
 

اهل بیتb به جای نتیجه گرایی صوری، غایت نگر بودند
 اندیشــه در طول تاریخ از زمــان آغاز حیات گفت وگوی قدس با دکتر ایزدهی درباره مناقشه تکلیف  و نتیجه

سیاســی اســام تا بــه امــروز همــواره دوگانه 
تکلیف محوری و نتیجه گرایی مطرح بوده اســت. 

 ............ صفحه 4پس از پیروزی انقاب اسامی...
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گفت وگو با خواننده ای که آثارش 

متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه است 

گفت وگو با دکتر شریف لک زایی
در سالروز شهادت شیخ فضل اهلل نوری

توصیه امام جمعه مشهد به ستاد مبارزه با کرونا

:jامام علی
به سوی ]کشتزار[ 

دانش بشتابید، 
پیش از آنکه گیاه 
آن خشک شود و 
گرفتار خود شوید 
و از آموختن دانش 
از اهلش بازنمایند. 
 نهج البالغه- خطبه 15
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دنیای منهای تو یعنی »قرنطینه«! از مشروطه مشروعه تا جمهوری اسالمی
 طرح جامع تعظیم شعائر را 

با کمک کارشناسان دینی اجرا کنید

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان 320 تختخوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان طالقانی 

شرح در صفحه 8
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1

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار
برای فرصتهای سرمایه گذاری 

شهرداری تربت جام
 شرح در صفحه  3
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یکمرحله ای به ش�رح زیر را از طریق س�امانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

1 -تجدید ارزیابی کیفی عملیات حفاری، لوله گذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در سطح استان )پهنه 2(  شامل چاه های محسن آباد) شهرستان تایباد( ،مجتمع 
کالته ها-نقاب )خواف( ونوده پشنگ )گناباد( به شماره سامانه 2099001446000049

2 - خرید لوله فایبرگالس 250-10 اتمسفر  مربوط به شهر مشهد ریزه - تایباد به شماره 2099001446000050
3 - خرید لوله پلی اتیلن 100 به قطرهای 110،160 ، 90 ، 75 ، 63 میلی متر با فش�ار 10 اتمس�فر و مجموعآ به میزان 12085متر مورد اس�تفاده در طرح آبرسانی روستایی 

حسین آباد مهالر -چاه مجینگ - فاطمیه شهرستان بردسکنبه شماره فراخوان 2099001446000051
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارس�ال دعوتنامه ، از طریق درگاه س�امانه 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 سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند .تاریخ انتشار فراخوان در س�امانه 1399/05/04 می باشد.اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند 

ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دو شنبه مورخ99/05/20

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ99/06/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 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 : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

)در حفظ و نگهداری منابع آبی کوشا باشیم، آب سرمایه زندگی است(

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

ن

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله  ای به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

برآورد اولیه )ریال(عنوان مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

 اصالح سیستم روشنایی انبار نفت بیرجند 
)برچیدن چراغ های خیابانی پرمصرف و معیوب از نوع بخار سدیم و 

)LED جایگزینی با چراغ های کم مصرف از نوع
5،553،628،755278،000،000

»قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد«
توضیح اینكه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم است کلیه مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
آدرس مناقصه  گزار:  بیرج�ند - خیابان جمهوری اس�المی 6 - شرک�ت ملی پخ�ش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم- اتاق 215 

مبل��غ و ن��وع تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار: یكی از تضامین معتبر در آیین  نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ یاد ش��ده در جدول فوق و در صورت واریز 
سپرده نقدی به شماره حساب جام 9200071107 بانك ملت با شناسه 12492324 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/05/08 لغایت ساعت 16 روز یكشنبه مورخ 99/05/19
تاریخ و محل بازدید: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/05/20 در محل تأسیسات انبار نفت  بیرجند واقع در کیلومتر 5 جاده مواصالتی بیرجند - قاین

مدت اجرای کار: 60 روز بدون احتساب پنج شنبه و جمعه و تعطیالت رسمی
تاریخ برگزاری جلسه توجیهی:  روز  سه  شنبه مورخ 99/05/21 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 99/05/29
تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 99/06/01  ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات
حداقل شرایط پیمانكاران :1- ارائه گواهی معتبر تأیید صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور

2-  ارائه گواهی تأیید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
3- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس شرکت ، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی

4-  ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
5- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تذکر: کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(
بازگشایی پاکات با هر تعداد شرکت  کننده میسر خواهد بود.       تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 99/05/08   تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز 

شن�به مورخ 99/05/11     شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 150
 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی  

/ع
99
04
19
0

فراخوان مناقصه عمومی)یك مرحله ای(  نوبت دوم
شماره مناقصه:  2099092126000008- شماره مجوز:1399/2209
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 ............ صفحه 6

 رهبرمعظم انقالب: جریانی با تحریف حقایق و ضربه زدن به روحیه مردم، درباره عالج تحریم ها آدرس غلط می دهند 

