال ها 
مقابله با تحمیل شرایط سخت اقتصادی، با 
همراهی مردم، فعاالن و کارشناسان اقتصادی 
و همکاری سایر قوای کشور، از این شرایط با 
سرافرازی عبور خواهیم کرد. روحانی با بیان 
اینکه دولت از ارائه پیشنهادها و راه حل های 

دلسوزان نظام و کشور در این راستا استقبال 
می کند، افزود: مهم این اســت که با وجود 
موانع و مشکالت پیچیده و خاص اقتصادی، 
کشور توانایی گذر از این شرایط دشوار را دارد.
رئیــس جمهور بــا بیان اینکه تســهیل در 
ورود و خــروج کاال در گمرکات کشــور از 
اولویت های مهم دولت در حوزه تجارت است، 
گفت:ترخیص کاال در کوتاه ترین زمان همراه 
با شــفافیت و اجرای دقیق دستورالعمل ها 
از ســوی دســتگاه های مرتبط برای رونق 
بخشــیدن به تولید و تأمین مــواد اولیه و 
کاالهای اساسی، تصمیم جدی دولت تدبیر و 

امید است که باید با دقت دنبال شود.

 فارس  »ســید عبــاس عراقچــی« معاون 
سیاســی وزیر امور خارجــه در مصاحبه با 
شبکه خبری »طلوع نیوز« افغانستان در پاسخ 
به پرسشــی درباره حضور طالبان در ایران و 
همچنین داشــتن دفتر گفــت: آن ها دفتر 
ندارند. وی همچنین درباره شــورای مشهد 
طالبان نیز افزود: ممکن اســت طالبان برای 
خود شورای مشهد درست کرده باشد، اما از 
نظر ما موضوعیت ندارد. معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران در پاســخ به این پرســش 
که تماس های ایران بــا طالبان از چه زمانی 
برقرار شــده، گفت: مدتی است که آغاز شده 
و اگر درباره جزئیات آن بخواهم توضیح دهم، 
می شود گفت چندسال؛ همان طور که با همه 
گروه ها تماس داشتیم، با آن ها )طالبان( هم 
تماس داشتیم، نظراتشان را شنیدیم و نظرات 
خودمان را نیز گفتیم. عراقچی همچنین درباره 
میزان رابطه ایران با طالبان گفت: همه می دانند 
که طالبان را چه کسی ساخته و حمایت کرده 
و االن هم چه کسی در حال مذاکره و معامله 
با آن هاست. این یک واقعیت آشکار است که 

آمریکا که خود را متحد افغانســتان حساب 
می کند، با طالبان مذاکره کرده، معامله کرده 
و توافق کرده است. ما با طالبان هیچ رابطه ای 
به این شکل نداریم. عراقچی همچنین تأکید 
کرد: آمریکا در غیاب دولت افغانستان رسماً 
با طالبان مذاکره و معامله کرده و با یکدیگر 

درباره آینده افغانستان معامله کرده اند.
عراقچی همچنین در پاســخ به پرسشی در 
این باره که اتهاماتی مطرح می شود که ایران 
طالبان را تجهیز می کند، نیز خطاب به مجری 
طلوع نیوز گفت: کسانی سعی می کنند ایران 
را دشمن افغانستان نشان دهند، حداقل شما 

در این دام نیفتید.

سیاست خارجیدولت
پاسخ کنایه آمیز عراقچی به رسانه  افغانستانیرئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
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بدون تیتر

پیگیری پرونده شهادت سردار، محور رایزنی های وزیر امور خارجه در بغداد
زیارت »ظریف« از مشهد »حاج قاسم«

سیاســت: وزیر امور خارجه کشورمان 
و هیئــت همــراه وی روز گذشــته و در 
بــدو ورود به بغــداد، در محل شــهادت 
ســردار شهید سپهبد قاســم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس معاون حشد الشعبی 
و همراهانشــان در نزدیکی فرودگاه بغداد 
حضور یافته و ضمن ادای احترام، فاتحه ای 
قرائت کردند. ظریف در بدو ورود به بغداد 
به خبرنگاران گفت پرونده شهادت سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و همراهانشان را با برادران عراقی مورد بحث 

و بررســی قرار خواهند داد. این در حالی 
اســت که همزمان با سفر ظریف به بغداد 
شــورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه 
ای اعالم کرد کــه تحقیقات در خصوص 
ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
بر اساس قوانین عراق همچنان ادامه دارد. 
بر اساس این بیانیه، اقدام های صورت گرفته 
بر اساس قوانین موجود در سیستم جزایی 
عراق انجام شده، به طوری که صحبت های 
نماینده قانونی سفارت جمهوری اسالمی 
ایران نیز در این خصوص ثبت شده است. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه آستان قدس رضوی درگذشت   آستان:  حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدجواد رئوف سیدنژاد، مدیرعامل مؤسسه بقاع متبرکه آستان قدس رضوی عصر روز 
گذشته دار فانی را وداع گفت. حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدجواد رئوف سیدنژاد؛ مدیرکل سابق اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی و از روحانیون انقالبی بود که در سال های اخیر مسئولیت آستان مقدس 

حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و آرامگاه شهید آیت اهلل مدرس)ره( را بر عهده داشت. پیکر مرحوم رئوف سیدنژاد در آرامگاه خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی درگذشت مدیرعامل ©
مؤسسه بقاع متبرکه را تسلیت گفت 

آستان: تولیت آستان قدس رضوی 
در پیامی، درگذشــت مدیرعامل 
مؤسسه بقاع متبرکه آستان قدس 

رضوی را تسلیت گفت. 
والمسلمین  حجت االســام   پیام 

احمد مروی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنا هلل و إنا إلیه راجعون

ضایعه تأســف بار فقــدان روحانی جانباز حجت االســام والمســلمین آقای 
ســیدمحمدجواد رئوف ســیدنژاد که در عرصه  خادمی بقعه ملکوتی حضرت 
حسین بن موســی الکاظم )علیه السام( وابسته به آســتان قدس رضوی، منشأ 
خدمــات شایســته ای گردیده بود به خانــواده محترم ایشــان و نیز همکاران 
ارجمندشان در مؤسسه بقاع متبرکه و سازمان علمی فرهنگی و آستان مقدس 

رضوی، تسلیت عرض می نمایم.
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج)علیه آالف التحّیه و الثناء( برای ایشان 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
تولیت آستان قدس رضوی/ احمد مروی

ازسویانجمنادبیرضویبرگزارمیشود

»شهادت امام جواد)ع(« موضوع جلسه مجازی شعر©
آستان: جلســه مجــازی شعر با 
موضوع »شهادت امام جواد)ع(« از 
سوی انجمن ادبی رضوی مؤسسه 
آفرینش  های هنری آستان قدس 

رضوی برگزار می  شود.
یازدهمین جلسه از سری جلسات 
مجازی انجمن  های شــعر رضوی 

سراســر کشــور به همت انجمن ادبی رضوی در قالب ارتباط با انجمن شعر 
رضوی شــهرکرد، دوشنبه 30 تیر 99 از ساعت 18 به صورت پخش زنده در 

اینستاگرام برپا خواهد شد.
این محفل ادبــی مجازی با حضور محمدکاظم کاظمی؛ مجری کارشــناس 
و محمدجواد غفورزاده)شــفق(؛ استاد جلســه همراه با ارتباط ویژه با محسن 
ناصحی از اصفهان و معرفی کتاب برگزار می  شود.حجت االسام سیدابوالفضل 
مبارز، حسن کردی و وحید برزگر)دبیر انجمن شعر رضوی شهرکرد(، از دیگر 
میهمانان این جلسه شعر مجازی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام 
محمدتقی جواداالئمه)ع( هستند.دوســتداران شــعر آیینی از طریق صفحه 
aqart. اینستاگرام مؤسسه آفرینش  های هنری آستان قدس رضوی به نشانی

ir می  توانند این محفل شــعرخوانی استادان و شاعران مطرح استان و کشور 
را تماشا کنند.

یادآور می شود عاقه مندان می  توانند برنامه  های ادبی این مؤسسه را به ویژه در 
دوران رعایت فاصله  گذاری اجتماعی از طریق صفحات آن در شبکه های مجازی 
مختلف از جمله اینســتاگرام، پیام رســان بله و... همچون صفحه اینستاگرام 
انجمن ادبی رضوی بــه نشــانی anjoman_adabi_razavi@ دنبال کنند.

معاونامالکواراضیاینآستانخبرداد

3 مصوبه مساعدتی برای مستأجران آستان قدس ©
آستان: معــاون اماک و اراضی 
آستان قدس رضوی از سه مصوبه 
جدید مساعدتی در زمینه شرایط 
و نحوه پرداخــت حقوق موقوفه 
برای مســتأجران آســتان قدس 
رضوی خبر داد.مرتضی حقیقی، 
معــاون اماک و اراضی آســتان 
قدس رضوی با اعــام این خبر 

اظهار کرد: با موافقت تولیت آستان قدس رضوي و به مناسبت میاد باسعادت 
حضرت رضا)ع( در راســتاي اعمال مساعدت در زمینه شرایط و نحوه پرداخت 
حقوق موقوفه توســط مســتأجران محترم و به مناسبت دهه پربرکت کرامت، 

مصوبات جدیدی از تاریخ 1399/04/29 قابل اجرا خواهد بود.
حقیقی با اشاره به مصوبه مساعدتی تغییر در نوع بهره برداري توسط مستأجران 
گفت: از ابتداي شروع دهه کرامت سال جاری به مدت سه ماه، پرداخت نقدي 
حقوق مربوط به تغییر نوع بهره برداري توســط مســتأجران موقوفه، مشمول 
تخفیف نقدي 30 درصدی کل حق تقدیمي تعیین شده خواهد شد و پرداخت 
اقســاطي نیز به صورت یك ششــم نقد و الباقي در پنج قسط مساوي ساالنه 
قابل محاســبه و دریافت است.وی بیان کرد: همچنین پرداخت حقوق موقوفه 
از بابت اجاره معوقه کشــاورزي از ابتداي دهه پربرکت کرامت امســال تا پایان 
شهریور سال جاري، در صورت مراجعه مستأجراني که بدهي معوق آن ها از تاریخ 
1392/01/01 الي 1398/12/29 است، به نرخ همان سال ایجاد بدهي، محاسبه 
و تسویه خواهد شد. حقیقی در ادامه با اشاره به چك هاي برگشت خورده اعام 
کرد: از ابتداي شــروع دهه کرامت تا پایان شــهریور سال جاري، در خصوص 
چك هاي برگشــت خورده با مبلغ کمتر از یك میلیارد ریال که سررسید بدهي 
آن هــا از 1393/01/01 به بعد باشــد )به جز چك هاي مربوط به حق تقدیمي 
واگذاري ابتدا به ساکن زمین از طریق سالن واگذاري، حق تقدیمي در سررسید 
و حق تقدیمي اضافه متراژ( در صورتي که مستأجران نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام کنند، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف و جرایم ایشان بخشیده 
خواهد شــد.معاون اماک و اراضی آســتان قدس رضوی تأکید کرد: پرداخت 

هزینه دعاوي و حقوقي از این مصوبه مساعدتي مستثناست.

 آستان/ سارا صالحی   باز هم فرصت 
همدلی و همراهی مؤمنانه، زیر بیرق سبز 
حضرت رضا)ع( مهیا شده تا در روزهای 
دشوار دست و پنجه نرم کردن با ویروس 
کرونا، در حد مقدورات آستان قدس رضوی 
از جمعی از اقشار بی بضاعت حاشیه شهر 
از  که  اتفاقی  شود.  دست گیری  مشهد 
آغاز  منحوس  ویروس  این  شیوع  ابتدای 
شده و تاکنون به اشکال مختلف ادامه دارد.
اما در ادامه این حرکت معنوی، روستایی 
هدف خدمت قرار گرفته که مصداق واقعی 
محرومیت است و ضرورت تداوم رزمایش 
»مواسات و همدلی« با توان مضاعف اینجا 

معنی پیدا می کند.
از اول صبــح جوانــان خادمیــار رضوی 
بسته های ارزاق را با زمزمه سرود خدمت در 
بارگاه منور ثامن الحجج)ع(، برای بارگیری 
دست به دست می کنند. همه بر این باورند 
که هر چند بیــرون محدوده حرم مطهر، 
ولی زیر ســایه حضرت رضا)ع( مشــغول 
خدمت به همشهریان نیازمند خود هستند. 
سرانجام کاروان خودروهای حامل بسته ها 
به خط می شوند و با بیرق های مزین به نام 
علی بن موسی الرضا)ع( در پیشانی خود به 
سمت روستای جغری از منطقه تبادکان 

مشهد حرکت می کنند.

هدیه ای از جانب امام رئوف»
هنوز ساعتی نگذشــته و رد پای زندگی 
شهری کاماً گم نشده که از پشت تپه های 
طایی گندم کاری شده، روستا چهره خود 
را در دل یك دامنه ســبز نمایان می کند. 

مسجد نوساز روستا پیش از همه خانه ها 
به پیشواز تازه واردها می آید و نیز تعدادی 
از کودکان کم سن و سال روستایی که با 
چشــمانی مهربان، منتظر ورود میهمانان 

امام رضایی خود هستند. 
اما به محض ورود، تعریفمان از روســتا با 
خانه های گنبــدی شــکل و کوچه باغ و 
زمین های سرسبز زیر کشت و... به کلی به 
هم می ریزد. شب قبل باران کمی باریده و 
همه کوچه های تنگ و در هم تنیده روستا 
طوری گل آلود شــده که حتی با خودرو 
هم عبور و مرور دشــوار است، چه رسد با 
پای پیــاده. کودکان و زنان با دمپایی های 
گل آلود به پیشــواز کاروان آستان قدس 

رضوی می آیند و خوشامدگویی می کنند.
نیروهای خادمیار چند دســته شده و هر 
گروه با یك خودرو حامل بسته ها سمتی از 
روستا را پوشش می دهند. اما گروه پیشرو، 
جمعی از خادماِن ملبس به قبای مشکی 
خادمی هســتند که از روی یك فهرست، 
تــك تك خانه هــا را دق الباب می کنند و 
چشم انتظار پاســخ صاحبخانه می مانند. 

در که باز می شود، بسته ارزاق را پیشکش 
می کنند و آن را هدیه ای از سوی حضرت 
رضــا)ع( می خوانند. مقصد این بســته ها 
بیشتر خانوارهای پیر و از کار افتاده هستند 
که راهی برای امــرار معاش ندارند. با این 
حال، خانواده های بی سرپرست، عائله مند و 
بیمار هم بخش قابل توجهی از روســتا را 
تشکیل می دهند که زیر پوشش این طرح 

حمایتی قرار می گیرند.

روایت شکیبایی و شکر»
دیوارهای کاهگلی با سقف نایلونی و تیرچه 
چوبی، بافت منازل مســکونی روســتای 
جغری را شــکل می دهد. شمار زیادی از 
خانه ها فرو ریختــه و همان هایی هم که 

ظاهراً سرپا هســتند، به قدری قدیمی و 
ناپایدار به نظر می رســند که بیم ویرانی 
قریب الوقوع آن ها با یك ســیل یا زمین 
لرزه می رود. خادمان درِ اولین خانه ای که 
می زنند، پیرزنی گشاده رو میزبان سفیران 
حضرت رضا)ع( می شود. چند متر خانه با 
چند درخت در میانه حیاط و یکی دو مرغ 
و خروس، همه سهم پیرزن از دنیاست. با 
این وصف، زبان به شــکایت باز نمی کند و 
وقتی بسته اهدایی امام رئوف را می گیرد، 
سری به نشانه شکر به آسمان بلند می کند.

پیک عنایت»
چند منزل آن طرف تر، پیرمرد با دســتار 
ســبزی که نشان از نســبت او با خاندان 
رســالت دارد، میزبان خادمان می شــود. 
آقاِســدمحمد رضوِی ۷0 ســاله به پیشه 
کشاورزی مشغول اســت ولی به واسطه 
چند سال خشکسالی و کهولت سن، دیگر 
توانی برای کار کردن و امرار معاش ندارد. 
از دیدن خادمان بســیار خشنود می شود 
و آن هــا را پیك عنایــت حضرت رضا)ع( 

می داند که بوی حرم و گنبد و گلدسته امام 
هشتم)ع( را به روستا و خانه اش آورده اند. 
به زبانی از نیاز درخواست می کند: »رفتین 

حرم آقا، التماس دعا«. 
در میــان همهمــه اســتقبال کنندگان، 
کــودکان از همــه پر جنــب و جوش تر 
هستند. به هوای گرفتن یك بسته کیك 
یا یك اســباب بازی از دســت خادمیاران 
با خودروها همراه می شــوند. هر کدام به 
اقتضای سن و سال چیزی طلب می کنند. 
در ایــن بین، دخترکی با موهای خرمایِی 
پریشــان جلو می آیــد و به اصــرار یك 
اسباب بازی می گیرد. گوشه ای می نشیند 
و دکمه روی هدیه را می فشــارد؛ صلوات 
خاصه حضرت رضا)ع( با صوت دلنشــین 

زنده یاد انصاریان فضای روستا را پر می کند 
و حال و هوای حرم دل ها را هوایی... .زنان 
مسن تر هم پرتعدادتر از سایران هستند. 
با قطره اشــکی در چشــم می گویند که 
ماه هاســت به خاطر تنهایی و تنگدستی، 
توفیق زیارت پیدا نکرده اند. با یك بســته 
نبــات متبرک یا پوســتری از بارگاه منور 
حضــرت رضا)ع( در دســت، دلخوش به 

دیدار خادمان از نزدیك هستند.

تنها چند کیلومتر دورتر»
محمد مرادی یکی از اهالی جغری اســت و 
در حال گرفتن بسته اهدایی، خودش را عضو 
شورای روستا معرفی می کند. با ۶2 سال سن، 
توان کار سنگین روی زمین از او گرفته شده. 
او تصویر دقیق تری از اوضاع روستا توصیف 
می کند: از 430 خانوار ســاکن، 100 خانوار 
از مســیر کارگری در زمین های کشاورزی 
دیگران و یا در حاشیه شهر مشهد اموراتشان 
می گذرد. غیر از بیکاری و مشکات اقتصادی، 
کمبودهای زیرساختی زیادی در روستا وجود 
دارد. آب لوله کشی داریم اما به قدری کم فشار 

و بی کیفیت اســت که زنان 
مجبورند هر روز به سرچشمه 
و ضمن شست وشوی  بروند 
آب  لباس هــا،  و  ظــروف 
آشــامیدنی هم بیاورند. آب 
نباشــد، حمام و ســرویس 
بهداشــتی وجــود نــدارد. 
وضعیت کوچه های خاکی در 
زمان بارندگی را هم که شاهد 
هستید چه دشواری را برای 
می کند.  ایجاد  مردم  زندگی 
برق به روستا رسیده اما امواج 
تلویزیونی را دریافت نمی کنیم 
و غالباً در نبــود تلویزیون و 
سرگرمی، ماهواره دارند و... . 

باور اینکه تنها چند کیلومتر دورتر از شهر 
مشهد، مردمانی با این همه مشکل و کمبود 
دســت به گریبان اند، سخت است. در این 
میان، آنچه مایه دلگرمی اســت این است 
که هر چند محرومیت همه زورش را زده، 
اما هنوز حریف صبر و باور روستانشــینان 
نشــده. چون بیش از ملك و باغ و حساب 
بانکی؛ مناعت طبع، امیــد و باور آن ها به 
خدا و ائمه معصومین)ع( ثروت مردمان این 
روستاســت. کار زیادی در این روستا روی 
زمین مانده، با این حال توزیع 180 بســته 
کمك معیشتی، پیگیری ساخت خانه عالم، 
عیادت از بیماران و دلجویی از خانواده های 
بی سرپرست، بخشــی از برنامه های کاروان 
خادمان و خادمیاران رضوی در روســتای 
جغری بود.حال و هوای روســتاییان با روز 
قبلش متفاوت اســت؛ عکســی از حرم به 
دیــوار کاهگلی خانه می زننــد، طعامی از 
خــوان پربرکت حضرت در ســفره دارند و 
کوچك ترها صلوات خاصه امام هشتم)ع( را 
البه الی بازی کودکانه شان سر می دهند و 
همگی آرزوی زیارت از نزدیك حرم را دارند. 

کاروان خودروهای 
حامل بسته ها به 
خط می شوند و با 

بیرق های مزین 
به نام علی بن 

موسی الرضا)ع( 
در پیشانی خود 

به سمت روستای 
جغری از منطقه 
تبادکان مشهد 
حرکت می کنند

بــــــــرش

گزارشی از آغاز مرحله دوم رزمایش »مواسات و همدلی« در مناطق محروم مشهد

اردوی جهادی دندانپزشکی ©همدلی ادامه دارد
در مناطق حاشیه شهر مشهد

آستان: سرپرست کانون سامت کانون های 
خدمت رضوی خراسان رضوی از برگزاری 
اردوی جهادی دندانپزشکی در قالب طرح 
»دارالشــفاء« ویژه محرومان ساکن مناطق 

حاشیه شهر مشهد خبر داد.
محمود اصغــری گفت: خادمیــاران فعال 
در کانون هــای محله ای، چنــد روز پیش 
از برگــزاری اردوی جهــادی، نســبت به 
شناســایی بیماران محروم حاشــیه شهر 
مشهد اقدام می کنند.وی افزود: با استفاده 
از اتوبوس های حامل تجهیزات دندانپزشکی 
آســتان قدس رضوی از جمله سه دستگاه 
یونیت در مناطق هدف در حاشــیه شــهر 
مستقر شــده و پزشکان به ویزیت و درمان 
بیماران و مراجعــان می پردازند.اصغری با 
بیان اینکه روزانه به طور متوسط 50 بیمار 
دندانی ویزیت و درمان می شوند، ابراز کرد: 
در اردوی جهادی این هفته، با اســتقرار در 
منطقه کم برخوردار قرقی، 54 بیمار که از 
مناطق پیرامونی چــون فارمد و جغری با 
خودروهای آســتان قدس رضــوی به این 
منطقه انتقال داده شده اند، تحت ویزیت و 

درمان دندانپزشکی قرار گرفتند.
وی مقاصد بعدی این اردوی جهادی سامت 
را اعام کرد و گفت: ساکنان روستاهای بهار، 
مهرگان از توابع روستای قرقی و روستاهای 
ســیس آباد، همت آباد و علی آباد از خدمات 

دندانپزشکی این گروه بهره مند می شوند.
این مقام مســئول بیان کرد: همه پزشکان، 
پرستاران و دیگر فعاالن در این گروه جهادی 
در شمار خادمان و خادمیاران آستان قدس 
رضوی هســتند که به صورت کاماً رایگان 
مشغول خدمت به همشهریان کم برخوردار 
خود هســتند.وی همچنیــن تأکید کرد: 
اجرای طرح »دارالشــفاء« با حضور پزشکان 
متخصص و کادر درمانی در طول سال برای 
خدمت رسانی به اقشار محروم حاشیه شهر 

مشهد ادامه دارد.

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ©
با اهدای شاخه گل  به بانوان

آســتان: خادمیاران کانون معین الضعفا 
پردیسان قم، با اهدای گل و هدیه متبرک 
رضــوی به بانوان، با صیانت از جایگاه چادر 
به عنوان حجاب برتر، در راســتای ترویج 
فرهنگ اســامی عفــاف و حجاب تاش 
کردند.بانوان خادمیــار کانون معین الضعفا 
پردیسان قم، با اهدای گل و هدایای متبرک 
رضوی به بانوان، ضمن پاسداشــت جایگاه 
چادر به عنوان حجاب برتر، از بانوان محجبه 

قدردانی کردند.
این خادمیاران با حضور در خیابان شــهدا 
به گفت وگوی صمیمانه با بانوان پرداختند 
و با اهدای شاخه گل از طرف امام رضا)ع( و 
همچنین اهدای متبرکات رضوی، پاسداشت 
امانت الهی و حجاب فاطمی را یادآور شدند.
حضور در جمع بانوان بوستان نجمه، دیگر 
برنامه خادمیاران رضوی بود که مهربانانه و با 
تأسی از سبك تربیتی رضوی، بانوان جوان را 
به استفاده از حجاب برتر ترغیب می کردند.

اهدای کارت پستال هایی با محتوای »حجاب 
از منظر امام رضا)ع(« و اهدای »رزق معنوی« 
کــه در بردارنده روایتی اخاقی و تربیتی از 
آن امام همام بــود، دیگر ابتکار خادمیاران 
حضرت معین الضعفا بــرای ترویج فرهنگ 

عفاف و حجاب بود.

سرزمین آفتاب

خبر

 دوشنبه 30 تیر 1399  28 ذی القعد   ه 1441 20 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9298

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی خدمات خرید کاالهای 
زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:

1- خرید دیتا الگر  GSM/GPRS  به تعداد 76 دستگاه ، دیتا الگر  GSM/GPRS  با پنل خورشیدی و متعلقات به تعداد 35 دستگاه  ، سنسور ارتفاع سنج هیدرو 
اس�تاتیک به تعداد 73 دس�تگاه  ، سنس�ور فش�ار س�نج 25 بار به تعداد 76 دستگاه ، لینک اتوماس�یون بیسیم مخزن به تعداد 38 دس�تگاه ، پاور متر به تعداد 76 
دس�تگاه ، تابلو تله متری چاه به همراه متعلقات به تعداد 76 دس�تگاه ، مودم ADSL  4G  به تعداد 10 دس�تگاه ، جهت اجرای پروژه های س�طح اس�تان به 

شماره فراخوان 2099001446000044 )دو مرحله ای(
2- خرید لوله پلی اتیلن10 اتمسفربه قطر200میلیمتر جهت پروژه  سبزوار به شماره فراخوان 2099001446000043)یک مرحله ای( 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/04/28 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/06

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/05/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد 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
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)چرخ زندگی بدون آب از حرکت می ایستد، زندگی با آب جریان دارد(

اول» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات خرید کاال « ت 
وب��

ن

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری وان���ت تویوت���ا 
هایلوک���س مدل 1992 به ش���ماره انتظامی 32 ایران 
788 د 93 و ش���ماره موت���ور 3Y949646 و ش���ماره 
شاسی YN860016160  متعلق به آقای یعقوب کلینی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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اینجانب محسن ناصری راد مالک خودروی 405 
جی ال ایکس به شماره بدنه 81001961 و شماره 
موت���ور 2016601 ب���ه علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی وانت پیکان1600 
مدل 1387 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 613م61 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 11487019790 و ش���ماره 
شاس���ی NAAA46AA98G017870 به مالکیت علی 
اصغر ساالریان کبیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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اینجان���ب مجتب���ی طاوس���ی مال���ک خودروی س���مند 
ب���ه ش���ماره ش���هربانی 636و36 ای���ران 42 و ش���ماره 
بدن���ه NAACJIJC3BF290383 و ش���ماره موت���ور 
14790016674 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا 
چنانچ���ه هر ک���س ادعایی در مورد خ���ودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس 
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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اطالعیه فروش ملک
سازمان اقتصادی رضوی به شماره ثبت 1316 قصد فروش یک دستگاه آپارتمان با مشخصات ذیل از طریق 
مزایده عمومی را دارد. متقاضیان می توانند جهت رویت مدارک مالکیت و اخذ فرم درخواس�ت شرکت 
در مزایده و اطالع از شرایط و چگونگی شرکت در مزایده از اول وقت اداری مورخ 1399/5/1 تا پایان 
وقت اداری مورخ 1399/5/9 به نشانی مشهد بلوار خیام جنوبی حدفاصل خیام 33 و 35 ساختمان سازمان اقتصادی رضوی 
طبقه اول مدیریت مالی مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان می توانند جهت هماهنگی بازدید از ملک و کسب اطالعات بیشتر 
در ساعات اداری با شماره تلفن 37676844 تماس حاصل فرمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه 1399/05/12 ساعت 9

 در محل دفتر مدیریت مالی س�ازمان می باش�د. سازمان در قبول یا رد هر پیش�نهاد مختار بوده و هزینه انتشار آگهی بر عهده 
برنده مزایده است.

نشانی ملکقیمت پایه ) به ریال(کاربریمساحتپالک ثبتیمورد مزایدهردیف
46168 و 46169 فرعی آپارتمان1

از 6932 اصلی مفروزی 
از 1764 فرعی از بخش 2 

رودهن

61 مترمربع به 
انضمام 19/96 
مترمربع انباری 

اختصاصی

تهران هفت تیر بزرگراه مدرس 8/300/000/000مسکونی
مقابل سه راه زهره پالک 46 

طبقه همکف واحد شمال 
شرقی قطعه چهارم تفکیکی
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روزنامـه صبـح ایـران 4

ریشه  نژادپرستی، مطیع نبودن سیاه پوستان در برابر سرمایه داری است   اندیشه: آیت اهلل حسین ردایی، استاد حوزه و دانشگاه، در گفت و گو با مهر گفت: معتقدم همین سیاه پوستان اگر 
روزی منافع آمریکا و غرب را در همان جهت سرمایه داری و خودبزرگ انگاری یهود و نصارا تأمین کنند، نه تنها این ها را ذلیل نمی کنند و از بین نمی برند، بلکه عزت هم برایشان قائل می شوند؛ چرا؟ چون تابع این ها 

هستند. مگر رئیس جمهور آمریکا در دوره قبل سیاه پوست نبود؟ مگر دوره پیشتر وزیر امور خارجه شان سیاه پوست نبود؟ 

چالش های اندیشه فلسفی و خردگرایی در مسیحیت©
ایبنا: »فرجام فلسفه در مسیحیت و اسالم« 
ترجمه کتابی است با نام »مصائرالفلسفه بین 
المسیحیه واإلسالم« نوشته جورج طرابیشی 

نویسنده، مترجم، متفکر و ناقد سوری.
این کتاب در نقد نظریه محمد عابد الجابری 
درباره نقد عقل عربی نگاشته شده و در عین 
حال اهمیت موضوع و مسائل پیرامونی آن، 
بحث را به بررسی تاریخ مســیحیت، پدیده راست کیشی در مسیحیت و اسالم، نقد 
ایدئولوژی خاورشناسی، مسئله پیشــرفت و پسرفت در جهان مسیحیت و اسالم و... 

کشانده است.
فصل نخست این اثر »مرکزیت اروپایی و اختالف بر سر تاریخ عقل« نام دارد. طرابیشی 
در این فصل می کوشــد رویکرد دوگانه و ایدئولوژیک برخی از خاورشناسان را درباره 
خردگرایی مســیحیت و خردگریزی اسالم به چالش بکشد و تناقض نهفته میان این 
رویکرد را آشکار کند. بر همین اساس می گوید: تاریخ فلسفه از آغاز سده نوزدهم میالدی 
که سده زایش اندیشه مرکزیت نژادی اروپایی است به کانون چالش های انسان شناختی 
تبدیل شد و تمدن اروپای غربی که خود را تمدن عقل مطلق می پنداشت، به بازخوانی 
تاریخ فلسفه پرداخت و در این بازخوانی بر غربی سازی عقل یونانی تأکید ورزید.در این 
میان، کسانی که تحت تأثیر اندیشه مرکزیت نژادی اروپایی بودند، نقشه جدیدی را برای 
جغرافیای خیالی فلســفی خود ترسیم کردند، ولی به هنگام اجرا با مشکالتی روبه رو 
شدند؛ چرا که رود فلسفه یونانی پیش از آنکه به بستر اروپای غربی سرازیر شود وارد پیچ 
خاورمیانه ای شده بود و این پیچ همان تمدن عربی اسالمی بود که دست کم در یکی از 
نمودهای خود تمدنی فلسفی به شمار می رفت و از آنجا که این پیچ عربی اسالمِی رود 
فلسفه، امتیازِ »اندیشیدن با عقل درباره عقل« را از انحصار اروپای غربی خارج می کرد، 
در بسیاری از کتاب های معمول تاریخ فلسفه یا نادیده گرفته و یا به گونه ای هوشمندانه 
اساســاً وجود آن انکار شد و در واقعیتش شک و تردید صورت گرفت.در فصل دوم با 
عنوان »رنج های فلسفه در مسیحیت نخستین« شواهد تاریخی و استواری ارائه شده 
اســت که برخالف ادعای برخی از خاورشناسان و تاریخ نگاران فلسفه، نشان می دهد 
اندیشه فلسفی و خردگرایی در مسیحیت نخستین با چالش ها و دشواری های گوناگونی 
روبه رو بوده و مســیحیت بر اساس رویکردهای راست کیشانه خود نمی توانسته با روح 
فلسفی که بر پایه حقیقت جویی شخصی و آزاد استوار است، سازگار باشد. از همین رو، 
کشمکش و رویارویی میان فلسفه  یونانی و مسیحیت نخستین رفته رفته گسترش پیدا 
کرد و عرصه های مختلفی چون الهیات، جامعه شناسی، معرفت شناسی و ایدئولوژی را 

در بر گرفت.
در سده دوم میالدی کلسوس اپیکوری شاید نخستین کسی بود که از نظر فلسفی به 
نقد مسیحیت و بیان ناسازگاری آن با عقل پرداخت. پس از او نیز فرفوریوس صوری با 

نگارش کتاب علیه مسیحیان، نقد مسیحیت را وارد مرحله تازه ای کرد.
در سده چهارم میالدی و پس از مسیحی شدن کنستانتین، امپراتور روم، دین و حاکمیت 
سیاسی در کنار هم قرار گرفتند و در نتیجه با قانونمند کردن عقیده، راست کیشی بر 
دیگر گرایش ها و فرقه های اهل بدعت برتری یافت. رویارویی با فرقه های اهل بدعت که 
دشمنان داخلی راست کیشی مسیحی به شمار می رفتند، در کنار رویارویی با فلسفه، 
این دشمن خارجی راست کیشی تا جایی ادامه یافت که همه نشانه های فرهنگ یونانی 
به سختی در هم کوبیده شد.از همین رو باید گفت تاریخ فلسفه در مسیحیت سده های 
میانه تاریخ ممنوعیت و غیاب است. زیرا فلسفه و راست کیشی دو ضِد غیر قابل جمع اند و 
راست کیشی همان گونه که هیچ فلسفه ای را از بیرون نمی پذیرد، هیچ فلسفه ای هم از درون 
آن نمی جوشد و در سایه سیطره راست کیشی هرگونه پرسش فلسفی ناممکن خواهد بود.

پیام مرحوم جورج فلوید از برزخ!©
مردم شــریف و غیور آمریکا، کانادا، استرالیا، فرانســه، انگلیس، آلمان، اتریش، 
سوئیس، ســوئد، هلند، بلژیک و سایر کشورهای متمدن غربی که در شهرهای 

مختلف به خیابان آمدید؛ از همدردی و همدلی شما بسیار سپاسگزارم.
من قربانی تعصب و نژادپرستی در آمریکا شدم. شما صدای مظلومیت من را به 
همه جهانیان رســاندید و مطمئن هستم با تعهد و غیرتی که دارید به زودی این 

بی عدالتی و لکه ننگ را حذف خواهید کرد.
عزیزان! صدای شــما نه تنها در تمام جهان، بلکه در اینجا و در »عالم برزخ« هم 
شنیده شد. دیدن اعتراض های گســترده شما مردم شریف آمریکا و کشورهای 
اروپایی، درد خیلی ها را تازه کرد و بغض عجیبی در گلوی بســیاری از ساکنان 
برزخ انداخت.مسلمانان روهینگیای برمه که برخی از آن ها خانوادگی قتل عام شده 
بودند با چشمانی اشک آلود می گفتند:  ای معترضان شریف، پس چرا برای مرگ 
ما شرافت به خرج ندادید؟مسلمانان جوان فلسطینی می گفتند: مگر خون جورج 
فلوید از خون ما ســرخ تر بود؟ کشته شدگان عراقی و سوری و افغانی می گفتند: 
چرا اگر تروریست های داعش و طالبان و القاعده یکی از شهروندان شما را بکشد به 

خیابان می آیید، اما اگر 100 تا از ما را بکشند در خانه می مانید؟
دختران نیجریه ای و زنان کوبانی می گفتند: بنیادگراها ما را دزدیدند و به ما تجاوز 
کردند، اما شــما ســکوت کردید! مگر تجاوز فقط در سرزمین های شما زشت و 
غیرانسانی است؟ سیاه پوستان رواندا می گفتند: در کمتر از سه ماه 700 هزار نفر 
از ما را قتل عام کردند اما مردم کشورهای غربی و حتی سیاه پوستان آمریکایی که 

امروز در خیابان هستند آن روزها در خانه ماندند!
 خدایا! اگر قرار است به من ظلمی شود عاجزانه استدعا دارم این ظلم و ستم در 
خاک آمریکا و اروپا بر سرم بیاید، زیرا وجدان مردمان متمدن غربی فقط در خاک 

خودشان و برای هموطنانشان بیدار است! آمین یا رّب العالمین.

 اندیشه/ افتخاری  یکی از پدیده هایی که 
مقارن بــا ظهور مدرنیته رد پای خود را در 
زندگی انسان مدرن نشان می دهد کاالیی 
شــدن است. در گذشــته این نگاه کاالیی 
محدود به اشــیایی خاص بــود اما امروزه 
به نظر می رسد انســان این نگاه خود را به 
تمام شــئونات زندگی تسری داده است، تا 
جایی که در دهه های گذشــته صحبت از 
کاالیی شــدن آموزش، فرهنگ، شــهر و... 
بوده است. مثال های زیادی برای وجود این 
نگاه کاالیی می توان مطرح نمود؛ برای مثال 
در گذشته کتاب به عنوان یکی از ابزار های 
دانش اندوزی معرفی می شــد اما امروزه با 
وجود کتابخانه های مجلل در 
برخی از مراکز فروش و یا تولید 
و چاپ کتاب های نفیس، دیگر 
کتاب بــا ارزش گذاری کمی، 
نمایانگر دارایی افراد است. این 
مثال ســاده در حوزه کتاب را 
می توان در آثار هنری و حتی 
از آن در روابــط  شــدیدتر 
انســانی مطرح کــرد. برای 
اندیشه ای  ابعاد  روشن شدن 
نــگاه کاالیی و پیامدهای آن 
در روابط بین فردی با دکتر 
ســید مهدی ناظمی قره باغ، 
پژوهشــگر فلســفه، هنر و 

فرهنگ گفت وگو کرده ایم. 

انســان    کاالیی  نگاه 
مدرن به هســتی، ناشی 
حوزه  در  تحوالتی  چه  از 

اندیشه او است؟
انسان مدرن  برای  تلقی  این 
بــه وجــود آمده اســت که 
فکر می کنــد می تواند درباره 
کل هســتی و هــر چه در 
افــق و دایــره فهم او قرار گرفــت  -به هر 
شکلی که تمایل داشــت- تصمیم بگیرد، 
ایــن تلقی منجــر به ظهــور تکنولوژی و 
علم جدید می شــود؛ این گونه است که او 
تصمیم می گیــرد رودخانه ای را که جریان 
دارد خشــک کند، چون فکــر می کند اگر 
سد بســازد، منفعت بیشتری از آن می برد 
و به ایــن توجه نمی کند که این خشــک 
شدن ممکن است چه تبعاتی را برای سایر 
حیوانات داشته باشد. اصاًل فرض کنیم هیچ 
اتفاق بدی برای ســایر حیوانات نمی افتد؛ 
حتی در این حالت، ما چه مجوزی داریم که 
پدیده ای از پدیده های طبیعی را  دستکاری 
کنیم؟ این تمایل به دستکاری کردن، خاص 
انســان مدرن است، در هیچ انسانی به این 
شدت وجود نداشــته است. البته در دوران 
قبلی انســان هایی این تمایل را داشتند که 
به آن ها ســاحر یا جادوگر گفته می شــده 
است و نزد ادیان منفور بوده اند. ما با ظهور 
تفکر تکنیکی این تلقی را پیدا می کنیم که 
می توانیم چیزها را برداریم و در نظام دیگری 
که خود ما آن را تعیین می کنیم قرار دهیم. 
بعضی در جواب می گویند: مگر نظام اشیا و 

چیزها را کسی غیر از انسان تعیین می کند؟ 
این مغلطه است، نظام ها و نشانه ها با انسان 
اما نه به واسطه انسان تعیین می شوند. این 
بار چیز ها نه با او و از زبان او، بلکه با تصمیم 
او روشــن می شــوند. این نوع نظام تعیین 
کردن تبدیل می شود به نظام و نشانه های 
کاالیی شــدن چیزها. این امر تا حد زیادی 
به خاطر مفهومی است با عنوان »سرمایه«. 
ســرمایه هیچ چیز خاصی نیســت، کسی 
نمی تواند آن را با دست نشان دهد؛ سرمایه 
یک تلقی اســت که بر اساس آن انسان به 
خودش اجازه می دهد تمام اشیا را به شکل 
حداکثری و براســاس کمیت های انتزاعی 
ببیند. این اتفاق جدیدی است، وقتی نظام 
ســرمایه داری متولد می شــود همان ابتدا 
نمی تواند همه چیز را مبدل به کاالی دارای 
ارزش گذاری کّمی کند، اما غایتش از همان 

اول این بوده است. 

به نظر می رســد این نگاه کاالیی و   
کمیت زده به اشیا، تلقی انسان مدرن 
از مفاهیم انسانی مثل دوستی، خانواده 
و... را نیز دستخوش تغییر کرده است، 
این نگاه چــه پیامدهایی را در روابط 

انسانی به همراه داشته است؟
مــن برای مقدمــه یک مثــال می زنم؛ ما 
مقولــه ای داریم با عنوان ورشکســتگی- 
مســئله ای کــه در دهه های اخیر بســیار 
زیاد شده اســت- فرض کنید همسر شما 
از در خانــه وارد شــود و بگوید من کارم را 
از دســت دادم؛ اتفاقی که معموالً در خانه 
ایرانی ها  می افتد، چیست؟ نگران می شویم، 
امــا همدردی و تــالش می کنیم راه حلی 
پیدا کنیــم. اتفاق معمول در خانواده غربی 
چیســت؟ همدردی و ابراز نگرانی اســت، 
اما بالفاصله منجر به فروپاشــی آن خانواده 
می شود. اساساً معنی ندارد خانواده ای باشد 
که مرد خانواده شغلش را از دست داده باشد. 
چرا این اتفاق می افتد؟ روابط خانوادگی در 
فرهنگ غرب مبتنی بر ارزش های اخالقی 
نیست، بنابراین با تغییراتی که در مناسبات 
مالی اتفاق می افتد روابط نیز دســتخوش 
تغییر می شــود، در ســایر روابط انســانی 

البته جامعه شناسان،  این گونه اســت.  هم 
روان شناسان، فیلســوفان و کسانی که در 
حــوزه علوم تربیتــی کار می کنند، تالش 
می کنند یک جایی اخــالق را وارد زندگی 
کننــد، به این خاطر که اخــالق به عنوان 
یک امر مستقل و دارای نقش آفرینی مهم 
درون فرهنگ ســرمایه داری متأخر نیست. 
بــه همین دلیل تعــداد زیــادی از افراد با 
گرایش های مختلف فکری و علمی تالش 
می کننــد جایی برای اخــالق پیدا کنند، 
زیرا نقش آفرینی بر عهده نگاه و تلقی نظام 
سرمایه داری است. بنابراین وقتی تلقی این 
باشــد که ما بر اســاس ارزش گذاری های 
ریالی و دالری تعیین مســیر کنیم خود به 
خود مسائل دیگر به کنار می رود. مثاًل کار 
هنری، همیشه تا حد زیادی از امر اقتصادی 
مســتقل بوده است اما االن خیر، در دنیای 
امروز کار هنری نمی تواند نقش مؤثری ایفا 
کند چون هنرمند تابع نظام سرمایه داری و 
بازاری اســت به نام بازار هنری، به همین 
خاطر امروزه فیک های هنری بســیار زیاد  
هستند و کارهای اورجینال و اصل اهمیتی 
ندارند. چراکه اصل، مبادله اقتصادی است و 
بازارهای هنری تبدیل به بازارهای پولشویی 
می شوند. اصل، پولشویی است؛ روکشی به 
نام هنر هم برای افــرادی که هیچ بویی از 
هنر به مشامشان نرسیده است وجود دارد. 
بــه عنوان مثالی دیگر ما دوســتان زیادی 
داریم، پدران و مادران ما این گونه نبودند، 
خانم ها که کاًل رفیق باز نبودند، مردها هم که 
رفیق باز بودند، دو ســه تا رفیق داشتند که 
از برادر نزدیک تر بودند؛ وقتی می خواستند 
اوج اعتماد خود را نشــان دهند می گفتند 
ناموسم را دستش می سپارم. اما ما مردهای 
امروزی به جای چهارتا رفیق، 400 تا رفیق 
داریم که احتماالً 300 تا را فقط در فضای 
مجازی دیدیــم و 100 را مجازی- واقعی؛ 
حاال ما از آن رفیق ها چند تا داریم؟ مثالی 
دیگر؛ پدیــده ای وجود دارد بــه نام زن و 
شوهر معامالتی، به شــدت ازدواج حساب 
کتابی اســت، اینکه خانواده او در مجموع 
چقدر جایگاه های مختلف اجتماعی، ثروت 
و قــدرت را در اختیار دارند و خود فرد چه 

آورده و صرفه  اقتصادی را می تواند به همراه 
داشته باشــد. درست است عقد ازدواج یک 
نوع معامله است اما هیچ کسی نگفته خود 
ازدواج معامله است. داخل خانه دوباره این 
معامالت ادامه دارد. چند ســال پیش این 
صحبت بود که آقایان می گفتند ما در ازدواج 
وضع ظاهر خانم برایمان مهم نیست، شاید 
به ذهن ما برسد ادب و دانشش مهم است 
اما نه، وضعیت اقتصادی اش مهم است، وضع 
ظاهر را هم اگر نپسندیم پس از ازدواج چند 
میلیون خرجش می کنیم درست می شود؛ 
نگاه کنید عمق فاجعه چقدر است. این اتفاق 
در عرب جاهل و اقوام بدوی هم نبوده است.