رفع تحریم ها با شکست  تحریف ها

قیمت مصالح   ساختمانی  
چقدر در افزایش قیمت مسکن  

تأثیر داشته است ؟

متهمان 
ردیف اول 

گرانی مسکن

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در سخنرانی زنده تلویزیونی، 
به مناسبت عید خجسته قربان با تبریک این عید سعید به ملت عزیز ایران، مسلمانان جهان 
و پیروان ادیان ابراهیمی، دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها و دلبستگی های پرجاذبه خود 
خواندند و خاطرنشان کردند: این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی کرونا این دلخوشی را 
نیز سلب کرده است. ایشان در همین زمینه افزودند: قرار بود این دیدار به صورت تصویری 
با خدمتگزاران عرصه سامت و کمک مؤمنانه انجام شود، اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفته اجتماع بیش از 10 نفر ممنوع است، متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد. رهبر 

 ............ صفحه 2انقاب در بخشی از سخنانشان، تحریم های آمریکا را...

 اقتصاد    نیاز ساالنه کشور به ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در حالی است که در سال های اخیر 
حدود نیمی از این نیاز مرتفع شده و براساس آمار 
اعامی از سوی مرکز پژوهش های مجلس، کشور 
هم اکنون با کسری حدوداً  4 میلیون واحدی در 

بخش واقعی تقاضا مواجه است...

گفت وگوی قدس با 
مؤسس نخستین 

بانک شیر مادران کشور

پس انداز 
مهر مادری

نگاهی به حرف و حدیث های 
این روزها درباره برگزاری 

مراسم عزاداری محرم

چراغی که خاموش 
نخواهد شد

 ............ صفحه 9 ............ صفحه 7

ادامه انفجارها در ایاالت متحده؛ 
از زره پوش آبی خاکی 

تا تأسیسات گاز طبیعی

تابستان داغ 
آمریکایی!

 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حسن عابدینی 

بر اساس بند 5 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که پشتوانه برجام است، 
از اواخر مهرماه امسال تحریم تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران که به مدت پنج 
سال اعمال شده بود، پایان یافته و بر این اساس کشورمان می تواند نسبت به خرید 
تســلیحات جدید از بازار جهانی به ویژه از روسیه و چین اقدام کند. در این میان 

ایاالت متحده که به طور یکجانبه از توافق هسته ای...

شیوخ مرتجع عرب و دام خطرناک 
»صلح مسلح« آمریکایی

 ............ صفحه 2

دهه عشق و ارادتدهه عشق و ارادت
جشن های دهه والیت  جشن های دهه والیت  

با تعویض پرچم گنبد منور رضوی آغاز شدبا تعویض پرچم گنبد منور رضوی آغاز شد

 ............ صفحه  ............ صفحه 33
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روزنامـه صبـح ایـران 2

امنیت با همکاری های منطقه ای قابل دسترس است  سیاست: روحانی در تماس تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر، با تبریک عید سعید قربان اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن دو کشور 
در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر، شاهد توسعه و تحرک در همکاری ها و مناسبات اقتصادی فی مابین بوده و در آینده نزدیک با بهبود شرایط اجالس حضوری مسئوالن دو کشور برگزار شود. وی افزود: 

امنیت و ثبات منطقه تنها در چارچوب همکاری های منطقه ای قابل دسترس است و مطمئناً با گسترش همکاری ها می توانیم شرایط بهتری را برای منطقه به ارمغان بیاوریم.

 سیاســت  حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اســامی در سخنرانی 
زنده تلویزیونی، به مناســبت عید خجسته 
قربان بــا تبریک این عید ســعید به ملت 
عزیز ایران، مسلمانان جهان و پیروان ادیان 
ابراهیمی، دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها 
و دلبســتگی های پرجاذبه خود خواندند و 
خاطرنشان کردند: این دشمن حقیر اما بسیار 
خطیر یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب 
کرده است. ایشان در همین زمینه افزودند: 
قرار بــود این دیدار به صــورت تصویری با 
خدمتگزاران عرصه سامت و کمک مؤمنانه 
انجام شود، اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفته اجتماع بیش از 10 نفر ممنوع است، 
متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.

رهبــر انقاب در بخشــی از سخنانشــان، 
تحریم های آمریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت 
ایران برشمردند و افزودند: دشمن خبیث از 
این تحریم ها که همه ملت را نشانه گرفته، 

اهداف مختلفی دارد.

 هدف کوتاه مدت، میان مدت، »
بلند مدت و جنبی تحریم

ایشان »خسته کردن و به ستوه آوردن ملت« 
را هدف کوتاه مدت تحریم ها برشــمردند و 
گفتند: دشــمن می خواهد مردم را آشفته 
کند تا در خیابان ها در مقابل 
به همین  بایستند،  حکومت 
علت مــدام از تابســتان داغ 
ســخن گفته و می گوید اما 
اکنون خودشــان به تابستان 
داغ مبتــا شــده اند. »ایجاد 
از  جلوگیری  و  محدودیــت 
پیشرفت کشور به خصوص در 
بعد علمی« هدف میان مدت 
رهبر  که  آمریکایی هاســت 
انقاب بــا تبیین آن گفتند: 
دشمن در درازمدت هم دنبال 
به ورشکســتگی کشاندن و 
فروپاشی اقتصادی ایران است؛ 
چرا کــه در آن صورت، ادامه 
حیات برای یک کشور، امکان 