گستره این نگاه کاالیی و تهی شدن   
معنای روابط انسانی تا چه میزان پیش 

می رود؟
پیدایش مفهوم ســرمایه اتفاقی بود که به 
خاطر توان انتزاع انسان رخ داد؛ چون پول، 
عدد و رقم امور انتزاعی اند؛ این ها ابزار های 
انتزاعی مســائل اقتصادی اســت )پول در 
معنای جدیــد نه دینار و درهــم(. در این 
شــراط انسان خودش را ارزش گذار و دارای 
توانایی و اجازه اعتباربخشی به دنیا می داند. 
اقتصاددان هــا یک اهرم های انضمامی مثل 
بــازار عرضــه و تقاضا دارند امــا آن ها هم 
انتزاعی شده است. از نیمه قرن 20 به بعد 
مصــرف، عامل ارزش گذاری شــده، هرچه 
بیشتر و گران تر مصرف کنی ارزش بیشتری 
داری. این روند سبب شده همه چیزمان را 
به یک امر در مناسبات سرمایه داری تبدیل 
کنیم و برای رخ دادن این اتفاق هر چیزی 
که باقــی مانده مثل آب خــوردن، خاک، 
مشورت دادن، فعالیت های مذهبی و... لیبل 
اقتصادی می خورد. این تا کجا پیش می رود؟ 
تا جایی که انسان به تباهی محض می رسد 
که به نظر من رســیده است! هر چیزی که 
به ذهنم می رســد می توانم بگویم کجا و به 
چه شــکلی وارد چرخه سرمایه داری و بازار 
عرضه و تقاضا شــده اســت. مجازی شدن 
فضا هم این امر را رادیکال کرد؛ در این فضا 
ما به ازای خارجی و بیرونی هم وجود ندارد. 
مثاًل یک پیراهنی هست که 10 دالر قیمت 
داشــته، حاال اگر من بخواهم آن را در بازار 
بفروشم یک دالر هم کسی آن را نمی خرد، 
 اما چون ورزشــکاری آن را پوشــیده است 
10 هزار دالر خرید و فروش می شــود؛ این 
یک کاالست که اعتباربخشی مجازی دارد. 
در فضای مجازی خود آن کاال هم مجازی 
اســت، مثل گیم هایی که بازی می کنند و 
مبادالت اقتصادی در آن صورت می گیرد. 
با این روند، انســان معنی را از دست داده 
و چیز دیگری را هم به وجود نیاورده است. 
راه برگشــتی وجود ندارد، اما تاریخ نشان 
می دهد برای انسان همیشــه راه هایی باز 
می شود. اگر راهی بخواهد برای انسان باشد 
جز به شــکل معجزه امکان پذیر نیست. با 
عقالنیت موجود راهی باز نمی شود، ممکن 
است با عقالنیت دردهای روزمان را کنترل 

کنیم اما تاریخ را نمی توانیم عوض کنیم. 

گفت وگو با دکتر سیدمهدی ناظمی قره باغ

برای رهایی از نگاه کاالیی، نیازمند معجزه هستیم درس گفتارهای »کانت و ©
متافیزیک«  برگزار می شود

مهر: به همت آکادمی هنر شمســه در ادامه 
سلسله درس گفتارهای تاریخ انتقادی فلسفه 
غــرب، دوره »کانت و متافیزیــک: انقالب یا 
ضدانقالب؟« با تدریس محمدمهدی اردبیلی، 
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه سه شنبه ها 
از ساعت 1۸ تا 20 به صورت حضوری و آنالین 

برگزار می شود.
این دوره از 7 مردادماه آغاز می شــود. اردبیلی 
درباره طرح درس نوشته است: هرچند هیوم، 
کانــت را »از خــواب جزمی بیدار کــرد« اما 
برون رفت از جزمیت نیازمند چیزی بیشتر بود. 
هیوم مسئولیِت ایجابِی »جرقه ای را که جهانیده 
بــود« نپذیرفت و نه تنها هیچ نظام فلســفِی 
بدیلی در برابر رئالیســم جزمی به دست نداد، 
بلکه حتی برای پیشبرد نقدش به برخی مبانی 
جزم اندیشــانه تکیه کرد. او کل متافیزیک را 
زیرسؤال برد و آن را به اتهام »سفسطه و توهم« 

به آتش سپرد.
»بانــوی  حیثیــت  احیــای  امــا  کانــت 
هتک حرمت شــده متافیزیــک« را به عنوان 
هدف خود برگزید و این مهم، نیازمند تالشی 
سترگ و جســارتی عظیم بود که خود او در 
پیشگفتارش بر نقد عقل محض آن را با کشِف 
نوآورانه  کوپرنیک مقایسه کرده است. به همین 
دلیل، تاکنون بارها به طرق مختلف و با اغراضی 
متفاوت، انقالب کانتی را »انقالب کوپرنیکی در 

فلسفه« نامیده اند.
کانت با چرخشی ایدئالیستی، به زعم خودش، 
آخرین پســمانده های جزمیِت رئالیستی نزد 
الک، الیب نیتس و حتی خود هیوم را به چالش 
کشید و »ایدئالیسم استعالیی« خود را در مقام 
بدیلی نظام مند جایگزین متافیزیکی ساخت که 
به دســت هیوم ویران )یا دست کم ویرانی اش 

اعالم( شده بود.
در این معنا، کانت بنیان گذار ایدئالیســم )در 
معنای متأخر آن( اســت. امــا همان گونه که 
هر انقالبی ای آنگاه که وجهی از نظام پیشین 
را برمی انــدازد، وجهی را هم نگه می دارد و در 
راستای تحکیم نظام تازه مصادره می کند، کانت 
نیز، هر چه کرد نتوانست از شّر آخرین میراث 
رئالیســم )یعنی تصدیق وجوِد امر فی نفسه( 
خالص شود و آن را تا انتها همچون لکه ننگی 
بر پیشــانی نظامش حمل کرد. تجربه نشان 
داده است هر انقالبی ای مجبور خواهد شد به 
انقالبی که به راه انداخته خیانت کند و موضع 

ضدانقالب بگیرد.
از همین رو، دوره آموزشی »کانت و متافیزیک: 
انقالب یا ضد انقالب؟« پس از ترسیم طرحی 
کلی از فلسفه نظری کانت، به ویژه با تمرکز بر 
دو اثر اصلِی نقد عقل محض و تمهیدات، خواهد 
کوشید به این پرسش پاسخ دهد که کانت در 
کجا انقالبی ماند و در کجا به انقالبش خیانت 
کرد و از مواجهه با نتایج رادیکال ایدئالیسمش 
به هراس افتاد. در این معنا، می توان ادعا کرد 
تمام فلســفه های پس از او چــه رادیکال چه 
ارتجاعی، واکنش هایی بودند به این هراس و نیز 
تالش هایی بودند در جهت نقد انسدادهای نظام 

کانتی، البته با تکیه بر امیدهای خود کانت.

سرمایه هیچ چیز 
خاصی نیست، 
کسی نمی تواند آن 
را با دست نشان 
دهد؛ سرمایه 
یک تلقی است 
که بر اساس آن 
انسان به خودش 
اجازه می دهد 
تمام اشیا را به 
شکل حداکثری و 
براساس کمیت های 
انتزاعی ببیند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 30 تیر 1399  28 ذی القعد   ه 1441 20 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9298

خبر

معرفی کتاب

بارقه
 دکتر نظام بهرامی کمیل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت تعاونی مسکن مهر 19 قم

 )در حال تصفیه( نوبت اول
 از کلی��ه اعضاء جهت ش��رکت در مجمع عمومی عادی 
ساالنه نوبت اول شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 
1399/05/15 راس س��اعت 10 صبح در مس��جد امام 
رض��ا )ع( ب��ه آدرس  زنبیل آباد خیاب��ان 30 متری 

قائم برگذار می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلس��ه :    1- استماع گزارش هیئت تصفیه 
و ناظر تصفیه    2-  طرح و تصویب صورتهای مالی و 

ترازنامه سالهای 97 و 98 
3-  ط��رح و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 1399 

هیئت تصفیه شرکت 
تذکر: درصورت تمایل به  معرفی وکیل تا یک هفته 

به برگزاری مجمع به  دفتر شرکت مراجعه گردد. 
جه��ت حض��ور در مجم��ع داش��تن کارت شناس��ایی  

الزامی است.
ع  هیئت تصفیه   9

90
38
32

آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت 173041 و شناسه ملی 10102154603

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اصغر داوطلب به شماره ملی 0828901244 
به   0938387871 ملی  شماره  به  رئیسی  محمدرضا  آقای   ، هیئت مدیره  رئیس  سمت  به  رضوی  قدس  آستان  سهام  از  نمایندگی  به 
نمایندگی از سهام شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای خلیل اکبری شاندیز به شماره ملی 
0934932379 به نمایندگی از شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی به سمت عضو هیئت مدیره ،آقای 
بنای سبک قدس رضوی به سمت عضو هیئت مدیره ،  به نمایندگی از شرکت کارخانجات  نیما مالئی به شماره ملی 3621470883 
به سمت عضو هیئت مدیره و  اقتصادی رضوی  از مؤسسه سازمان  نمایندگی  به  به شماره ملی 0922011885  امیر صفری شاد  آقای 
آقای امیر صفری شاد به شماره ملی 0922011885 به عنوان مدیر عامل و خارج از اعضای هیئت مدیره. کلیه اسناد تعهدآور شرکت 
و حساب های بانکی و اسنــاد مالی و اوراق بهادار شــرکت با امضای ثابت آقای امیر صفری شاد )مدیرعامل( و یک امضای متغیر 
ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود. حدود و اختیارات زیر به مدیر عامل تعیین و تفویض گردید: 1- حفظ 
اموال و اسناد شرکت. 2- مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی. 3- ثبت و نگاهداری حسابها و رسیدگی به آنها. 4- تهیه وسایل 
الزم و ایجاد امکانات مورد لزوم برای گردش عادی کار شرکت. 5- انجام امور تجارتی و خرید و فروش طبق آئین نامه معامالتی 
شرکت و در حدود موضوع شرکت. 6- نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اشخاص و شرکتهای دیگر. 
7- اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی. 8- نظارت بر اجرای صحیح و رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و 
آئین نامه های داخلی شرکت و تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی. 9- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت 
و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و اخراج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشستگی و مستمری وارث آنها. 10- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. 11- دریافت مطالبات شرکت 
و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. 12- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از 
آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش، 
ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار، صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه 
تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق 
و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کامال قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص 
ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، 
اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه 
در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 13- تعیین میزان استهالک  دارایی ها. 14- تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه 
یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. 15- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب 

عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )919932(

آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2317 و شناسه ملی 10360040261

ملی  شماره  به  اژدری  حسین  محمد  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0651688310 طبق حکم نمایندگی شماره 174,98ب به مورخ 15,11,98 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان 
خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2292 وشناسه ملی 10360040029 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رضا 
کمیلی دوست به شماره ملی 0939566397 طبق حکم نمایندگی شماره 625-98-1 مورخ 15,11,98 به نمایندگی از طرف شرکت 
رئیس هیئت  نائب  بعنوان  ملی 10380357418  ثبت 20230 وشناسه  (به شماره  )سهامی خاص  منطقه شرق  و مسکن سازان  عمران 
مدیره و آقای عباس اصغری به شماره ملی 2549988434 طبق حکم نمایندگی شماره 1192-60,98 مورخ 15,11,98 به نمایندگی 
شرکت گروه مالی سپهر صادرات ) سهامی خاص( به شماره ثبت 462901 و شناسه ملی 14004518505 بعنوان عضو هیئت مدیره و 
آقای محمود رضا کمیلی دوست به شماره ملی 0939566397به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقًا و در غیاب مدیر عامل با امضاء 

دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )920125(

برگ س���بز و س���ند موتور س���یکلت ایرانا مدل 1389 
رنگ قرمزآلبالویی به ش���ماره انتظامی 76554/763  
شاس���ی  ش���ماره  و    *N3G800813 موت���ور  ش���ماره 
N3G***125A8955813 ب���ه مالکی���ت غالمرض���ا 
متش���کر حس���ینی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارد اجرای پروژه های ذیل:
1- اجرای پروژه آماده سـازی ناحیه دانـش وناصرآباد را با مبلغ اولیه 

14/817/445/305ریال
اولیـه  مبلـغ  بـا  یـک  منطقـه  سـطح  سـازی  آمـاده  پـروژه  اجـرای   -2

14/590/976/954ریال
3- اجرای پروژه دال گذاری کانال راه آهن را با مبلغ اولیه 4/950/847/868 ریال 

را از طریق مناقصه عمومی واز محل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید.
واجدین شـرایط میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس ازانتشـار آگهی نوبت دوم 
جهت اطالع ودریافت اسـناد مناقصه به امورقراردادهای شهرداری منطقه یک واقع 
در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام ویا به آدرس سـایت پایگاه ملی مناقصات 

مراجعه نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری در قبول یا رد تمام پیشنهادات مختار می باشد.
تلفن تماس: 32228888 و33222199

آگهی مناقصه عمومی دو نوبتی
99,816  نوبت دوم
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روابط عمومی شهرداری منطقه یک قزوین
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 در شرایط حساس کرونا باید به فکر اخالص در عمل بود حوزه: حجت االسالم حسین بنیادی با بیان اینکه در هر جامعه ای رخدادهای خبری فراوانی در حوزه های مختلف وجود دارد که می تواند ذهن ها را درگیر 
کند، گفت: نتیجه ورود به مسائل فرعی، غفلت از مسائل اصلی و هدررفت استعدادها و قابلیت های افراد در مدیریت به موقع و در شرایط خاص است. نایب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه افزود: روزهای شیوع 
ویروس کرونا زمانی حساس برای خدمت فراگیر است که گاه به سمت مباحث غیرضروری و بیهوده منحرف شد، در حالی که مهم ترین نوع سیاست ورزی تدبیر، اخالص در عمل، خدمت به مردم و جلب رضایت آنان است.

معرفی دین با زبان عقل و فطرت ©
معارف: آیت اهلل رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در نخستین 
نشســت هم اندیشی شــیوه های بین المللی تبلیغ در عرصه رسانه با تأکید بر 
ضرورت مطالعه میدانی و گفت وگو با کارشناســان تبلیغ در عرصه بین الملل 
برای تهیه نقشه راه، درباره شاخصه ها و ویژگی های شیعه گفت: باید آموزه های 
محوری و راهبردی شیعه را شناسایی کنیم و تأکیدمان در عرصه تبلیغ روی 
همان محورها باشد. بحث عقالنیت در شیعه برجسته و غالب است. این امتیاز 
مهمی برای مکتب اهل بیت)ع( است و دنیای امروز هم از آن استقبال می کند.

او اضافه کرد: ویژگی دیگر معنویت تشیع است. امروزه غرب به دنبال معنویت 
است و معنویت شیعی به عنوان یک معنویت حقیقی می تواند نقش مهمی در 
مقابل معنویت های کاذب ایفا کند. محور بعدی عدالت است که از ارکان اندیشه 
شیعی اســت. عدالت در آیات و روایات ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنین اندیشه مقاومت و ظلم ستیزی از برجستگی های اندیشه تشیع است. 
تشیع دین عزت و سربلندی است و این از مهم ترین آموزه هایی است که وجه 
تمایز ما را از مسیحیت نشان می دهد. برخی از روشنفکران، اسالم رحمانی را 
به گونه ای طرح می کنند که هیچ جهاد و یا مقاومتی در آن نیست در حالی که 

مقاومت ذیل بحث رحمت خداوند است.
وی ادامه داد: در معرفی دین، برجســته کردن زبان عقل و فطرت مهم است. 
در حوزه های اجتماعــی، عقالنیت باید معنویت محور بــوده و معنویت باید 
عقالنی باشــد، همه ارکانی که گفتیم با هم نســبت دارند و یکدیگر را کامل 
می کنند. همچنین ســخن از کرامات و معجزات و امثال این ها باید چاشنی 
بحث ها و در راستای آن محورها باشد. زیرا بعضی از مطالب سخنرانان با منطق 
عقل جور درنمی آید و ســبب تضعیف برخی اعتقادات مردم می شــود. محور 
برخی سخنرانی ها کرامت گویی اســت. این گونه سخنرانی ها اثر بلندمدت و 
معرفت افزایی ندارد اگر تأثیری هم باشــد کوتاه مدت است. باید طبق حدیث 
َرِحــَم اهللُ َعْبدا اَْحیا أْمَرنا، علوم اهل بیت)ع( را با روش اعتدال به مردم تبیین 

کنیم. احکام را یاد گرفته و به دیگران یاد بدهیم و این باید محور باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( با بیان اینکه تبلیغ، گفت وگو، پرســش و 
پاسخ های مبلغان باید کارکرد رفتاری و اخالق محور باشد، تصریح کرد: ضرورت 
دارد در منابر مناقب اهل بیت)ع( گفته شود و مباحث عقاید با عقل و فطرت 

بیان شوند. چون زبان قرآن، زبان عقل و فطرت است.
وی با بیان اینکه برای گفتن ســخن باید مالحظات زیادی مورد نظر داشت، 
افزود: به دلیل گستردگی ابزار اطالع رسانی و وجود شبکه های اجتماعی، امکان 
دارد عالمی در جایی ســخنی بگوید و برخی مغرضانه این ســخن را همه جا 
منتشر کنند و این سبب وهن دین یا حمالتی علیه دین شود. همچنین نباید 
همه چیز را به اسالم نسبت داد که از نظر اسالم این گونه است و... گاهی برخی 
سخن ها که در میان علما هم مخالفان زیادی دارد به عنوان رأی قطعی اسالم 
معرفی می شود و دشمنان این ها را برجسته کرده و علیه دین به کار می برند. 
باید به امور یقینی و قدر متیقن ها توجه داشت و امور اختالفی را حتی االمکان 

بیان نکرد.
این اســتاد حوزه همچنین گفت: ضروری است در کنار بیان احکام، عقاید و 
اخالق به فلســفه این مباحث نیز بپردازیم و تبیین کنیم. اغلب مخاطبان در 
غرب و اروپا سکوالر هستند پس ادبیات و نحوه بیان باید بین المللی باشد، به 
گونــه ای که آن ها هم بتوانند با مباحث ناب اســالمی ارتباط برقرار کنند. در 
معارف دینی، دعاهای طالیی داریم مثل دعا کردن برای شفای همه مریض ها، 
برطرف شدن فقر همه مستمندان، آزادی اسیران و... که این دعاها مسلمان و 
غیر مسلمان ندارد و همه دنیا را شامل می شود. ترویج اخالق  محوری از موضع 

دین و معرفی قرآن به عنوان کتاب زندگی باید محور باشد.
آیــت اهلل رمضانــی در پایان با بیان اینکه امروز بهتریــن زمان برای تبلیغ در 
عرصه بین الملل است، افزود: باید مخاطب، زبان و ادبیات بین الملل را شناخت. 
مخاطبان مدینه و مکه قرآن متفاوت هستند. لسان آیات الهی نیز در مواجهه 
با این دو گروه تفاوت دارد. به همین دلیل برخی جاها باید به مباحث اخالق و 
معنویت بپردازیم و جایی که مخاطبان ما افراد مؤمن و باایمانی هستند می توان 

به مباحث دیگر پرداخت.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  سبک زندگی و 
سیره اخالقی معصومان)ع( امروزه اهمیتی دوچندان 
پیدا کرده است، زیرا انسان ها برای درست زندگی 
کردن در فضای آلــوده این عصر نیازمند الگوهای 
قابل اعتماد هســتند تا اســاس زندگی خود را بر 
پیروی از آنان نهاده و مسیر خود را با اطمینان خاطر 
انتخاب کنند. یکی از این الگوها نُهمین امام شیعه 

حضرت جواداالئمه)ع( است.
در گفت وگو با حجت االسالم دکتر رمضان محمدی؛ 
مدیر گروه تاریخ اسالم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 
مدیر انجمن تاریخ و حوزه، ســبک زندگی و سیره 
اجتماعی جوان ترین امام شــیعیان را مورد بررسی 
قرار دادیم. امامی کــه مجموعه رفتارش می تواند 

الگویی کامل برای همه به خصوص جوانان باشد.

 امامت امام جوادj تفاوت آشکاری »
با امامت دیگر امامان دارد

حجت االسالم محمدی در ابتدا با بیان اینکه امامت 
امام جواد)ع( تفاوت آشکاری با امامت دیگر امامان 
دارد، می گوید: آن حضرت در هشــت ســالگی به 
امامت رســید و این موضوع از ابتدا مشــکالتی را 
برای شــیعیان ایجاد کرد و آنان دچار تحیر شدند، 
اما این مسئله خیلی زود برای شیعیان حل شد. آن 
حضرت با وجود مشــکالت متعدد، سلوک و سیره 
فوق العاده ای داشت. البته ائمه)ع( همه از نور واحد 
هســتند و در ســلوک اجتماعی و فردی خود به 

پیغمبر)ص( اقتدا می کردند.
او اضافه می کند: امام جواد)ع( نیز مانند سایر ائمه 
اطهار)ع( در سلوک اجتماعی و فردی خود به پیامبر 
اکرم)ص( اقتدا کرده بــود و هر فردی که به آن ها 
اقتدا کند گویی به پیامبر اســالم)ص( اقتدا کرده 
است. پس اگر بخواهیم سبک زندگی امام جواد)ع( 
را بــه صورت دقیق مرور کنیم متوجه می شــویم 
این امام بزرگوار از همان هشت سالگی سیره های 
مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و... را داشته و 
تمام این نکات و ســیره های رفتاری و عملی برای 

ما مهم هستند.
این کارشناس تاریخ اسالم به بیان نکاتی از سبک 
زندگی امام)ع( پرداخته و توضیح می دهد: نخستین 
نکته درباره ســیره فردی امام جــواد)ع( دوری از 

تظاهر و خودنمایی بود. این امام 
بزرگــوار با همه شــأن و جاللت 
خود لباس های عادی می پوشید، 
البته پوشیدن لباس های فاخر را 
ممنوع و مضر به امامت و جامعه 

شیعه نمی دانست. او همواره 
از  اکرم)ص(  پیامبر  همچون 
می کرد  استفاده  خوش  بوی 
و به آراستگی ظاهرش اهمیت 

بسیاری می داد.
این اســتاد حوزه و دانشگاه 
یادآور می شود: یکی از راویان 
به نام احمد  بن عبدوس روایت 
کرده است که امام جواد)ع( را 
دیدم، از حمام خارج شــده و 
خضاب کرده بود. تعبیر احمد 
 بن عبــدوس از امام جواد)ع( 
این است که ایشان مثل یک 
دســته گل بود. این روزها با 
شیوع گسترده ویروس کرونا 
مسئله بهداشت اهمیت زیادی 

دارد. امام جواد)ع( به استحمام 
و بهداشت خود اهمیت بسیاری می داد و وقتی در 
مدینه بود برای شادابی جسم گاهی مواقع حجامت 

می کرد.

« jسبک زندگی جواداالئمه 
و کمک به کسب و کارهای 

آسیب دیده از کرونا 
مدیــر گروه تاریخ اســالم پژوهشــگاه 
حوزه و دانشــگاه تصریح می کند: امام 
جواد)ع( گوشــه گیر نبود و معموالً 
در اجتماعات شــرکت می کرد. آن 
حضرت در بین جمع غذا می خورد. 
به اطرافیانش ســفارش می کرد که 
حقوق حیوانات را رعایت کنند و اگر 
به صحرا می روند، اضافه غذایشان را 
برای حیوانات بریزند تا حیواناتی که 
ممکن است گرســنه باشند از این 

نعمت استفاده کنند.
دکتر محمدی ادامــه می دهد: اگر 
خداوند نعمتی را بــه امام جواد)ع( 
می داد، خانواده خود را از این نعمت 
محروم نمی کــرد. حضرت)ع( اهل 
تفرج بــود و گاهی به بیرون مدینه 
می رفت و در منطقه ای به نام صریا با 
دوستانشان مالقات می کرد. امام)ع( 
همیشه به اطرافیان، دوستان و اقوامش توجه می کرد 
و از حال آن ها غافل نبود. سبک و شیوه ای در زندگی 
که عمل به آن به خصوص در شرایط خاص زندگی 
امروزی بسیار کارگشاست. حاال که به خاطر بیماری 

کرونا بســیاری از کسب و کارها تعطیل شده و یا از 
رونق افتاده، بسیار پسندیده است که به سیره امام 
جواد)ع( عمل کرده و به وضعیت صاحبان کســب 
و کارهای تعطیل شده که دوستان، اقوام، آشنایان و 

همشهریان ما هستند توجه ویژه داشته باشیم.
این کارشناس دینی بیان می کند: امام جواد)ع( پیش 
از سفر پیش بینی های الزم را کرده و در سفر گرفتار 
نمی شــد. آن حضرت به حوادث اطراف خود توجه 
داشــت و بی دقتی های دوستان و یارانش را جبران 
می کــرد. به طور نمونه اگر گاهی نامه هایی می آمد 
و یاران فراموش می کردند که آن نامه را چه کسی 
فرستاده است، حضرت از روی دستخط، فرستنده 
نامه را می شناخت و در این خصوص به یارانش تذکر 

می داد.

« bمظهر جود و کرم اهل بیت jامام جواد
مدیر انجمن تاریخ و حوزه توجه به نماز و روزه را از 
ویژگی های عبادی امام جواد)ع( دانسته و می افزاید: 
این امام بزرگوار اهتمــام زیادی به حج می ورزید و 
پایه های بندگی خود را ظهور و بروز می داد. او اگر چه 
از نظر سیاسی در مضیقه بود اما از اینکه فرایض خود 
را در میان عموم انجام بدهد، ابایی نداشت و اهمیت 

زیادی به واجبات می داد.
دکتر محمدی عنوان می کند: امام جواد)ع( به زیارت 
مرقــد پیامبر اکرم)ص( می رفت و به مســتحبات 
اهمیت می داد. حضرت با قرآن مأنوس بود و بسیار 
توصیه می کرد که مردم برای گشایش روزی سوره 
قدر را بخوانند و خودش نیز آیات قرآن را به صورت 

پیوسته می خواند.
این اســتاد حوزه و دانشگاه تشــریح می کند: امام 
جواد)ع( هرگز قسم نمی خورد و تأکید داشت هرگز 
در مسائل راست نیز قسم نخورند. او مردم را از قسم 
خوردن نهی می کرد و می فرمود خداوند با فرستادن 
هر پیامبر تأکید کرده است که انسان باید به بندگی 
خدا و یگانگی پروردگار اقرار کند و خداوند متعال را 

در همه امورش مقدم بداند.
او با تأکید بــر اینکه امام جــواد)ع( مظهر جود و 
کرم اهل بیت)ع( اســت، خاطرنشان می کند: امام 
جواد)ع( از نظر اخالقی بخشنده ترین مردمان بود و 
با گشاده رویی به هر که از او تقاضای مالی می کرد، 

اموالی را می بخشــید. آن حضرت بسیار بردبار بود 
و از خشــم دوری می کرد. گاهــی خدمتکارها به 
حرف ایشان گوش نمی کردند اما حضرت می گفت 
بخشندگی بهتر از خشم است. امام جواد)ع( به صله 
رحم نیز اهمیت زیادی می داد و بستگانشــان را در 

تمام موارد راهنمایی و کمک می کرد.

 تجلی آیات قرآن در سبک زندگی»
jامام جواد 

مدیر گروه تاریخ اسالم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
بیان می کند: امــام جواد)ع( مانند پدر خود به امور 
مربوط به فرزندان اهمیت خاصی می داد و به اینکه 
چه کسی فرزندانش را آموزش دهد، توجه خاصی 
داشت. حضرت امورشــان را برنامه ریزی می کرد و 
حتی برای پس از خود نیز برنامه هایی را مشــخص 
کرده بــود و به احمدبن ابی خالد یکی از خادمانش 
وصیت کرده بود که فرزندان خردســالش را برای 
آموزش به چه مکان هایی بفرستد. امام جواد)ع( به 
نظام خانواده اهمیت بسیاری می داد و برای خانواده 

خود اهمیت زیادی قائل بود.
دکتر محمدی در پایان با اشاره به سیره اجتماعی 
حضرت نیز یادآور می شود: در سیره اجتماعی امام)ع( 
نیز موارد قابل اشــاره بسیار است اما در این فرصت 
محدود باید گفت که ایشان به مشکالت جامعه به 
خصوص شیعیان توجه داشت و به اقتضای زمان با 
شیعیان همراهی می کرد. آن امام)ع( خمس را که 
حق طبیعی خود بود به مردم تنگدست می بخشید. 
امام جواد)ع( در زمینه مناسبات خود با جریان های 
غیرشیعه به اندازه ای خوب عمل می کرد که آن ها به 
مالقات با ایشــان تمایل داشتند. آن امام به افرادی 
که به جریان های غیرشیعه اهانت می کردند هشدار 
می داد که خودشان را اصالح کنند. امام جواد)ع( به 
نبود تنش در جامعه تأکید بسیار داشت و در زمینه 
علمی به گونه ای عمل می کرد که رشد علمی بسیار 
مثبتــی در زمان زندگی اش دیده شــد و برخی از 
شاگردان حضرت، افراد مهم و اثرگذاری بودند. امام 
جواد)ع( با اخالق اجتماعی و تعامل خوب با مردم 
نشان داد مرجعیت اجتماعی از آِن اهل  بیت)ع( است 
زیرا مردم تجلی قرآن را در اهل  بیت)ع( می دیدند 
نه در سیره حکامی که بر آن ها حکومت می کردند.  

بررسی سیره اجتماعی جواداالئمهb در گفت وگو با مدیر گروه تاریخ اسالم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اهل  بیتb و مرجعیت اجتماعی

 امام جوادj با 
اخالق اجتماعی و 

تعامل خوب با مردم 
نشان داد مرجعیت 
اجتماعی از آِن اهل 

 بیتb است زیرا 
مردم تجلی قرآن 

 bرا در اهل  بیت
می دیدند نه در 

سیره حکامی که 
بر آن ها حکومت 

می کردند

بــــــرش
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هفتاد و نه هزار و هشتصد و سی و هفت ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 24 مهر 1396 در پایان 
مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ 
پالک ثبتی 22157 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد )بیست و دو هزار و یکصد و پنجاه و هفت فرعی از یکصد 
و هفتاد و پنج اصلی بخش ده مش��هد( به آدرس در مش��هد، قاسم آباد، خیابان استاد یوسفی10، پالک17 به مبلغ 

17/000/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: به طول 8 متر پی به پی پالک 21134
شرقاً: به طول 30 متر پی به پی پالک 22158

جنوباً: به طول 8 متر پی به کوچه 5 متری و محل درب
غرباً: به طول 30 متر پی به خیابان 10 متری و درب

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
ملک تعرفه شده ششدانگ یک باب منزل به مساحت عرصه 240 مترمربع طبق مندرجات سند با کاربری مصوب 
مسکونی با تراکم 100 درصد و دونبش می باشد، اعیان موجود با زیربنای حدود 140 مترمربع در یک طبقه همکف 
با ساخت نیمه اسکلت و سقف طاق ضربی با قدمت ساخت حدود 30 سال و بازسازی شده با نمای سنگ و سیمان 
سفید به صورت یک واحد مسکونی دارای دو اتاق خواب، هال پذیرایی، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، سرویس 

توالت و حمام، گرمایش بخاری گازی، سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز است.
حدود اجمالی سند با محل مطابقت داشته و ملک در حال حاضر در تصرف مالک است.

بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به موقعیت، شرایط و مشخصات ملک، مساحت، عرض معبر، ارزش امالک 
مشابه و مجاور و بدون درنظر گفتن تعهدات و دیون احتمالی،  ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر جهت مزایده درحال 

حاضر به مبلغ 17/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.

ملک موصوف برابر نامه شماره 139985606267000401- 99/2/2 دفتر امالک بازداشتی، بازداشتی ندارد. مزایده 
ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 17/000/000/000 ریال )هفده میلیارد ریال( در روز یکشنبه مورخه 13 
مرداد 1399 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محله شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران3/1 
شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر 
دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده 
مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده 

منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ-9903799   م.الف945
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9902296
بدین وسیله به آقای- ورثه مرحوم سیدمصطفی وحیدی شیخی سیدابوالفضل وحیدی شیخی نام پدر: سیدمصطفی 

تاریخ تولد: 1381/10/30 شماره ملی: 0926431110 شماره شناسنامه:0926431110
- ع��زت جوادی کاریزباالئی نام پدر: غالم حس��ن تاریخ تولد: 1332/6/14 ش��ماره ملی: 0700974441 ش��ماره 
شناس��نامه: 565 به- س��یده  آسیه وحیدی ش��یخی نام پدر: س��یدمصطفی تاریخ تولد: 1385/5/16 شماره ملی: 
0928197476 شماره شناسنامه:0928197476 با قیومیت فائزه خوش قدم ابالغ می شود که معصومه خوش قدم 
نام پدر: محمداسماعیل تاریخ تولد: 1362/11/8 شماره ملی: 0941646191 شماره شناسنامه: 6034- جهت وصول 
تعداد 175 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در- سند ازدواج: شماره سند: 8170 تاریخ سند: 
1378/4/30، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 56 استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالس��ه 9902296 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/4/14 مأمور پست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ-9903800    م.الف946

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی شماره 139604006091001415 بکالسه 9607283
بدینوس��یله به آقای امیرضا ظهوریان ابوترابی فرزند محمدرضا بشماره ملی 0934467471 بدهکار پرونده اجرایی 
فوق الذکر که برابر گزارش مأمور ابالغ پست آدرس شما شناخته نگردیده، ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 
183068- 1392/4/19 بین شما و بانک ملی مبلغ 1/375/000/000 ریال تا تاریخ 1396/3/30 بانضمام خسارت 
تأخیر روزانه تا یوم الوصول بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت عملیات 
اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمناً مورد وثیقه ششدانگ اعیان آپارتمان بشماره پالک 10582 

فرعی از باقیمانده 2055 فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد می باشد. آ-9903801   م.الف947
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- اجتهادی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای کامران پهلوان برابر نامه شماره 99/255165 مورخ 1399/4/3 دفترخانه یک مشهد و به نمایندگی 
از طرف اداره اوقات و امور خیریه ناحیه یک مشهد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 

سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه وقفی 
به شماره پالک 4668 اصلی بخش دو مشهد که متعلق به موقوفه بانو نورجهان می باشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 2612 دفتر 21 صفحه 265 بنام 
محمدتقی مشهدی خوشخو بتصدی وقف ثبت و سند صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد...

لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9903802            م.الف948
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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 .
1-برابر راي ش��ماره139960306007000697-99/04/26  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم گلثوم 
نجاتي بزدي  در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 130.85 مترمربع پالک 4 فرعي از 3 اصلي  واقع در 

خراسان  رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي خانم  همایون کریمی فرد محرز گردیده است.
2-رابر راي شماره139960306007000642-99/04/21  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم خدیجه 
افضلي امیرآبادي  در یک باب منزل به مس��احت 152.7 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 اصلي  واقع در خراس��ان 
رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي اقایان رحمان  محمدی علیخواجه و  اسماعیل اسدی و 
یوس��ف ایرانی ومحمد علی رحمتی و ش��اه محمد س��االری و دین  محمد ایرانی و نظر علی افشاری و براتعلی 

رونجی احمد آباد  محرز گردیده است.
3-براب��ر راي ش��ماره139960306007000606-99/04/15  تصرف��ات مالکان��ه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
عبدالصمد وزیري یوس��ف اباد دو اب  در  شش��دانگ یکباب  ساختمان به مس��احت 204.95 مترمربع پالک 
3639 فرعي از 166 اصلي  واقع در خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالکیت  مشاعی  خودش  

محرز گردیده است
3-براب��ر راي ش��ماره139960306007000602-99/04/15 تصرف��ات مالکان��ه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
محمدعلي سنگک ثاني بوژگاني  در یک باب منزل به مساحت 264.20 مترمربع پالک فرعي از 1415 اصلي  
واقع درخراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي محمد اعظم کمال احمدی  محرز 

گردیده است
4-برابر راي ش��ماره 139960306007000695-99/04/25  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  لیال داراي 
کش��ککي در یک باب منزل به مس��احت 250 مترمربع پالک 4619 فرعي از 166 اصلي واقع در درر خراسان  

رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي برهان صادقی   محرز گردیده است.
5-برابر راي ش��ماره139960306007000605-99/04/15 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بي بي 
جان وراشن در یک باب منزل به مساحت 197.25 مترمربع پالک فرعي از 173-174 اصلي  واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي احمد درویش رحیمی محرز گردیده است
6-برابر راي شماره 139960306007000604-99/04/15 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه 
معصومي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 148.90 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 اصلي  واقع 
درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي محمدرضا محمدی علیخواجه محرز 

گردیده است.
7-برابر راي شماره139960306007000607-99/04/15 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
خالقي در  ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 204.77 مترمربع پالک 3639 فرعي از 166 اصلی 

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
8-براب��ر راي ش��ماره 139960306007000603-04/15/  99  تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضي آقاي 
عبدالرئوف جهاني ملو در یک باب منزل مسکونی  به مساحت 245.40 مترمربع پالک 3145فرعي از 3 اصلي 
واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي عبدالواحد رحیمی جهان ابادی   محرز 

گردیده است
9-برابر راي ش��ماره139960306007000641-99/04/21 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید 
یاري پور خلیلي ها در یک باب منزل به مساحت 197.75 مترمربع پالک 5 فرعي از 3- اصلی واقع درخراسان 
رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي خانم درجان افشاری امیر آباد و اقای اسماعیل اسدی رسول 

ابادی  محرز گردیده است
10-برابر راي شماره 139960306007000643- 99/04/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
رضا بیگي  در ششدانگ مغازه به مساحت 38.20 مترمربع پالک فرعي از 173-174 اصلي  واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي نجم الدین جامی االحمدی   محرز گردیده است.
11-برابر راي ش��ماره139960306007000644-99/04/22  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
رضا بیگي  در ششدانگ ساختمان ومغازه به مساحت 29.10 مترمربع پالک فرعي از 173-174 اصلي اقع در 
خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي نجم الدین جامی االحمدی  محرز گردیده 

است.
12-رابر راي ش��ماره 139960306007000646-99/04/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زلیخا 
محمدي شیزني در یک باب منزل مسکونی  به مساحت 192.45 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 اصلي  واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است
13-برابر راي شماره 139960306007000647-99/04/22  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فرهاد 
هنري  ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 151.5 مترمربع پالک7167فرعی از 517 فرعي از 166 

اصلي خریداري از مالک رسمي شیرویه هنری محرز گردیده است
14-برابر راي شماره 139960306007000648-99/04/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حبیب 
اله رحیمي  در یک باب منزل  به مساحت 310.75 مترمربع پالک 4 فرعي از 3 اصلي واقع درخراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي امیر کریمی تیموری محرز گردیده است.
15-برابر راي شماره 139960306007000655-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صغري 
چاهجو نصرآبادي  در یک باب منزل مسکونی  به مساحت 121.65 مترمربع پالک 7 فرعي از 1217- اصلي   

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است
16-برابر راي شماره139960306007000658-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا 
رضواني در ششدانگ ساختمان مسکونی  به مساحت 281.90 مترمربع پالک 16 فرعي از 687 اصلي واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسف نجیب محرز گردیده است.
17-برابر راي شماره139960306007000656-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام 
کمالي پور در یک باب منزل مسکونی به مساحت 119.45 مترمربع پالک 7 فرعي از 1217- اصلي   واقع در 

خراسان  رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
18-براب��ر راي ش��ماره 139960306007000651-99/04/23 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضي خانم 
خیرالنسا اسماعیل احمدي ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 155.70 مترمربع پالک فرعي از 959 اصلي 

واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک مشاعی خودش  محرز گردیده است.
19-برابر راي شماره 139960306007000665-99/04/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي هادي 
کریمي ابدال آبادي  در یک باب منزل مس��کونی )س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی ( به 
مساحت 172.50 مترمربع پالک 29 فرعي از 17 اصلي واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از 

مالک رسمي آقاي ابراهیم کریمی ابدال آبادی محرز گردیده است 
20-براب��ر راي ش��ماره139960306007000659-99/04/23  تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي 
غالمحس��ین کریمي ابدال آبادي در یک باب منزل مس��کونی )س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل 
مسکونی( به مساحت 172.50 مترمربع پالک 29فرعي از17- اصلي واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد 

خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم کریمی ابدال آبادی  محرز گردیده است
21-برابر راي ش��ماره139960306007000657-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نظر 
پهلوان  یک باب ساختمان به مساحت 189 مترمربع پالک فرعي از 1003 _اصلي واقع در بخش 13 مشهد  

خریداري از مالکیت مشاعی  محرز گردیده است.
22-برابر راي شماره139960306007000640-99/04/21  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم درسا 
سعادتي )با والیت آقای امیرمحمد سعادتی(  در  ششدانگ  یک  دربند مغازه  به مساحت 27.50 مترمربع پالک 

5 فرعي از 749 اصلي  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد   از مالکیت مشاعی  محرز گردیده است0
23-برابر راي شماره 139960306007000666-99/04/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا 
عبدلي در یک باب منزل  به مساحت 128.11 مترمربع پالک 20فرعي از 732 اصلي . واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحیدر خدابنده جامی  محرز گردیده است
24-برابر راي شماره139960306007000667-99/04/24  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین 
نادري  در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 243.95 مترمربع پالک 286فرعي از 167 اصلي اصلي واقع 

در خراسان  رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی حودش محرز گردیده است.
25-برابر راي شماره 139960306007000645-99/04/22  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمت 
اله یعقوبي  در ششدانگ گاراژ به مساحت 112.20 مترمربع پالک 7619فرعي  از 166-اصلي  . واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد . خریداري از مالک مشاعی خودش  محرز گردیده است.ل
26-برابر راي شماره 139960306007000668-99/04/24  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام 
حقیقي بش��یرآباد در یک ششدانگ ساحتمان مسکونی  به مس��احت 124.50 مترمربع پالک 1880فرعي از 
3-اصلي واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي براتعلی چوبدار خداشناس 

محرز گردیده  است .
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین نامه مربوطه این 
آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص 
ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  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 دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 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-9903831
تاریخ انتشار نوبت اول :99/4/30
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/5/15

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2312/3/7اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم )آدرس:قم-خیابان کارگر-سوم خرداد-بعثت4،پالک1/1( که بنام خانم ایران خرقانی فرزند بهرعلی 
میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود به عمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده
2/4709-1399/1604تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز دوش��نبه مورخ 1399/06/03ساعت 8/30الی 
12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدین وسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی 
می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته 
و رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ ن

تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه1399/04/30   م الف:12661  آ-9903794
عباس پور حسنی

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر کالس��ه رأی شماره139860307114003074هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سعید ایوبی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 3419صادره از  مشهددرششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
240/03 مترمربع  قسمتی از پالک یک اصلی سه یک آب قطعه 4 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک 
رسمی آقای جان محمد فیض بخش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز 

آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد. آ-9903778
تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/05/14

صمد ابراهیم زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه خانم ستاره صحرانورد  فرزند امیربه ش ش 1066به موجب قیم نامه شماره 930082- 93/04/12ازسوی 
آقای محمدرضا باقری چادرشین قهرمانلو فرزند غالمرضا به ش ش 14835به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده 
توس��ط دفتر اسناد رس��می شماره 38 شیروان جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب منزل بش��ماره  پالک3529 فرعی از2 اصلی واقع درقطعه  
چهارشیروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان فروغی 12که متعلق به محمدرضاباقری چادرشین قهرمانلومی باشد 
بعلت نامعلومی مفقودش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 140065ذیل 
صفحه 148دفتر129و شماره ثبت 22006به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است دفتر امالک بیش ازاین حکایتی 
ندارد  لذابه استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس 
نسبت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز 
ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی 
اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سندمعامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9903830
تاریخ انتشار:99/04/30

صمدابراهیم زاده
رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه مهدی حصاری فرزند علی اصغر به ش��ماره شناس��نامه 689 باستناد دو برگ استشهاد محلی که 
امضا ش��هود آن توس��ط دفتر خانه اسناد رسمی ش��ماره 19 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت یک برگ س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به چاپی 089435 به این اداره مراجعه کرده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ پالک 1860 فرعی از 125 اصلی واقع در قریه عزیز بخش دو بجنورد به آدرس 
ش��رق دانش��گاه آزاد بلوار سعدی حاشیه بلوار پالک 93 بعت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 40742 صفحه 584 دفتر 194 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و طی 
شماره 28870 مورخه 1392/10/05 در رهن بانک مسکن قرار گرفته است دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکسی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود  س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ 
انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت 
یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور س��ند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت 

اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است م الف1689  آ-9903823
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

))آگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه پرونده 139904007141000296/1((
بدین وسیله به آقای ناصر غالمی نام پدر: محمد حسن تاریخ تولد: 1374/04/30 شماره ملی: 0923211691 شماره 
شناس��نامه: 0923211691 به نشانی : بجنورد-دهگاه)متن سند( و بجنورد – کوی صادقیه کوچه مودت 5 مابین 
پالک 73 و 75 منزل خانم سکینه ابراهیمی )نشانی اظهاری( ابالغ می شود که خانم فاطمه هدایتی جهت وصول 
تعداد 214 س��که طال تمام بهار آزادی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 22518-1393/01/05 تنظیمی 
دفتر ازدواج شماره 67 و طالق شماره 59 شهر بجنورد استان خراسان شمالی علیه آقای ناصر غالمی اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904007141000296/1و به شماره بایگانی 9900341 تشکیل گردیده است 
و مطابق اعالم مورخ 1399/03/30 مامور ابالغ،ابالغ به ش��ما به نش��انی متن سند و مورخ 1399/04/15 به نشانی 
اظهاری میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره 99/6148-1399/04/24طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف 1692  آ-9903837
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
625- اصلی – آقای محمدعزیزی تفتی نس��بت به شش��دانگ باغ به پالک ثبتی برابربه مساحت 316/45مترمربع 

بموجب رای شماره 139960321006000339مورخ
31 /1399/02واقع درتفت خریداری عادی مع الواسطه از معصومه پورجعفری تفتی مالک 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 است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9903155 

تاریخ انتشارنوبت اول: یک شنبه 1399/04/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/04/30

امیر حسین جعفری ندوشن  
  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت
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و تکرار سناریو  ارز جهانگیری
طرح دوفوریتی اعطای قیر رایگان به شهرداری ها، راه های روستایی و شهری،  روز 

گذشته در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.
آنچه در اقتصاد به خصوص در اقتصــاد ایران که کمترین نظارتی بر آن صورت 
نمی گیرد به عنوان رایگان یا دولتی مطرح می شود عاقبت بهتری از ارز 4هزار و 
200تومانی نخواهد داشت. رایگان نامیدن هر موضوعی چیزی جز تحمیل آفت 
به اقتصاد و به مردم و بازارها نیســت، بنابراین از این به بعد باید منتظر فروش 
آسفالت و قیری که به رایگان به پیمانکار داده شده با نرخ آزاد در بازارهای داخلی 
و صادراتی باشــیم. قطعاً این موضوع هماننــد ارز 4هزار و 200تومانی منجر به 
ایجاد رانت برای برخی سفارش شدگان دولتی می شود که متأسفانه مجلس بدون 
بررسی زوایای متعدد آن به اعطای این رانت دامن زد. این طرح پیش از این هم 
در وزارت اقتصاد انجام شده است، با وجود توصیه های کارشناسان بر عدم اعطای 
آسفالت و قیر رایگان، اما دولت ها همیشه بر این موضوع اصرار داشته اند در حالی 
که با رقم اعالم شده و سهمیه ای که برای وزارت راه در نظر گرفته شده، قطعاً کار 
خاصی در راه سازی و جاده سازی انجام نمی شود، بنابراین زمینه رانت و فروش در 

بازار آزاد برای عده ای فراهم شده است. 
شــاید بخشــی از 2 میلیون تن در راه سازی مصرف شــود، اما قطعاً بیش از 
60درصــد آن یا با قیمت آزاد در داخل به فروش خواهد رســید یا قاچاق و 
صادرات می شود. بی تردید مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسالمی منجر به 
ایجاد معضالتی در جامعه می شود که خود به خود موجب تفاوت قیمت بین 

بازار آزاد و دولتی می شود.
 انتظار می رفت مجلس شورای اسالمی طرحی را به تصویب برساند که قدم به 
قدم قیر و آسفالت رایگان به پیمانکار اعطا کند، به این معنی که دولت در ازای 
کار انجام شده ای که کارشناس وزارت راه تأیید می کند یعنی بعد از کار یا در 
حیــن انجام کار، قیر یا یارانه  آن را به پیمانکار بدهد، اگر یارانه یا همان قیر 
رایگان توأم با  پیشرفت فیزیکی و پروژه ای جاده سازی اعطا شود و براساس کار 
کارشناسی شده مبنای یارانه یا میزان قیر رایگان تعیین شود، دیگر رانتی به 
وجود نمی آید. بنده معتقدم توجیهات نمایندگان مجلس در رأی به اعطای قیر 
رایگان به هیچ وجه کارشناسی شده نیست؛ چرا که مکانیزمی برای نظارت بر 
آن وجود ندارد. بنابراین اعطای قیر رایگان نمی تواند توجیه خوبی برای جبران 

کسری بودجه بخش عمرانی کشور باشد.

نمایندگان مجلس می گویند بر اساس قانون تمرکز وزارت جهادباید عهده دار تولید و تجارت محصوالت کشاورزی باشد

مبارزه با آفت خودکفایی  گندم 
می گوید  جمهور  رئیس  طوسی:  اقتصاد/زهرا 
»البته خدا را شــکر به گندم نیاز نداریم و نسبت 
بــه قبل 12 درصد افزایش خرید در کشــور هم 
داشته ایم« . از سویی دیگر کارشناسان میزان آمار 
برداشــت گندم را قابل نقد دانسته و خودکفایی 
گندم را در خطر می بینند. جهاد کشاورزی اما می 
گوید ما همچنان خودکفاییم و وارداتی که صورت 
گرفته برای پر کردن ذخایر اســتراتژیک است. با 
این حال حذف بودجه اختصاصی طرح خودکفایی 
گندم از سال 94 سیاست های خودکفایی دولت 
را زیر ســوال برده و کارشناسان بر همین مبنا، 
برایند رفتار اقتصادی دولت پیرامون خودکفایی 

را مناسب ارزیابی نمی کنند. 
 با این تفاسیر نمایندگان مردم در مجلس یازدهم 
درصددند از معاون اول رئیس جمهور بابت »انتقال 
شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به 
وزارت صمت« و »نقض قانون تمرکز وظایف بخش 
کشاورزی« شــکایت کنند تا اسحاق جهانگیری 
ظرف کمتر از یک سال پاسخگوی ابالغی باشد که 
طی آن وظایف جهاد را میان دو وزارتخانه تقسیم 
کرد، آن هم در حالی که هیچ مصوبه ای مبنی بر 

جدایی شرکت بازرگانی از جهاد نداشت.
قانون تمرکز حدود سه سال در دستور کار مجلس 
شــورای اسالمی بود و 24 بهمن ســال 91 با نام 

»تمرکــز وظایف و اختیــارات مربوط 
به بخش کشــاورزی در وزارت جهاد 
کشاورزی« تصویب شد، این قانون یک 
سال بعد در هیئت دولت تصویب و ابالغ 
سیاست گذاری  امور  بدین ترتیب  شد. 
و نظــارت بازرگانــی در محصــوالت 
کشــاورزی به عهده وزارت کشاورزی 
گذاشته شــد تا در حوزه تنظیم بازار 
محصوالت کشاورزی، صادرات، واردات 
و عــوارض گمرکــی و مــوارد دیگر؛ 
تصمیم گیری کرده و بر قیمت کاالهای 

کشاورزی نیز نظارت کند. 

دستاوردهایی که به باد رفت»
طبق قانون وزارت جهاد کشــاورزی 
موظــف بود هر ســاله یــک درصد 
از وابســتگی غذایــی و محصــوالت 

کشــاورزی ما به خارج بکاهد، به بیانی بهتر، این 
وزارتخانه با جلوگیری از واردات کاالهای اساسی 
بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور تمرکز کند.
پس از انتقال بخش بازرگانِی کشاورزی به وزارت 
کشــاورزی، روند واردات محصوالت کشــاورزی 
کاهــش پیدا کرد و تراز تجــاری ایران پس از 37 
سال در ســال های 94 و 95 مثبت شد. با اجرای 
قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی توانست عالوه 
بر افزایش 23درصدی تولید محصوالت کشاورزی، 
تراز منفی تجاری این بخش را بیش از 6 میلیارد دالر 
بهبود بخشد. وزارت جهاد کشاورزی از سال 1392 
با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی توانست به 
خودکفایی در تولید گندم و شکر دست پیدا کند به 
 نحوی که بیش از 5 میلیارد دالر در زمینه واردات 
این محصوالت صرفه جویی کنــد. این وزارتخانه 
در ســال 1397 در آســتانه خودکفایی در تولید 
شکر قرار گرفته بود که متأسفانه با انتقال وظایف 
بازرگانی بخش کشــاورزی به وزارت صمت، این 
دستاورد بسیار مهم در معرض نابودی قرار گرفت.

از ســویی دیگر وزارت جهاد کشــاورزی از سال 
1395 به خودکفایی در تولید گندم دســت پیدا 
کرده بود، در حالی  که اکنون برخی از پیش بینی ها 
نشان از احتمال شکل گیری دوباره واردات گندم 
دارد که نشان می دهد لغو این مصوبه توسط دولت 

چه دستاوردهای ارزشمندی را به باد داده است.

 جبران ناکامی تشکیل وزارت بازرگانی »
با لغو قانون تمرکز

اما دولت سال گذشته در همین ایام، پس از آنکه 
الیحه رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی 
از ســوی مجلس برگشــت خورد، بــدون جلب 
نظــر وزیر جهاد کشــاورزی تصمیم گرفت تمام 
اختیاراتی که بــه وزارت جهاد واگذار کرده بود را 
از این وزارتخانــه پس بگیرد.به این ترتیب دولت 
ناکامی خود در تفکیک صنعت از تجارت و تشکیل 
وزارتخانه بازرگانــی را با جدا کــردن اختیارات 
بازرگانی جهاد کشــاورزی التیام بخشید؛ چرا که 
از ایــن طریق وزارت صنعــت، معدن و تجارت را 

عهده دار وظایف بازرگانی کرد.
از ادلــه ای که برای توجیه ســلب  اختیارات امور 
بازرگانی جهاد کشــاورزی مطرح می شد این بود 
کــه بخشــی از ابزارهای الزم بــرای تنظیم بازار 
 همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
این  اختیار  در  کننــدگان 
و  نــدارد  قرار  وزارتخانــه 
بازار  تنظیم  ستاد  جلسات 
نیــز کــه در وزارت صمت 
برگزار می شود، از ید وزارت 
خارج  کشــاورزی  جهــاد 

است. 
خاتمه دعوای دولت و »

مجلس با مصوبه سران قوا 
دهم  مجلس  نماینــدگان 
با اســتناد به قانون و اینکه 
تجربه نشان می دهد وزارت 
رفع  بــرای  صمت همواره 
مشــکالت بازار به ســراغ 
واردات می رود، این تصمیم 
دولت را به مثابه کلید زدن 
واردات بی رویه دانسته و به 
آن اعتراض کردند. مجلسی ها همان موقع نامه ای 
به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس نوشتند که 
قانون انتزاع با توجه به کار کارشناســی به وزارت 
جهاد واگذار شــود و انتقال این وظایف به وزارت 
صمت به مصلحت کشور نیست. اما دولت آن زمان 
اعالم کرد این کار را براساس مصوبه شورای عالی 
اقتصادی و مصوبه سران قوا انجام می دهد و با این 

دستاویز به انتقادها خاتمه داد.

 تمرکز امور بازرگانی و تجاری»
 در وزارتخانه صمت

سپس در اواخر مرداد 98 با ابالغ اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور، اجرای قانون تمرکز وظایف 
بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی منتفی 
شد و تمام اختیاراتی که با ساعت ها کار کارشناسی 
در مجلس از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره به 
این بخش بازگشت تا آن طور که دولت می خواست 
موضوعــات بازرگانی و تجاری بــه صورت متمرکز 
پیگیری شوند. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که 
به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی شامل گندم، 
دانه های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق 
مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل های مربوط 
اقدام کند؛ بر این اساس مسئولیت ذخایر راهبردی 
کاالهای نهایی شــامل گندم، برنج، روغن، شــکر، 
گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این 
کاالها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد.

نبود مصوبه ای مبنی بر انتزاع شرکت »
بازرگانی دولتی از جهاد 

حاال با گذشــت یک سال و با اســتقرار مجلس 
یازدهــم، نماینــدگان مردم در تالش هســتند 
آب رفتــه را بــه جــوی بازگردانند. حــدود 36 
نماینــده بابت انتقال شــرکت بازرگانی دولتی از 
وزارت جهاد کشــاورزی و  ســلب اختیارات این 
وزارتخانه در امــور بازرگانی شــکایت نامه علیه 
معــاون اول رئیس جمهور تنظیــم کردند. آن ها 
می گوینــد شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی 
هیچ مصوبه ای مبنی بر انتزاع شــرکت بازرگانی 
دولتی از وزارت جهاد نداشــته است. آن ها اقدام 
دولت را در »لغو قانون تمرکز بخش کشــاورزی« 
نقض آشــکار و عدم اجــرای قانــون می دانند. 
روح اهلل ایزدخــواه، نماینده 

مــردم تهــران در 
مجلــس شــورای 
اســالمی، دربــاره 
نمایندگان  شکایت 
از قانون شکنی جهانگیری، به خبرنگار ما 
می گوید: در سال 91  مجلس مصوب کرد 
وظایف و اختیارات بخش کشــاورزی در 
حوزه تولید و بازرگانــی در وزارت جهاد 
متمرکز شــود، طی چند ســالی که این 
قانون اجرا شد عملکرد خوب و موفقی در 
بهبود تراز تجاری و تولید اقالم کشاورزی 
داشــتیم و ضریب خودکفایی کشور نیز 
افزایش یافته بود، ولی دولت مخالف این 
رویه بود و چند بار تالش کرد قانون تمرکز 
را لغــو کند. دولت برای این کار دو بار به 
مجلس دهم الیحه آورد و حتی در داخل 
مجلس هم برای لغو آن  طرح ارائه شد، اما 

تصویب نشد؛ چرا که مجلس بر اجرای این قانون 
اصرار داشت.ایزدخواه می گوید: با این حال دولت 
بیکار ننشست و برای انجام این کار  سراغ سران قوا 
رفت و برای لغو قانون تمرکز از این مســیر اقدام 
کرد. اما حاال مشخص است بحث لغو قانون تمرکز 
مطرح شده، ولی هیچ گاه توسط سران قوا تصویب 

نشده است.
 
لغو یکجانبه قانون تمرکز از سوی دولت »

به گفته وی، براساس نظام نامه سران قوا، اگر آن ها 
بخواهند قانونی را نقض کنند باید هر سه نفر آن را 
تأیید کنند تا تصویب شود، ولی طبق شواهدی که 

هست، این کار انجام نشده است. 
وی به این موضوع اشاره می کند که در دوره مجلس 
دهم الریجانی به عنوان رئیس وقت قوه مقننه که 
در جلسه شورای هماهنگی سران قوا حضور داشته، 
در صحن علنی در پاســخ به اینکه آیا تصمیمی 
دربــاره جابه جایی این شــرکت از یک وزارتخانه 
به وزارت دیگر اتخاذ شــده است، گفته بود:»چند 

بار این بحث در جلســه شورای هماهنگی مطرح 
شد، اما تصویب انتقال شــرکت بازرگانی دولتی 
از وزارت جهاد به وزارت صمت درســت نیست«.

وی تأکیــد می کند:  بدین ترتیــب قوه مجریه به 
صورت یکجانبه با لغو قانون تمرکز و  الحاق شرکت 
بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت 
صمت، قانون تمرکز وظایــف و اختیارات بخش 
کشاورزی را نقض کرده است و آقای جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور که با اســتناد به مصوبه 
ســران قوا که در واقع وجود خارجی ندارد، آن را 

ابالغ کرده و باید پاسخگو باشد.
حــال در چنین شــرایطی از نمایندگان مجلس 
انتظار می رود با توجه به دستاوردهای قابل توجه 
اجرای قانون تمرکز وظایــف بازرگانی در وزارت 
جهاد کشاورزی، لغو یکجانبه قانون تمرکز از سوی 
دولت را پیگیری کنند تا وزارت جهاد کشــاورزی 
براســاس قانون تمرکز، 
عهــده دار وظایف تولید 
محصوالت  تجــارت  و 
و  باشــد  کشــاورزی 
وزارت صمت با توجه به 
ساختارهای سنگین این 
وزارتخانه، مانند گذشته 
تولید  به مدیریت  اقدام 
محصوالت  تجــارت  و 
کند.  صنعتی  و  معدنی 
به طــور قطــع اجرای 
از  قوانیــن  صحیــح 
به  سوی دولت بستگی 
بر  نظــارت  و  پیگیری 
از  قوانین  اجرای  حسن 
سوی نمایندگان مجلس 

دارد.

 توجیه مسئوالن؛ »
ردیف اعتباری تلفیق شده است!

از همین رو کارشناســان معتقدند،سیاست های 
دولت در ســال های گذشته تضعیف کننده تولید 

داخلی گندم بوده  است .
اینک خبر می رســد یکــی از چهره های خاص 
سیاســی مشــغول واردات گندم بــا ارز دولتی 
اســت.دولت در ســال 94 اقدام به حذف بودجه 
اختصاصی طــرح خودکفایی گنــدم کرد و این 
مسئله در پنج ســال گذشته مسکوت مانده بود 
تا اینکه به تازگی اسماعیل اسفندیاری پور، مجری 
طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر به این مسئله اشاره و به شدت از آن 
انتقاد کرد. وی در این زمینه گفت: ردیف اعتباری 
طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در 
کشــاورزی کشور در چهار دهه گذشته بی سابقه 
بوده کــه طرح خودکفایی گنــدم که مهم ترین 
طرح زراعی کشــور اســت، فاقد ردیف اعتباری 

برای اجرای پروژه ها باشــد. ردیف اعتباری طرح 
خودکفایی گندم از سال 94 حذف شده و در حال 
حاضر به رقم اندکی رســیده و این اعتبار ناچیز 
هم در پایان سال تخصیص یافته و ابالغ می شود. 
در ایــن میان باید یادآور شــوم وجهی که بابت 
خرید گندم به کشــاورزان پرداخت می شود در 
ازای خرید کاالی باارزش گندم است که کشاورز 
تولید می کند و بهای آن پرداخت می شود و از این 

بابت منتی بر سر کشاورز نیست.
در واکنش به این مصاحبه، برخی مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی عنوان کردند ردیف اعتباری طرح 
خودکفایی گندم حذف نشــده بلکــه با موافقت 
وزیر جهاد کشــاورزی وقت، ردیف های اعتباری 
طرح های مختلف در عنوان کلی تری تحت عنوان 
طرح های خوداتکایی تلفیق شده است. با این حال 
کارشناسان معتقدند تلفیق ردیف اختصاصی طرح 
خودکفایــی گندم و کاهش آن به رقمی بســیار 
ناچیز، عماًل به معنای حذف آن است.این گفت وگو 
بازتاب بسیار وسیعی داشت به طوری که به تازگی  
نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار حضور 
وزیر جهاد در مجلس و توضیح درباره علت حذف 
بودجه خودکفایی گندم از سال 94 تاکنون شدند.

رانت واردات گندم برای چهره سیاسی»
تهران  نماینــده  خضریان، 
عنوان کرد: متأسفانه یکی از 
سیاســی  شــخصیت های 
پرنفوذ سیاسی کشور اقدام 
بــه واردات محموله هــای 
گندم کرده است، پرسش اینجاست چه ارتباطی 
بین حذف ردیف بودجه و واردات توسط این گونه 

افراد است و آیا نظارتی وجود دارد؟
 مستندات موجود نشــان می دهد شرکت ثبت 
شده توسط ســعید حجاریان که تنها چند ماه 
پس از آغاز به کار دولت در سال 92 ثبت شده، 
اقــدام به واردات کاالهای اساســی با ارز دولتی 
4هزار و 200 تومانی کرده است.وی توضیح داد: 
ســعید حجاریان در 20 اسفند ماه سال 1392 
و تنها چند ماه پس از پیروزی حســن روحانی 
و اســتقرار دولت یازدهم، با شــرکت فرزندش 
محســن اقدام به ثبت شــرکتی به نام »راشــا 
تندیس پارســیان« در حــوزه واردات کاالهای 
اساسی کرده و تحت لوای این شرکت خانوادگی 
و در ادامــه فامیلی، چندین محموله محصوالت 
زراعی اعم از گندم را به کشــور وارد کرده است 
تا حذف بودجه خودکفایی گندم توسط دولت و 
ادامه روند واردات گندم ضربه محکمی به تولید 

این کاالی استراتژیک بزند.
خضریان تصریح کرد: آقــای حجاریان در حالی 
ژست جامعه مدنی و حمایت از جنبش پابرهنگان 
را می گیرد که یکی از کاسبان ناِن مردم در شرایط  

کمبود ارز است.

با این حال دولت 
بیکار ننشست و 
برای انجام این 
کار  سراغ سران 
قوا رفت و برای لغو 
قانون تمرکز از این 
مسیر اقدام کرد. 
اما حاال مشخص 
است بحث لغو 
قانون تمرکز مطرح 
شده، ولی هیچ گاه 
توسط سران قوا 
تصویب نشده است

بــــــــرش
وزارت جهاد 
کشاورزی باید 
براساس قانون 
تمرکز، عهده دار 
وظایف تولید و 
تجارت محصوالت 
کشاورزی باشد 
وزارت صمت  مانند 
گذشته اقدام به 
مدیریت تولید و 
تجارت محصوالت 
معدنی و صنعتی 
کند

بــــــــرش

وزیر جهاد کشاورزی: برای واردات نهاده های دامی کمبود ارز داریم   تسنیم: وزیر جهاد کشاورزی گفت: دلیل کمبود نهاده های دامی، مشکالت در تأمین ارز است و تا به حال بانک مرکزی تمام توان 
خود را برای تأمین ارز به کار گرفته است. کاظم خاوازی با اشاره به موضوع تأمین ارز برای واردات سبزی و صیفی و داروهای دامی، خاطرنشان کرد: این موضوع را در جلسه هیئت دولت مطرح کردم و ضرورت 

تأمین سبزی و صیفی و داروهای دامی را به سمع و نظر رئیس جمهور رسید، در نتیجه در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تأمین شده و مشکالت بخش مرتفع شود.

خـــبر

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 محمدعلی صادقی، کارشناس نفت و انرژی 
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کاال برگ به جای ارز دولتی ©
اقتصاد: نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز، یکشنبه 29تیرماه ، با یک فوریت 
طرحی موافقت کردند که با تصویب آن، دولت برای تأمین کاالهای اساســی دیگر 
ارز دولتی ارزان نمی دهد و ارز با قیمت آزاد ارائه می شود، ولی برای تأمین کاالهای 
اساسی اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه، دولت کاالبرگ یا کارت الکترونیکی 

در اختیار مردم می گذارد.
 طرح ها یا الیحه های یک فوریتی، پس از اینکه به کمیســیون  تخصصی رفتند، در 

کمیسیون خارج  از نوبت بررسی می شوند و به صحن علنی برمی گردند.

صادرات چای ایرانی به 12 کشور جهان©
فارس: ســخنگوی گمــرک گفت: چای 
ایرانی در ســه ماه اول ســال 99 به 12 
کشور جهان صادر شده است که از حیث 
وزنی افزون بــر 575 تن و از حیث ارزش 

493هزارو 785 دالر است.
 ســید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک 
اظهار کرد: کشــور عراق با خرید 183 تن 
چای ایرانی به ارزش 237هزار و 500 دالر رتبه اول و قزاقستان با واردات 112 تن 
چای ایرانی به ارزش 126هزار و 9 دالر، دومین مقصد صادراتی چای ایرانی است و 
به ترتیب افغانســتان با 69 تن و آلمان با 37 تن، هند با 35 تن، تاجیکستان با 29 
تن، روسیه با 12 تن، ازبکستان با 10 تن و ترکیه 6 تن، در رتبه های بعدی صادرات 

چای کشورمان قرار دارند.

تیبا دو ۷۷ میلیون و ۸۰۰هزار تومان شد©
تســنیم: براساس قیمت های جدید شــرکت سایپا در تیرماه امســال تیبا دو از 
60میلیون و 620 هزار تومان به 77 میلیون و 800 هزارتومان شده است. براساس 
توافق های به عمل آمده میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، قرار بر این شد تا 
قیمت خودرو هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی 

اعالم می شود، تغییر پیدا کند.
برهمین اساس شــرکت سایپا پس از ارائه مســتندات درخواست افزایش قیمت 
محصــوالت خود را  اعالم کرد که در نهایت مورد موافقت ســتاد تنظیم بازار قرار 
گرفته است.  براساس قیمت های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال تیبا دو از 60 
میلیون و 620 هزار تومان به 77 میلیون و 800 هزارتومان، کوئیک معمولی از 79 
میلیون و 400 هزارتومان به 94 میلیون و 400 هزار تومان و ساینا آپشنال از 78 

میلیون تومان به 91 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  139960308001000944 مورخ  99/04/09 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کنیز غالمی  فرزند عباس  بشماره شناسنامه 113  و 
کد ملی 0651011663    در  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 113/22 متر مربع قسمتی 
از پالک 1478 � اصلی )که پالک مذکور وس��ایر پالکهای ش��مال شهر تحت عنوان 1554 � اصلی تجمیع 
گردیده اند ( واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903843
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/30                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/15                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  139960308001000842 مورخ  99/03/26 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی خسروی فرزند اسد بشماره شناسنامه 4 و کد 
ملی 0889813493    در  شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 82/05 متر مربع قسمتی از پالک 1514 � 
اصلی )که پالک مذکور وسایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554 � اصلی تجمیع گردیده اند ( واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکت سید ابوالفضل کوشه ای محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903838
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/30                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/15                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهي مزايده مورد وثیقه پرونده اجرائی کالسه 9600110
بموجب پرونده اجرائی کالس��ه 9600110 اجرای ثبت زبرخان  بانک ملي ایران ش��عبه نیش��ابور   باستناد 
اس��ناد رهن��ی  ب��ه  ش��ماره 4353مورخ��ه 13914,24و 12734مورخ��ه 1393,12,13 و 2416مورخه 
1390,2,18و1211و 1210 مورخ��ه 1389,4,10 بان��ک مل��ی اجرائی��ه ای ب��ه کالس��ه مزب��ور به مبلغ 
31/228/963/556 ریال س��ی ویک میلیاردو دویست وبیست وهش��ت میلیون ونهصدو شصت وسه هزارو 
پانصد وپنجاه وشش ریال و وحق حقوقات دولتی علیه شرکت گروه صنعتي سپهراطلس نگین نیشابور  صادر 

که پس از ابالغ اجرائیه وطی مراحل قانونی حسب در خواست بستانکاراموال منقول بشرح ذیل:
1- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 358 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 14 عدد قالب 

اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 
ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.

2- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 278 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4  اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
3- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 238 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی. 
4- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 178 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4  اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
5- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 200 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4  اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
6- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 141 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4  اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی. 
7- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 158 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4  اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی. 
8- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 198 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 4  اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
9- س��ت قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 157 میلیمتر مناس��ب جهت خط _پروفیل 4  اینچ - 14 عدد 
قالب اصلی – 12 عدد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
10- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 118 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
11- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 98 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 14 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
12- ست قالب های فرمینگ نوار ورق عرض 78 میلیمتر مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 12 عدد قالب 
اصل��ی – 12 ع��دد قالب کناری – 2 عدد قالب ترک هد – 3 عدد قالب جوش- بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
13- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 90*90 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 

اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد 
- بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.

14- ست قالب های سایزینگ پروفیل قوطی 100*40 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
15- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 70*70 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
16- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 40*80 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
17- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 60*60 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 

اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 
ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.

18- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 30*60 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
19- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 60*40 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
20- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 50*50 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
21- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 50*30 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
22- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 40*40 مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
23- ست قالب های سایزینگ پروفیل 507 )سپری( مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
24- ست قالب های سایزینگ پروفیل 508 )لکی( مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
25- ست قالب های سایزینگ پروفیل 509 )چارچوب( مناسب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
26- س��ت قالب های سایزینگ پروفیل لوله 90 مناس��ب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی. 
27- س��ت قالب های سایزینگ پروفیل لوله 64 مناس��ب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
28- س��ت قالب های سایزینگ پروفیل لوله 45 مناس��ب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
29- س��ت قالب های سایزینگ پروفیل لوله 54 مناس��ب جهت خط پروفیل 4 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
30- س��ت قالب های سایزینگ پروفیل لوله 32 مناس��ب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 12 عدد قالب اصلی 
سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت 

ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
31- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 20*30 مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
32- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 20*20 مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
33- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 30*30 مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 12 عدد قالب 

اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 
ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.

34- س��ت قالب های س��ایزینگ پروفیل قوطی 20*40 مناسب جهت خط پروفیل 2 اینچ - 12 عدد قالب 
اصلی سایزینگ – 10 عدد قالب کناری سایزینگ – 16 عدد قالب ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه 

ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.
35- س��ت قالب های رول فرمینگ پروفیل باز کمی فرانس��ه – 26 دس��ت س��ایزینگ )هر دست شامل4 
پارچ��ه( - 4 ع��دد ترک هد- یک عدد پایه ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه س��اخت ایران – ذوالقدر 

– آذربایجان شرقی.
36- ست قالب های رول فرمینگ پروفیل باز Z – 26 دست سایزینگ )هر دست شامل4 پارچه( - 4 عدد 
ترک هد- یک عدد پایه ترک هد – بوش و یاتاقان های متعلقه ساخت ایران – ذوالقدر – آذربایجان شرقی.

 توسط کارشناس رسمی ارزیابی که جمعاً قیمت کل اموال توقیفی چهارده میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون 
ریال ارزیابی گردید که پس از قطعیت ارزیابی  جلس��ه مزایده در روز یکش��نبه مورخه99/5/19از س��اعت 9 
الی12 ظهر درمحل شرکت مزبور با حضور مسولین اجرا ونماینده مقام قضائی بخش زبرخان تشکیل میگردد 
ومبلغ مزایده ازچهارده میلیارد و هفتصدو پنجاه  میلیون ریال ش��روع وبه باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 
خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد.نیمعشر اجرائی و حق حراج  وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 

معلوم شده یا نشده باشدبه عهده برنده مزایده خواهد بود.  تاریخ انتشار: 99/4/30   آ-9903828
سیدحسن پورموسوی - رییس اداره ثبت اسناد وامالک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تویسرکان 
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تويسرکان

نظر باینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
اداره ثبت اس��ناد وامالک تویسرکان به موجب رأی ش��ماره 139960326004000073 مورخ 1399/2/9تصرفات 
مفروزی ومالکانه آقای نایبعلی رس��تمی به ش��ماره ملی 4010134933 فرزند اله داد متقاضی پرونده کالسه 173 
1397114426004000 در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 285/03 متر مربع قسمتی از پالک3597 
اصلی واقع در بخش یک تویسرکان خریداری مع الواسطه از شعبانعلی بابائی و کوکب علی مالمیر محرز گردیده است 
لذا مفاد رأی صادره بأس��تناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این 
روزنامه آگهی می گردد در صورتیکه شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار این 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت 
نمایند ضمنا" معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم ورسید آن 
را به ثبت محل ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برایر مقررات ادامه خواهد داد ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد )م الف 251( آ-9903844
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/5/15
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان – سیروس قلی زاده

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای مهدی بدری فرزندمحمدباس��تناددوبرگ  استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده ومدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ 
پالک7608فرعی جداشده از478-اصلی واقع دربخش3شهرستان سبزوار که متعلق به وی می-باشدبعلت نقل مکان 
مفقودش��ده است بابررسی دفترامالک معلوم ش��دمالکیت فوق الذکرذیل دفتر506صفحه154ثبت81234بشماره 
چاپی052230ب93بنام نامبرده ثبت وسندصادروتس��لیم شده است.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب 
یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت 
نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت 
یاس��ندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررویاوصول 
اعتراض بدون ارائه س��ندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.)م الف 99/2051( آ-9903845   تاریخ انتشار:1399/4/30
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار  
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آزمایشگاه ها بدون تأییدیه، مجاز به انجام آزمایش کرونا نیستند  فارس:قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: آزمایشگاه های پزشکی بدون اخذ تأییدیه تضمین کیفیت و ایمنی زیستی 
برای آزمایش های اختصاصی کووید ۱۹ از وزارت بهداشت، مجاز به پذیرش و انجام آزمایش های اختصاصی مربوط به این بیماری نیستند. وی ضمن تأکید بر اینکه آزمایشگاه های پزشکی باید از تبلیغات و پذیرش مستقیم 
مراجعان خودداری کنند، گفت: مراجعه مستقیم و بدون تجویز به آزمایشگاه های پزشکی، به خصوص در مورد افراد بدون عالمت، عالوه بر تحمیل هزینه غیرضروری موجب گمراهی و سردرگمی بیماران و مراجعان می شود.

برگزاری آزمون سراسری افغانستان در سایه کرونا ©
فارس: دور اول کنکور سراسری افغانستان 
با پنج ماه تأخیر، در ۱۷ والیت در ســایه 
ویروس کرونا روز یکشنبه، بیست ونهم تیر 

برگزار شد.
محمدحنیف فرزان، معاون ســخنگوی 
وزارت تحصیــات عالی افغانســتان، به 
روزنامــه ۸صبح گفــت: دور اول آزمون 

کنکور در والیت های ارزگان، بادغیس، پکتیکا، پنجشــیر، دایکندی، زابل، ســرپل، 
سمنگان، غور، فراه، کندز، قندهار، کنر، لوگر، نورستان، نیمروز و میدان وردک با رعایت 

توصیه های بهداشتی با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، آغاز شده است.
وی گفت:برای برگزاری آزمون کنکور در این والیت ها تاش شده توصیه های بهداشتی 

با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رعایت شود.
حنیف فرزان افزود: در بسیاری از والیت ها کنکور در فضای باز برگزار شده است.

اداره ملی امتحانات، کنکور سال ۱۳۹۹ را در چهار مرحله در ۳۳ والیت برگزار می کند.
قرار اســت دور دوم آزمون سراسری از روز چهارم عید قربان در والیت های هلمند، 
غزنی، پکتیا، خوســت، کاپیسا، بامیان، لغمان و هرات آغاز شود. مرحله سوم آزمون 
هفت روز پس از عید قربان برگزار می شود و والیت های فاریاب، جوزجان، بلخ، پروان 
و بغان را دربرمی گیرد. مرحله چهارم آن شامل والیت های ننگرهار، تخار و بدخشان 

از جمله چهار حوزه آن، می شود.
شمار شرکت کنند گان کنکور افغانستان در ســال جاری حدود ۲۱۰ هزار داوطلب 
پیش بینی شــده است که حدود ۱۴۷ هزار نفر در مؤسسات تحصیات عالی دولتی 

جذب خواهند شد.

ویروس کرونا، پاها را هم درگیر می کند©
برنا: ایجــاد لخته خون در بیماران مبتا 
به کووید ۱۹ یکی از عوارض تازه شناخته 
شــده این بیماری است که پژوهشگران 
مرکز پزشــکی مونته فیور آمریکا خبر از 

وقوع آن در برخی از بیماران داده اند.
بر اســاس این پژوهش، بیماران مبتا به 
کووید ۱۹ که نشانه  هایی از کمبود ذخیره 

آهن در خون آن  ها دیده می شود بیش از سایر بیماران در معرض خطر قطع عضو و 
مرگ به دلیل تشکیل لخته  های خون در شریان  های پای خود هستند.

پژوهشــگران آمریکایی با اوج گرفتن کووید ۱۹ در نیویورک مشاهده کردند تعداد 
بیماران مبتا به ترومبوز شریانی پا افزایش یافته است.

نشانه هایی همانند سردی و درد و تغییر رنگ در پاهای مبتایان از عائم ابتا به این 
عارضه است.

قابل توجه مسئوالن 

قانون »تسهیل ازدواج جوانان« پیر شد!©
تسنیم: قانون »تســهیل ازدواج جوانان« 
به حقوقــی طبیعی در راســتای ازدواج 
جوانان اشــاره دارد، اما گذشت ۱۵ سال 
از عدم تحقق این قانون توســط دولت و 
ســایر قوا، در حال حاضر ازدواج و به تبع 
آن فرزند آوری را به رؤیایی دست نیافتنی 

برای جوانان تبدیل کرده است.
وقتی متولدان دهه 6۰ در دهه ۱۳۸۰ به ســنین جوانی رســیدند، مجلس شورای 
اسامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این قشر بیندیشد که در پی آن، قانون 
تسهیل ازدواج جوانان آذر ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسامی رسید و دی ماه 
همان سال مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اما امروز با وجود گذشت ۱۵ سال از 
تاریخ تصویب این قانون و مشخص شدن تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون 

اجرا نشده و تنها بخش هایی از آن به صورت ناقص اجرا شده است!
اگر چه این قانون در خصوص ازدواج جوانان دهه شصتی طراحی شد اما عماً روی 
ابعاد مهمی همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تأثیرگذار است؛ در ۳۰ سال گذشته 
نرخ باروری جمعیت کشور از متوسط باالی 6 فرزند در سال 6۵ به کمتر از دو فرزند 

رسیده است!
به اذعان پژوهشگران بین المللی، این سرعت کاهش در طول سه دهه، در دنیا بی نظیر 
است! ما در حال حاضر در »پنجره جمعیتی« قرار داریم که به عنوان یک فرصت طایی 
در نظر گرفته می شــود؛ امروز جمعیت ۱۵ تا 6۴ سال کشــور، حدود ۷۰ درصد و 
جمعیت زیر ۱۵ و باالی 6۵ سال، حدود ۳۰ درصد است. ایران از سال ۱۳۸۵ چنین 
وضعیتی دارد و جمعیت شناسان می گویند این پنجره جمعیتی فقط تا سال ۱۴۲۵ به 

روی کشور باز خواهد ماند.
ولی نکته اینجاست که متأسفانه تاکنون عماً هیچ اقدام مؤثری در مورد اجرای قانون 
تسهیل ازدواج جوانان صورت نگرفته است. مجلس نهم موفق نشد دولت دهم را برای 
اجرای این قانون متقاعد کند و این مسیر تاکنون و تا ابتدای مجلس یازدهم ادامه پیدا 
کرده اســت. پس از گذشت ۱۵ سال از عدم تحقق این قانون، با بررسی آمار ازدواج 
و فرزندآوری متولدان دهه 6۰، مشــخص می شود ۱۹ درصد زنان دهه شصتی و ۳۳ 

درصد مردان دهه شصتی هنوز ازدواج نکرده اند!
نکته قابل توجه دیگر اینکه ۱۹ درصد زنان متأهل دهه شصتی، هنوز فرزندی به دنیا 
نیاورده اند! ۳۷ درصد یک فرزند، ۳۸ درصد دو، ۸ درصد آن ها سه و ۲ درصد نیز چهار 
فرزند و فقط یک درصد، پنج فرزند یا بیشتر دارند! اگر اجرای این قانون ۱۵ سال به 
طول نمی انجامید اکنون با چنین آمار وحشتناکی مواجه نمی بودیم. مواد سیزده گانه 
قانون تسهیل ازدواج جوانان به حقوقی طبیعی در راستای ازدواج جوانان اشاره دارد؛ 
این حقوق اگر چه بسیار طبیعی به نظر می رسند اما در حال حاضر به رؤیایی برای 

جوانان بدل شده اند؛ در ادامه برخی از مفاد این قانون را مرور می کنیم.

تکلیف دولت برای ساخت مسکن موقت برای جوانان»
در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن 
و شهرسازی و بنیاد مسکن انقاب اسامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های 
اهدایی خیران، واحدهای ساختمانی با نام »مسکن موقت« احداث و آن ها را با اجاره 
مناســب در اختیار زوج های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شــده است مدت 

استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر سه سال است.

تسهیالت رفاهی برگزاری جشن ازدواج و کمک هزینه زندگی»
در این قانون همه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری ها موظف شده اند 
تسهیات رفاهی مانند فرهنگسراها، تاالر و باشگاه های خود را برای برگزاری جشن 
ازدواج در اختیار زوج های متقاضی قرار دهند. همچنین اگر هیچ یک از زوجین شاغل 
نباشند، باید حداکثر به مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک هزینه 

زندگی به صورت قرض الحسنه به آن ها پرداخت شود.

تکلیفی برای وزارت دفاع »
قانون گذار در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک ترین مرکز نظامی 
محل سکونت آن ها کرده است. همچنین این وزارتخانه موظف شده است به میزان 

حداقل دو برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.

پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل»
در این قانون، وزارتخانه  های علوم، بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 
مؤسسه های اداری مراکز آموزشــی موظف شدند در چارچوب بودجه سنواتی 
نســبت به ســاخت و واگذاری خوابگاه  برای متأهان اقدام الزم را انجام داده و 
همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان 
دو برابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان 
تأمین می  شود، اقدام کنند. عاوه بر قانون تسهیل ازدواج جوانان، طرح »جمعیت 
و تعالی خانواده« نیز در 6 سال گذشته در مجلس سرگردان بوده است؛ از آنجایی 
که اساســاً دولت هیچ اقدامی در راستای این قانون و طرح انجام نداده و حتی 
در این باره اظهار نظر نکرده اســت، حتی اگر وزیر هم بخواهد برای فرزندآوری 
اعتباری را در نظر بگیرد، در الیحه بودجه رد می شــود. بر اساس شاخص های 
جمعیتی، وضعیت جمعیتی کشور اصًا در شرایط مطلوبی قرار ندارد، تا پنجره 
جمعیتی به روی ما باز اســت باید کشور را از این ورطه بیرون بکشیم. در حال 

حاضر چشم امید جوانان و این ملت به مجلس یازدهم است.

 جامعه/ اعظم طیرانی   کرونا؛ این میهمان تاجدار 
آرامش  که  است  ماه  پنج  از  بیش  حاال  ناخوانده 

خانه مان را بر هم زده و گویا خیال رفتن هم ندارد.
چند روز پیش بود که حسن روحانی، رئیس جمهور 
کشورمان با بیان اینکه تا امروز ۲۵ میلیون ایرانی به 
کرونا مبتا شده اند، از احتمال ابتای ۳۵ میلیون نفر 

دیگر به این ویروس گفت.
عاوه بر آنکه در این مدت بیش از ۲۰۰ هزار نفر در 
بیمارستان ها بستری بوده اند، خیلی ها نیز روند درمان 

را با قرنطینه شدن در خانه های خود گذراندند.
حاال کارشناســان می گویند مثبــت بودن نتیجه 
آزمایش کرونا دلیلی برای نگرانی نیست و می توان 
بــا قرنطینه شــدن در یکــی از اتاق هــای منزل، 
خودمراقبتی را آغاز کرد و نیازی به مراجعه و بستری 

در بیمارستان نیست. 
مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در گفت و گو با ما 
به نکاتی اشاره می کند که در طول مدت قرنطینه 
شــدن در خانه و یا مراقبت از بیماران کرونایی در 

منزل باید بدانیم.

 بیمــاری کووید 19 با چــه عالئمی آغاز   
می شود و آیا برای تشخیص اینکه فردی به 
این بیماری مبتال شده یا نه انجام تست کرونا 

ضرورت دارد؟ 
بیشتر بیمارانی که به کرونا مبتا می شوند به دنبال 
تماس با بیمار مشکوک یا ثابت شده کرونا دچار این 
بیماری شده اند. این ویروس عمدتاً از طریق دستگاه 
تنفســی فرد بیمار - به دنبــال صحبت کردن و یا 
عطسه و سرفه- منتشر و به افراد غیربیمار منتقل 
می شــود. عاوه بر این، دست های آلوده هم منبع 
مهمی برای انتقال ویروس کرونا محسوب می شود. 

از زمــان برقراری این تماس هــا تا وقتی که فرد به 
بیماری کرونا مبتا می شــود یک تا ۱۴ روز طول 
می کشد که متوسط آن را پنج روز تخمین زده اند. 
نکته حائز اهمیت اینکه در برخی موارد ممکن است 
وقتی فرد، بیمار شــد هیچ گونه عامتی نداشــته 
باشــد؛ یعنی فرد به بیماری مبتا می شــود بدون 
اینکه متوجه شــود و یا عائمی بسیار خفیف مثل 
تب، لرز و بدن درد عارض می شــود و پس از یک تا 
دو روز بهبــود پیدا می کند. این دو گروه از بیماران 
به هیچ عنوان نیازی به انجام آزمایش یا مراجعه به 

بیمارستان ندارند. 
انگلســتان در این زمینه تجربه بسیار خوبی دارد. 
متخصصان این کشور معتقدند هرچه بتوان بیماران 
کرونایی را از بیمارســتان ها و مراکز تشخیصی دور 
نگه داشت به کنترل بیماری و همچنین پیشگیری 
از اشاعه آن به دیگران کمک می شود. بنابراین توصیه 
می شــود این افراد در خانه بمانند و خود را در یکی 
از اتاق های منزل که تهویه مناســبی دارد قرنطینه 
کنند و با رعایت نکات بهداشت فردی مثل استفاده 

از ماسک و دستکش، شست وشوی مکرر دست ها، 
خودداری از تماس با سایر اعضای خانواده و رعایت 
حداقل ۱۸۰ سانتیمتر فاصله فیزیکی با فردی که از 
آن ها مراقبت می کند، طول درمان بیماری را که ۱۴ 

روز است، سپری کنند. 
اکنون مشکلی که در ایران وجود دارد این است که 
انتقال بیماری در خانواده ها بیشتر به صورت فامیلی 
اتفاق می افتد، به طــوری که وقتی یکی از اعضای 
خانواده که در محیط کار به این بیماری مبتا شده 
است، نکات قرنطینه خانگی را به طور کامل انجام 
نمی دهــد موجب انتقال بیماری به ســایر اعضای 
خانواده می شــود و اگر این افراد با سایر بستگان و 
اعضای فامیل در ارتباط باشــند آن ها را نیز مبتا 
خواهند کــرد. در این صورت هر فرد می تواند دو یا 
سه نفر را مبتا کند و این زنجیره ادامه پیدا می کند 
تا جایی که هر روز موارد جدید بیماری افزایش پیدا 
می کند، تخت های بیمارستانی و آی سی یو ها بیشتر 
اشغال می شود و آمار مرگ و میر ناشی از بیماری رو 

به افزایش می رود.

   PCR مردم نسبت به انجام تست تشخیصی
و تســت آنتی بادی »سرولوژی« واکنش های 
نشانه های  نخستین  با  معموالً  دارند.  خاصی 
انجام می دهند و  را  بیماری تست سرولوژی 
تعیین کننده  آزمایش  این  نتیجه  آن ها  برای 
است. عده ای هم از تست PCR هراس دارند 
و ترجیح می دهند سراغ این تست نروند. اصاًل 

چه موقع انجام این تست ها ضروری است؟
تست »سرولوژی« در بیماری که مشکوک به کرونای 
حاد است منفی اعام می شود، چرا که معموالً چهار 
هفته طول می کشد تا پادتن ویروس کرونا در بدن 
ایجاد شــود و پیش از آن تســت سرولوژی منفی 

می شــود. در واقع بــا انجام این 
تست، تنها یک اطمینان کاذب 
برای فرد ایجاد می شــود که به 
بیمــاری مبتا نیســت و بدون 
اینکه اطاع داشته باشد موجب 
انتقال آن به سایر افراد می شود. 
بنابراین تست سرولوژی را برای 
بیماران حاد و افرادی که به تازگی 
با فرد مبتا یا مشکوک به کرونا 
ماقات داشته اند به هیچ عنوان 
توصیه نمی کنیم. این تست برای 
بررسی روند بیماری اپیدمیولوژی 

در کشور استفاده می شود.
میزان اطمینان تست PCR نیز 
به رغم دقت عملــی که دارد، 
بین 6۰ تا ۷۰ درصد اســت و 
۳۰ تا ۴۰ درصد ممکن اســت 
منفی کاذب باشد و در صورت 

دارا بودن عائــم، بیمار نیازمند 
انجام تســت مجدد شود، ضمن آنکه این تست 
بســیار ســاده- گرفتن مخاط حلق یا بینی با 
اســتفاده از یک گوش پاک کن - است و چیزی 

نیست که مردم از آن بترسند. 

در طول مدت درمان در منزل، برخی توصیه   
می کنند بهترین محلــول برای ضدعفونی، 
استفاده از مواد سفیدکننده است؛ چقدر این 

توصیه را تأیید می کنید؟
آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم که در فارسی به آن 
مایع سفیدکننده و وایتکس هم گفته می شود، یک 
محلول ضد ویروس قوی و ثابت است که برای از بین 
بردن ویروس ها از آن اســتفاده می کنند و می توان 

 از محلول رقیق شــده آن برای 
ضد عفونی کردن سطوح، ملحفه 
و ظروف بیماران اســتفاده کرد. 
اما برای بیمارانی که حساسیت 
دســتگاه تنفســی، آلرژی و یا 
پنومونی دارند به هیچ عنوان نباید 
از این محلول استفاده کرد چرا که 
موجب وخیم شدن بیماری آن ها 

خواهد شد.

در خصــوص تغذیه این   
بیماران در منزل نیز معموالً 
سوی  از  خاصی  توصیه های 
اطرافیــان یا شــبکه های 
اجتماعی مطرح می شــود؛ 
مثالً خوردن خوراکی هایی با 
بیماری  بهبود  در  گرم  طبع 
تأثیر دارد و یــا اینکه برای 
پیشــگیری از بیماری باید از 
زنجبیل و لیموترش استفاده کرد؛ این توصیه ها 

چقدر پذیرفته شده و علمی است؟ 
بسیاری از افراد مبتا به کرونا یا افرادی که احساس 
می کنند بیشــتر در معرض ابتا به آن قرار دارند، 
تصور می کنند مصرف یک ماده غذایی خاص آن ها را 
از ابتا به بیماری کرونا مصون نگه می دارد؛ در حالی 
که این تفکر درست نیست و ممکن است خطرناک 
باشد؛ چرا که در زمینه پیشگیری، خوردن زنجبیل، 
سیر و لیموترش به هیچ عنوان جای رعایت مسائل 
بهداشت فردی و اجتماعی - نظیر استفاده از ماسک، 
شست وشوی مکرر دست ها و رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی - را نمی گیرد و بنابراین مصرف لیموترش، 
لیموشیرین، پرتقال، سیر، پیاز و زنجبیل تأثیری در 

پیشگیری از ابتا به کرونا ندارد. 
در صورت ابتا نیز اســتراحت در بســتر، مصرف 
موادغذایی ســاده، سالم و سبک، استفاده از سبزی 
و میوه تازه، به ویژه موادی که دارای آنتی اکســیدان 
هستند و نداشتن استرس، در تسریع درمان بیماری 

بسیار مؤثر خواهد بود. 

چه زمانی الزم است بیمار مبتال به کرونا در   
بیمارستان بستری شود؟ 

رونــد بیمــاری کرونا پــس از ابتا بایــد رو به 
بهبودی باشد و بیشــتر افراد مبتا به کووید۱۹ 
دارای بیماری خفیفی هســتند که بدون مراقبت 
پزشــکی می توانند در خانه بهبود پیدا کنند، اما 
در صورتی که بیمار قرنطینه شده در منزل دچار 
تب باالی ۳۸ درجه طوالنی )بیش از دو تا ســه 
روز( و  یا حال عمومــی او وخیم و دچار کاهش 
سطح هوشیاری شــد یا سرفه های خشک مداوم 
و یا احساس سنگینی قفسه سینه و تنگی نفس 
بدون فعالیتی قابل توجه داشــته باشد حتماً باید 
به پزشک مراجعه کند و الزم باشد در بیمارستان 

بستری و تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد. 

به تازگی معاون وزیر بهداشت اعالم کرده   
است در هیچ جای دنیا هنوز ثابت نشده ابتالی 
مجدد به کرونا رخ بدهد و در مورد بیشــتر 
افرادی که گفته می  شد دوباره به این بیماری 
مبتال شده  اند، پس از بررسی مشخص شده 
طول بیماری آن  ها افزایش یافته اســت؛ نظر 

شما در این خصوص چیست؟ 
بله، درســت است. براساس مطالعات انجام شده در 
خصوص سایر بیماری های عفونی ویروسی مربوط به 
دستگاه تنفس فوقانی نظیر آنفلوانزا و سرماخوردگی، 
به نظر می رسد افرادی که به ویروس کرونا یا بیماری 
کووید۱۹ مبتا شــده اند در صورتی که آنتی بادی 
محافظت کننده ای داشته باشــند در برابر ابتای 
دوباره به بیماری مصونیت پیدا خواهند کرد، با این 
حال این موضوع هنوز ۱۰۰درصد تأیید نشــده، اما 
شواهد نشان می دهد باید این افراد یک ایمنی نسبی 

در برابر ابتای مجدد به بیماری پیدا کرده باشند. 
آنچه تاکنون در کشــور ما مشاهده شده، این است 
که تعداد زیادی از بیمارانی که پس از ابتا به کرونا 
تحت درمان قرار می گیرند، ابتای مجدد محسوب 
نمی شود و در واقع همان بیماری قبلی است که به 

طور کامل بهبود نیافته است. 
با این حال توصیه می شود افرادی که قباً به کرونا 
مبتا شــده و بهبود پیدا کرده اند نیز حتماً نکات 
بهداشــت فردی و اجتماعی را رعایت کنند و برای 
حفظ سامت جامعه شست وشوی مکرر دست ها، 
استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری فیزیکی را 
رعایت کنند تا اطاعات جدید درباره مبتایان به این 

بیماری در دنیا تکمیل شود.

گفت و گوی قدس با عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا

توصیه های مهم برای بیماران در قرنطینه خانگی

هر فرد مبتال 
به بیماری کرونا 

می تواند دو یا سه 
نفر را مبتال کند و 
این زنجیره ادامه 

پیدا کند تا هر روز 
موارد جدید بیماری 

افزایش  یابد

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

»مافیای زباله« مالیات نمی دهد
ایسنا: سهیل اوالدزاد، فعال محیط زیست می گوید: دلیل اینکه 
اقدامی جدی در زمینه زباله صورت نمی گیرد حضور مافیاست 
که اجازه نمی دهند اقدام مناسبی در زمینه جمع آوری پسماند در 
شهر صورت گیرد. این افراد نه تنها مالیاتی نمی پردازند و خدمتی 
نمی کنند بلکه تنها طبیعت را آلوده می کنند و اجازه بهســازی 

محل های دفع زباله را نمی دهند.

ورود کمیسیون آموزش مجلس به پرونده رتبه بندی معلمان
فارس: حجت االسام احمدحسین فاحی، سخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه این 
کمیسیون درباره رتبه بندی معلمان تاکنون ورودی نکرده است، 
خاطرنشــان کرد: از هفته پایانی تیرماه وارد مباحث تخصصی و 
جزئی مربوط به دستورکارهای کمیسیون آموزش خواهیم شد که 
یکی از درخواست ها و مطالبات ارجاعی، رتبه بندی معلمان است. 

بهداشت و درمان

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد
تست های سرولوژی؛ مبنای آمار 

۲۵ میلیونی ابتالی ایرانیان به کرونا
 ایسنا   دکتــر سیما ســادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشــت درباره آمار ابتای ۲۵ میلیون 
ایرانی به کرونا، گفت: منظور از عدد ۲۵ میلیون 
نفر، بر اساس تست های سرولوژی بوده که یکی از 
معاونان وزارت بهداشت مطرح کرده است. البته در 
جهان خیلی نمی توان به تست های سرولوژی برای 

تشخیص وضعیت کنونی ابتای افراد اتکا کرد.
الری افزود: مبنای تشــخیص قطعی کووید۱۹، 
انجام تست های PCR اســت و آمار به روز میزان 
ابتا، بستری و فوتی ناشی از ابتا به ویروس کرونا 
در کشور به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت 

به شکل تجمیع شده اعام می شود.
بســیاری از افراد ممکن اســت عائــم ابتا به 
کووید۱۹ را نداشــته باشند و به عبارتی مبتای 
بدون عامت باشــند، امــا مبنای آمــار وزارت 
بهداشت، فقط انجام تست های PCR است که در 
جهان نیز از همین تست ها برای تشخیص قطعی 

کووید۱۹ استفاده می شود.

خانه و خانواده

پرسشی از سخنگوی سازمان ثبت احوال
دلیل تأخیر در صدور کارت 

هوشمند ملی چیست؟ 
 ایرنا    ســیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان 
ثبــت احوال گفــت: تأخیر در صــدور کارت 
هوشمند ملی به دلیل مشکل تأمین بدنه کارت 

است. 
وی افزود: از آغاز سال ۹۷ با شرکت های متولی 
وارد مذاکره شدیم و قرار شد بدنه کارت ایرانی 
مشابه خارجی باشد؛ آزمایش ها انجام شد و این 
کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات 

ایمنی و فنی در آن رعایت شده است.
ابوترابــی افزود: ثبت احــوال آمادگی صدور 
۲.۵ میلیون کارت را در ماه دارد و اگر کارت 
داخل به موقع تولید شود و چاپخانه دولتی به 
تعهداتش عمل کند و تراشه گذاری هم انجام 
شــود ما هم آمادگی صدور کارت هوشمند 
ملی به متقاضیــان را داریم. تقاضای ما این 
اســت که چاپخانه دولتی بــه تعهداتش در 
زمینه تولید بدنه کارت عمل کند و اعتبارات 

الزم هم تأمین شود.

آموزش

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد
 چگونگی آغاز 

سال تحصیلی جدید مدارس
 مهر    وزیر آموزش و پرورش گفت: شــروع 
سال تحصیلی از ۱۵ شهریور است، ولی کیفیت 
آن به صورت حضوری، غیرحضوری یا ترکیبی 

قابل تغییر است.
وی گفــت: درحدود ۴۰ درصد مــدارس، تعداد 
دانش آمــوزان به گونه ای اســت که بــا رعایت 
فاصله گذاری اجتماعــی بتوانیم کاس ها را دایر 
کنیم اما در مدارســی که تراکــم دانش آموزان 
باالســت، دانش آموزان را به دو دســته تقسیم 
می کنیم؛ گروهی در روزهایی که حضوری حاضر 
می شوند بخشــی از درس را فرا می گیرند و در 
روزهای دیگر که در کاس حاضر نیستند بخش 
دیگری را به صورت غیرحضوری دریافت می کنند.

حاجی میرزایی افزود: در دنیا تصویر روشنی از 
آینده وجود ندارد و باید منعطف عمل کنیم؛ بر 
این اساس برنامه آموزشی را به صورت ترکیبی 
طراحی کرده ایم و متناســب با وضع اســتانی 

تصمیم گیری می کنیم.

فضای مجازی

پلیس فتا ناجا هشدار داد
جدیدترین روش کالهبرداری 

در بازی های آنالین
 باشــگاه خبرنگاران جوان    رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم رایانه ای پلیس 
فتا ناجا گفت: خرید و فروش اکانت بازی های 
رایانه ای در فضای مجازی به کاری عادی تبدیل 

شده است.
ســرهنگ علی محمد رجبی افــزود: برخی از 
کاربران با رساندن بازی به مراحل باال، به فروش 
اکانت آن اقدام می کنند، اما در این میان افراد 
سودجو با سوءاستفاده از این موضوع دست به 
کاهبرداری زده و پس از دریافت وجه از تحویل 

دادن اکانت بازی خودداری می کنند.
جوانان باید هنگام تحویل پول به فروشــنده، 
رمــز عبور اکانت بــازی را تحویل بگیرند و به 
سرعت تمامی مشخصات را تغییر دهند، پس 
از تغییر رمز، اکانت را در گوشــی خود سینک 
و بازی را در تلفن همراه خود اجرا کنند، پس 
از راه اندازی اکانت بازی، از آن خارج و در ادامه 

وارد Google Setting شوند.

ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:
78 میلیون مشترک اینترنت 

پهن باند در کشور داریم
 فارس    ســید ستار هاشمی، معاون فناوری 
و نــوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
با بیان اینکه امروزه حدود ۱۰ درصد صادرات 
نفتی و غیرنفتی ایــران مربوط به محصوالت 
مبتنی بر فناوری اســت، گفــت: ضریب نفوذ 
اینترنــت پهن باند در حــال حاضر برابر با ۹۴ 
درصد اســت و ایــن یعنی تعداد مشــترکان 
اینترنت پهن باند در کشور حدود ۷۸ میلیون 
نفر هستند، این در حالی است که ضریب نفوذ 
اینترنت پهن باند در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۳.۵۳ 
درصد بوده است که نشــان دهنده رشد قابل 

توجه در این بخش است.
وی افزود: حجم اقتصاد دانش بنیان های ایران 
افزون بر ۱۱ میلیارد دالر اســت که این رقم به 
واســطه فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت 
دانــش بنیان که بیــش از ۲۵ درصد آن ها در 
حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطاعات فعالیت 

می کنند، محقق شده است.

فراسو

برداشت آزاد

 دوشنبه 30 تیر ۱3۹۹  28 ذی القعد   ه ۱44۱ 20 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره ۹2۹8

داشتن خانه ۵۰ متری؛ آرزوی دست نیافتنی جوانان
خانه ملــت: امیرقلی جعفــری بروجنی، نماینــده مردم 
چهارمحال و بختیاری در مجلس شــورای اســامی گفت: 
دولت به داد مردم برســد، به نظر می رســد بازار به ویژه در 
حوزه ارز و مســکن کامًا رها شده و اکنون داشتن خانه ای 
۵۰ متری، برای جوانان به یک آرزوی دســت نیافتنی تبدیل 

شده است.

قانون تسهیل ازدواج 1۵ سال معطل مانده است!
مهر: فاطمه قاســم پور، رئیس فراکســیون زنــان مجلس در 
خصوص اجرای طرح تســهیل ازدواج توســط مجلس یازدهم 
گفت: این قانون ســال ۸۴ تصویب شده اما متأسفانه با گذشت 
۱۵ ســال از تصویب آن، هنوز اجرا نشده است. در حال حاضر 
به دلیل اســتنکاف دولت از اجرای این قانون موضوع به مراجع 

قضایی رسیده است.

۵۰ درصد دانش آموزان باید در هنرستان  درس بخوانند
ایلنا: ســید مصطفی آذرکیش، مدیر کل دفتر آموزش فنی و 
حرفــه ای و کاردانش آموزش و پرورش گفــت:در حال حاضر 
۳۵.۵ درصد دانش آموزان در هنرســتان ها مشغول به تحصیل 
هستند. طبق برنامه ششم توســعه تا پایان این برنامه باید ۵۰ 
درصد دانش آموزان در هنرستان ها و آموزش های مهارتی رسمی 

تحصیل کنند و این قانون مصوب مجلس است.

به دنبال فیلتر کردن اینستاگرام نیستیم
باشــگاه خبرنگاران جوان: رضــا تقی پور، وزیر اســبق 
ارتباطات می گوید: ما در پی فیلتر کردن اینســتاگرام یا هر 
شبکه دیگری نیســتیم، اما می گوییم چگونه غیرتتان اجازه 
می دهد یک نرم افزار اینچنین به مقدســات شما توهین و به 
فرهنگ کشــور نفوذ کند و شما در مقابلش ساکت باشید! ما 

پاسخی درمقابل بی حرمتی ها ندیدیم. 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا قاضی الحاجات

سومین انتخابات پارلمانی سوریه با موفقیت برگزار شد

پیروزی سیاسی در سایه تهدیدهای امنیتی
  جهان/ علوی  مردم ســوریه برای انتخاب 
نمایندگان پارلمانی خود در 15 حوزه انتخاباتی 
پای صندوق های رأی رفتند. به گزارش تسنیم، 
درهای مراکــز اخذ رأی صبح دیــروز به روی 
رأی دهندگان سوری برای شرکت در انتخابات 
پارلمانی باز شــد. بر اساس گزارش خبرگزاری 
رسمی ســوریه )ســانا(، کمیته عالی قضایی 
انتخابات سوریه اعالم کرد حوزه های اخذ رأی 
در تمام مراکز انتخاباتی برای انتخابات اعضای 
مجلس الشــعب در سومین دوره قانون گذاری 
به روی مردم باز شــده اســت. برپایه اطالعات 
کمیته عالی قضایی انتخابات ســوریه، در این 
دوره از انتخابــات که در 7هــزار و 277 مرکز 
رأی گیری برگزار شــد، هــزار و 656 نامزد از 
جمله 200 زن برای بدست آوردن 250 کرسی 

مجلس سوریه با یکدیگر رقابت می کنند.
اســتان های حلب، دمشق و حمص به ترتیب با 
52، 29 و 23 نماینده بیشــترین کرسی را در 
پارلمان 250نفری ســوریه داشــته و اهمیت 
آن ها در این اســت که حلب به عنوان پایتخت 
اقتصادی ســوریه، دمشــق پایتخت سیاسی و 
حمص به عنوان بزرگ ترین اســتان ســوریه از 
شــرق تا غرب آن در مرکز این کشــور امتداد 
دارد. قانون اساســی سوریه به دنبال آغاز بحران 
این کشور در 2011 و طرح برخی درخواست ها 
از سوی معترضان، همراه با برخی قوانین دیگر 
مانند قانون مطبوعات و رسانه ها در سال 2012 
اصالح شد و اکنون سومین انتخابات پارلمانی در 
سوریه بر اساس قانون اساسی جدید این کشور 
برگزار می شود و نامزدهای منتخب چهار سال 
به عنوان نماینده مردم فعالیت می کنند. پیش 
از این، انتخابات سوریه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا دو بار به تعویق افتــاده بود. انتخابات در 
سوریه دارای روند خاصی است و برای برگزاری 

انتخابات، مردم 1۴ استان این کشور باید پیش 
از برگزاری آن با مراجعه به دفاتری در محله های 
خود برای حضور در آن ثبت نام کنند و در روز 
برگــزاری نیز باید در همان حــوزه ای که قباًل 
نام نویســی کرده اند، حضور یافته و رأی خود را 

به صندوق بیندازند. 
در همین حال، انفجار خودرو بمب گذاری شده 
در شهر عفرین شــمال استان حلب و نزدیکی 
مرز ترکیه دست کم 15 زخمی بر جای گذاشت. 
به نوشته منابع خبری سوریه، در این انفجار 6 
کودک نیز زخمی شده اند و به گفته مقام های 
محلی خــودرو بمب گذاری شــده به گروهک 
تروریستی »فیلق الشــام« که در استان ادلب 

فعالیت می کند، تعلق دارد. این مناطق در اشغال 
ارتش و عناصر همســو با ترکیه قــرار دارد. در 
انفجاری دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه گزارش 
داد بــر اثر انفجار دو بمب در نزدیکی مســجد 
جامع »انس بن مالک« واقع در نزدیکی رودخانه 
»عیشه« شهر دمشق یک نفر به شهادت رسیده 

و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است.
برگزاری سومین دوره انتخابات سوریه در سایه 
تشدید تحریم های ظالمانه واشنگتن همزمان با 
یک خیزش مردمی ضد اشــغالگری آمریکا در 
این کشور، به معنای یک گام مثبت در راستای 
رسیدن به ثبات و حاکمیت کامل سوریه و دولت 
بشار اسد اســت. عالوه بر شاخص های مثبت 

داخلــی انتخابات، مهم ترین پیام این انتخابات، 
برای جهــان و به ویژه دشــمنان ملت و دولت 
سوریه اســت. اینکه سوری ها در سایه وخامت 
اوضاع اقتصادی کشورشان در سایه توطئه های 
ایاالت متحده، از همه شهرهای سوریه و حتی 
مناطق تحت اشــغال آمریکا بــرای حضور در 
انتخابات اعالم آمادگی کرده اند به این معناست 
کــه یک اتحاد و مقاومت ملی برای اســتقالل 
کامل خاک سوریه از شــر تروریست ها وجود 
دارد؛ چه تروریست هایی که به واسطه واشنگتن 
به دنبال برهم زدن امنیت این کشــورند و چه 
تروریست های آمریکایی که مستقیماً بر خاک و 
اموال و ثروت های ملی سوریه چنگ انداخته اند.

زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسالمی فلسطین:
  به خطوط قرمز اسرائیل©

 اهمیت نمی دهیم
جنبش  دبیرکل  جهان: 
فلسطین  اسالمی  جهاد 
مقاومت  کــرد:  تأکیــد 
فلسطین مرزها و خطوط 
قرمز در مواجهه با دشمن 

صهیونیستی را در هم شکسته و از آن ها عبور 
کرد. زیاد نخاله، ادامه داد: مقاومت فلســطین 
در 201۴ حملــه به هیچ یک از شــهرهای 
صهیونیســتی را به معنای زیر پا گذاشــتن 
خطوط قرمــز نمی دانســت و همان گونه که 
اســرائیل کل نوار غزه را هدف قــرار می داد، 
مقاومت نیز کل سرزمین های اشغالی را هدف 
موشــک های مقاومــت و عملیات های آن ها 

می دانست. 
نخاله با اشــاره به اینکه مقاومت از گفت وگو 
درباره خطوط قرمز با دشمن عبور کرد، گفت: 
ما با تمام قدرت می جنگیم و هیچ خط قرمزی 

را برای دشمن صهیونیستی قائل نیستیم.

آرایش نظامی طرفین درگیر ©
لیبی در جبهه های شهر سرت

ایسنا: به رغم تالش ها برای مهار تنش در لیبی 
و تهدید اروپا به وضع تحریم علیه کشــورهای 
خارجی دخیل در این درگیری ها، خبرها حاکی 
از بسیج نظامی نیروهای دو طرف درگیر لیبی در 
جبهه های نبرد سرت برای آغاز عملیات آزادسازی 
این شهر راهبردی است. رسانه جنگ لیبی شنبه 
 اعالم کرد سواحل مشــرف بر شهرهای سرت، 
رأس االنوف و البریقه شاهد صف آرایی نیروهای 

وابسته به خلیفه حفتر هستند.
همزمان رویترز نیز گــزارش داد دولت وفاق ملی 
لیبی به رهبری فائز السراج، شبه نظامیان مسلح را 
در نزدیکی شهر سرت بسیج کرده است. شهر سرت 

دروازه ورود به میادین اصلی نفت در لیبی است.

وزیر خارجه ونزوئال: 
اتحادیه اروپا همسو با مواضع ©

خصمانه آمریکاست
فارس: وزیر خارجه ونزوئال از مواضع اتحادیه اروپا 
در قبال کشورش انتقاد کرد و گفت: این اتحادیه 
پیرو مواضع آمریکا در قبال ونزوئالست. خورخه 
آریزا اظهار کرد: کاراکاس انتظار داشت اتحادیه 
اروپا براساس اصول بنیادین و روابط دیرباز خود 

با ونزوئال، در روابط با آمریکا موضع گیری کند. 
وزیر خارجه ونزوئال درباره تصمیم مادورو مبنی 
بر حفظ نمایندگی دیپلماتیک اروپا در کاراکاس 
نیز گفت: »اگرچه آن ها رئیس جمهور ونزوئال را 
به رسمیت نشناختند، اما مادورو به آن ها اجازه 
داد با وجود اختالف های سختی که با ما دارند، در 

ونزوئال بمانند تا گفت وگو کنند«.
اتحادیــه اروپا از نوامبــر 2017 و به منظور زیر 
فشار گذاشتن کاراکاس برای کناره گیری مادورو، 
رئیــس جمهور قانونــی این کشــور از قدرت، 
تحریم هایی را علیه ونزوئال اعمال کرده که شامل 
ممنوعیت صادرات ســالح،  بلوکه کردن اموال و 
محدودیت هایی علیه مقام های ارشد این کشور 

می شود.
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دومین ناو آمریکایی آتش گرفت

»کرسارج« به سرنوشت 
»بونهام ریچارد« گرفتار شد

دیفنس نیوز: در پی آتش گرفتن بخشی 
از کشــتی جنگی آبی خاکی »ِکرسارج« 
در بنــدر »نورفولــک« آمریــکا، نیروی 
دریایی این کشــور فعالیت یک شرکت 
کشتی سازی را متوقف کرده است. »روری 
سامانه های  فرماندهی  اوکانر« سخنگوی 
ناوبری دریایی آمریکا گفت: از آنجا که این 
کشتی جنگی در اسکله مربوط به شرکت 
کشتی ســازی »NASSCO« قرار گرفته 
بود، باید مشــخص شــود آیا این شرکت 
از دستورالعمل های ایمنی استفاده کرده 
اســت یا خیر. انفجارها و آتش ســوزی ها 
در ایاالت متحده آمریکا مدتی اســت که 
به صورت مکرر اتفاق می افتد و مقام های 
آمریکایــی از ارائه توضیحات تکمیلی در 
مورد علل و دالیل آن خودداری می کنند.

شکاف بین »بایدن« و »ترامپ« دو رقمی شد©
جهان: ترامپ با یک چالش چشــمگیر برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا روبه رو اســت، چون بایدن موفق شده در نظرسنجی های ملی، یک 
پیشروی دو رقمی بدست بیاورد و میزان محبوبیت ترامپ در بحبوحه شیوع ویروس 

کرونا و ضعف اقتصاد کاهش داشته است.
حاال دیگر دورنمای ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر به شدت 
به توانایی اش در جذب حامیان و متقاعد کردن حجم گسترده ای از مردم شکاک نسبت 

به رسیدگی اش به این همه گیری بستگی دارد.

افشای پولشویی ۱۰۰ میلیون دالری کویتی ها در آمریکا©
آسوشیتدپرس: وزارت دادگستری آمریکا با طرح چندین دعوی در دادگاه خواستار 
دریافت دست کم 10۴ میلیون دالر از اعتباراتی است که مقام های سابق وزارت دفاع 

کویت اختالس و پولشویی کرده اند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس چند طرح دعوی که در دادگاه منطقه ای 
لس آنجلس ثبت شده، از مبالغ پولشویی شده برای خرید ملک استفاده شده و یکی 
از آن ها ملکی واقع در بورلی هیلز بود که زمانی قیمت آن در بازار امالک یک میلیارد 
دالر برآورد می شــد. همچنین از این مبالغ برای خرید یک جت شخصی، یک قایق، 
ماشین های اسپورت و یادگاری هایی از مانی پاکیائو، بوکسور فیلیپینی استفاده شده 

است.

نخستین جلسه حضوری سران قاره سبز پس از مدت ها برگزار شد

بالتکلیفی بسته نجات اروپا©
یورونیوز: همزمان با برگزاری نخستین 
نشســت حضوری ســران اتحادیه اروپا 
پس از شیوع بیماری کرونا، آنگال مرکل، 
صدراعظــم آلمان احتمــال داد رهبران 
اتحادیــه اروپا در خصــوص برنامه کالن 
احیای اقتصاد اروپا با هدف غلبه بر رکود 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به جمع بندی 
نرسند.او در آغاز روز سوم نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این روز را روزی 
سرنوشت ساز برای اروپا توصیف و تصریح کرد: مواضع سران اتحادیه اروپا در مورد رقم 
کلی کمک مالی بســیار متفاوت است و به همین دلیل نمی توان با قطعیت از امکان 

یافتن راه حلی برای حصول توافق سخن گفت.
هلند به همراه اتریش، دانمارک، ســوئد و فنالند حامی تصویب بسته کوچک تری از 
کمک  مالی به اقتصادهای آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا هستند ولی آلمان و 
فرانسه به عنوان قدرت های اصلی اتحادیه اروپا بر تصویب محرک مالی 750 میلیارد 

یورویی تأکید دارند.
با افزایش دامنه اختالف میان سران اتحادیه اروپا، آنگال مرکل و امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه به نشانه اعتراض جلسه عصر شنبه را ترک کردند. با این حال نشست 
سران، روز یکشنبه با پیشنهاد جدید شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا پیگیری 

شد.
نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل از روز جمعه و با هدف تصویب بودجه بی سابقه 
1.۸5 تریلیون یورویی )2.1 تریلیون دالری( اتحادیه اروپا و برنامه احیای اقتصادی آغاز 

به کار کرده است.

حمله راکتی به منطقه سبز بغداد©
جهان: منابع آگاه از برخورد دو راکت »کاتیوشــا« به منطقه ای در نزدیکی سفارت 
آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند. المیادین، تعداد این راکت ها را سه فروند ذکر 
کرده است. وبگاه »سومریه« نیز به نقل از منبعی آگاه اعالم کرد: دو راکت کاتیوشا در 
منطقه ای خاکی در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد به زمین خورده است. 
برخی منابع دیگر مانند »بغداد تایمز« هم گزارش دادند: تعداد راکت های شلیک شده 
سه عدد بوده است. وبگاه »صابرین نیوز« نیز خبر داد: سامانه ضد موشکی مستقر در 

سفارت آمریکا از نوع »سی رام« موفق نشده این راکت ها را رهگیری کند.

یک افسر آمریکایی، به روس ها اطالعات فروخته است©
تاس: یک افسر نیروی دریایی آمریکا به انتقال ایمیلی حاوی مطالب محرمانه به یک 
شهروند روسی متهم شده است. این اتهام علیه چارلز بریگز، از افسران نیروی دریایی 
آمریکا مربوط به ژانویه 2019 در پایگاه نیروی هوایی »اوفوت« واقع در نبراسکاست که 
وی در آنجا مشغول به خدمت بود. وی در 9 ژانویه همان سال با دسترسی به کامپیوتر 
دولتی، اسناد و مدارک محرمانه را با ایمیل به یک شهروند روس که نامی از او نیست، 

ارسال کرده است.
بر اساس پرونده اتهامی علیه وی، این فرد چنین مدارک و اسناد محرمانه ای را به یک 

شهروند روس داده اما نام این شهروند روس در اسناد نیامده است.

  نمابر تحریریه:     376100۸7 -376۸۴00۴  )051(
)051(   امور مشترکین:                 3761۸0۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       37651۸۸۸   )051(
  روابط عمومی:                    376625۸7   )051(
  ارتباطات مردمی:                376100۸6   )051(
  سازمان آگهی ها:                       370۸۸   )051(
)051(   3762۸205                                             
                                      فاکس: 376100۸5  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  376۸5011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      61۸2   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     6693۸013  )021(
 پیامک:                                            3۰۰۰4567

معضل خدمت درمانی در بریتانیاجلسه مهم در کره شمالیصهیونیست ها علیه نتانیاهو

 مردم تل آویو در اعتراض 
به ناکارآمدی تظاهرات کردند

کیم جونگ اون به دنبال 
افزایش قدرت بازدارندگی 

 4 میلیون بیمار 
در صف انتظار!

فارس: هزاران نفر شنبه شب در اعتراض 
به نحــوه مدیریت بهداشــت و اقتصاد 
توسط نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
در بحبوحه شــیوع ویــروس کرونا در 
تل آویو تظاهرات کردند. نرخ بیکاری طی 
روزهای اخیر در سرزمین های اشغالی به 
21 درصــد افزایش یافته و این در حالی 
است که پیش از شــیوع کرونا این نرخ 
کمتر از ۴ درصد بوده اســت. در همین 
حال نتانیاهو با ســه اتهام رشــوه، فساد 
و خیانت مواجه اســت. این چندمین بار 
در ماه اخیر اســت که صهیونیست ها به 
دالیــل مختلف از پرونده های فســاد و 
سوءاســتفاده از قدرت گرفتــه تا طرح 
اشــغال کرانــه باختری علیــه نتانیاهو 

تظاهرات می کنند.

یونهاپ: کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی 
در جلســه ای مهم به بررســی راهکارهای 
افزایــش قدرت بازدارندگی این کشــور در 
شــرایط جنگی پرداخت. در این جلســه 
که روز شــنبه برگزار شد درباره »مأموریت 
راهبردی« واحدهای مهم نظامی به منظور 
هماهنگی با شرایط نظامی حاکم در اطراف 
شــبه جزیره کره و همچنین برنامه تولید 
مهمات گفت وگو شــد. »کیم یو جونگ« 
خواهر رئیس کره شــمالی و معــاون اول 
کمیتــه مرکزی حزب کارگر این کشــور، 
به تازگی  در سخنانی گفت: انجام یک مذاکره 
دیگر با ایاالت متحده آمریکا بی فایده است 
و برگــزاری هرگونه مذاکــره پیونگ یانگ 
با دولت ترامپ فقط برای واشــنگتن مفید 

خواهد بود.

نهادهای  آمــار  بر  بنا  تایمز:  نیویورک 
بهداشــتی انگلیس، بحران کرونا در این 
کشــور ۴ میلیون بیمــار غیرکرونایی را 
در صف انتظــار معالجه قرار داده که این 
مسئله به وخامت شرایط جسمی و روانی 
آن ها منجر شده است. روزنامه آمریکایی 
نیویــورک تایمز در گزارشــی به ضعف 
گســترده خدمات بهداشتی در انگلیس 
اشــاره کرد و افزود: خدمات درمانی این 
کشور حتی پیش از همه گیری کرونا هم 
نمی توانست استانداردها را رعایت کند و 
از هر 6 بیمار، یــک نفر باید بیش از 1۸ 
هفته برای درمانــی روتین صبر می کرد. 
با توجه به شــرایط کنونی، این فهرست 
انتظار می تواند تا 10 میلیون نفر تا پایان 

سال برسد.

خبر چهره

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

دوشنبه 30 تیر 1399  28 ذی القعد   ه 1441 20 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9298
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س�ازمان  فن�ی و نگه�داری ح�رم مطه�ر رض�وی در 
نظ�ر دارد تهی�ه و تحوی�ل بخش�ی از س�اندویچ پان�ل 
س�قفی م�ورد نی�از خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار 
نمای�د . ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د تا پای�ان وقت اداری روز س�ه 
ش�نبه م�ورخ 1399/05/07 ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت مناقص�ات 
آدرس  ب�ه  مطهررض�وی  ح�رم  نگه�داری  و  فن�ی  س�ازمان 
http://sem.aqr-harimeharam.org نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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شرکتی در نظر دارد کارگاه صنعتی خود را به متراژ 1780 متر زمین دو ممر دارای 
500 مت�ر س�الن نیمه صنعت�ی ، 100 متر س�اختمان اداری و س�رایداری – جرثقیل 
سقفی 3 تا 5 تن – برق 3 فاز 160 آمپر – دو خط تلفن  - اشتراک آب و گاز با استعداد 
احداث 150 متر تجاری و اداری در حاشیه بزرگراه و واحد مسکونی در ممر پشت 
را از طری�ق مزای�ده ب�ه باالترین قیمت ب�ه فروش رس�اند . متقاضیان م�ی توانند 
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و پیشنهاد قیمت با ش�ماره تلفن های 09155171878 

و 09151158614 تماس حاصل نمائید .
قیمت پایه ملک :37.000.000.000 ریال 

آدرس ملک : بزرگراه آس�یایی مش�هد قوچان – کیلومتر 15- بعد از نیروگاه طوس 
-سمت راست جاده )چهار فصل ( قطعه سوم 

آگهی مزایده فروش ملک 

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری 
و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

آب نعمت بزرگ الهی است آن راهدر ندهیم .

»آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی «
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاری��خ و محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی )ردیف 1 و 2 ( و اس��ناد 
مناقص��ه )ردی��ف 3 ( : از تاریخ 1399/4/29 لغای��ت 1399/5/1 از محل 
دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد یا در س��ایت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده )ردیف 
1 و 2 ( : پای��ان وق��ت اداری )س��اعت 14( م��ورخ 1399/5/15و اس��ناد 
مناقصه تکمیل ش��ده ) ردیف 3 ( : پایان وقت اداری )س��اعت 14( مورخ 

1399/5/11 به آدرس مش��هد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیش��نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش��نهاد قیمت به 
مدت سه ماه می باشد. 

6- پ��س از انج��ام ارزیاب��ی کیفی وتعیی��ن مناقصه گران واجد ش��رایط 
)ردیف 1 و2 ( ، س��ایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اس��ناد مناقصه( به 

اطالع ایشان خواهد رسید. 
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

ف
مدت موضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه به 

ریال
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار به ریال

رتبه و رشته مورد 
نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1
اصالح شبکه و استانداردسازی 
)پراکنده(  آب  انشعابات 
برداری  بهره  امور  سطح  در 
یک  2-فاز  منطقه  آب  شبکه 

 12
صالحیت 17.851.206.505626/000/000  ماه  گواهی   

حداقل پایه 5 
و  آب  رشته 
ایمنی  گواهینامه 
امور  و  اداره کار  از 

اجتماعی 

1- واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 100050004 

بانك پاسارگاد شعبه آبفای 
مشهد

2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت

4- چک تضمین شده بانکی

2

اصالح شبکه و استانداردسازی 
)پراکنده(  آب  انشعابات 
برداری  بهره  امور  سطح  در 
دو 2-فاز  منطقه  آب  شبکه 

 12
17.844.441.212626/000/000  ماه

3

حفاری, تهیه لوله, لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ 8 حلقه چاه 
به روش دورانی در آبرفت های

واحداث  مشهد  دشت 
حوضچه های آجری سرچاهی

 24
55.923.953.9821/550/000/000ماه

صالحیت  گواهی   
حفاری صادره از وزارت 
نیرو          و  گواهینامه 
و  کار  اداره  از  ایمنی 

امور اجتماعی 
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ب���ه اطالع می رس���اند ش���رکت همی���اران دانای توس 
به نمایندگی آقای س���ید علی موذنی مالک خودروی 
وان���ت پی���کان ب���ه ش���ماره ش���هربانی 625و87 ایران 
12 و ش���ماره بدن���ه 9G074822 و ش���ماره شاس���ی 
موت���ور  ش���ماره  و   NAAA46AA69G074822
11488029981به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظ���رف مدت 10 روز به دفتر حقوقی س���ازمان فروش 
ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پ���س از انقضای 
مهل���ت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد ش���د.
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