پذیر نخواهد بود.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
»قطــع رابطه جمهوری اســامی با مراکز و 
جریان هــای مقاومت در منطقــه« را هدف 
جنبی آمریکایی ها از تحریم ایران دانستند و 
در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: 
به فضل الهی و با هوشیاری ملت، دشمن در 
تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول ما 

ایرانی ها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقــاب افزودند: البته کشــور دچار 
مشکاتی است که بخشی از آن به تحریم ها، 
بخشــی به ضعف ها و مدیریت ها و بخشی 
هم به کرونا باز می گردد، اما همان گونه که 
شــماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم 
به صراحت اعتراف می کنند، دشمن با همه 
شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در 

جنایت تحریم دست یابد.

آدرس غلط درباره عالج تحریم»
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه به 
موازات جریان تحریم، یک جریان »تحریف 
حقایق« و واژگون نشــان دادن واقعیات هم 
وجود دارد، گفتند: هدف این جریان، ضربه 
زدن بــه روحیه مــردم و دادن آدرس غلط 

درباره عاج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان 
مداوم مقام های آمریکایی و تبلیغات گسترده 
رســانه های وابســته به آن ها برای واژگون 
نشــان دادن واقعیات ایران افزودند: هدف 
دشمن، گرفتن نشاط و امید از ملت به ویژه 
جوانان است تا این گونه القا کنند که کشور 
به بن بست رســیده و امکان حل مشکات 
وجود ندارد. ایشان تحریف واقعیات را خط 
ثابت تبلیغاتی رسانه های غربی در طول 41 
سال گذشته خواندند و خاطرنشان کردند: 
در این خط تبلیغاتی، نقاط قوت به طور کلی 
انکار و یا در مورد آن سکوت می شود، اما اگر 
نقطه ضعفی باشد، ده ها و حتی صدها برابر 

بزرگنمایی می شود.
رهبر انقاب اسامی درخصوص آدرس غلط 
دادن برای رفع تحریم ها نیز گفتند: در این 
خط تبلیغاتی گفته می شود اگر می خواهید 
تحریم هــا برطرف شــود، کوتــاه بیایید و 
ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل 
هم این آدرس غلط را تکرار می کنند، اما این 
خط روی اکثریت ملت ایران با شناختی که از 

دشمن و غرض ورزی او دارند ، مؤثر نیست.

عرصه کنونی، میدان جنگ اراده هاست»
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
جریــان تحریف واقعیات بــه مقاصد خود 
نرسیده است، خاطرنشان کردند: اگر جریان 
تحریف شکست بخورد، قطعاً جریان تحریم 
هم شکست خواهد خورد؛ زیرا عرصه کنونی، 
میدان جنگ اراده هاســت و اگر اراده ملت 
ایران مستحکم باقی بماند، بر اراده دشمن 
غلبــه خواهد کرد. نکتــه دیگری که رهبر 
انقاب اسامی به آن اشاره کردند، استفاده 
ملت زیرک ایران از تحریم برای شــکوفایی 
علمی کشور بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 

گفتند: با اینکــه تحریم یک جنایت بزرگ 
اســت، اما مردم به ویژه جوانان، مسئوالن، 
دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع 
برای افزایش اتکای به نفس ملی اســتفاده 
کردند. رهبــر انقاب اســامی در همین 
زمینه افزودند: تولید جت آموزشی و قطعات 
حســاس و ظریف، راه انــدازی چند هزار 
شرکت دانش بنیان، ساخت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به دست سپاه، اقدام های بزرگ 
در پارس جنوبــی، طرح های وزارت نیرو در 
زمینــه آب و برق، طرح هــای وزارت راه و 
تولیدات شگفت انگیز دفاعی، همه در دوران 

تحریم انجام شده است.

تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت»
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار 
دوران تحریم را تمرین جداســازی اقتصاد 
کشــور از نفت برشمردند و گفتند: به علت 
آنکــه نفت کشــور کمتر فــروش می رود، 
جداسازی اقتصاد از نفت خام به طور طبیعی 
درحال روی دادن است که این موضوع باید 
با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام برسد.

رهبر انقاب اسامی در پاسخ به این پرسش 
مهــم که »آیا تحریم ها قابل عاج اســت؟« 
گفتند: تحریم ها قطعاً قابل عاج اســت اما 
عاج آن، عقب نشــینی و کوتــاه آمدن در 
مقابل آمریکا نیســت؛ زیرا عقب نشــینی 

موجب پیشروی متجاوز می شود.
ایشان افزودند: خواسته امروز آمریکا از ایران، 
کنار گذاشتن کامِل صنعت هسته ای، کاهش 
بسیار شدید توان دفاعی و رها کردن اقتدار 
منطقه ای است، اما پذیرفتن این خواسته ها 
قطعاً موجب عقب نشینی آمریکا نخواهد شد 
و هیچ عقلی نیز حکــم نمی کند که برای 
توقف متجاوز، خواسته های او را اجابت کنیم.

با وجود خسارات فراوان برجام، اصل »
صنعت هسته ای حفظ شده است

رهبر انقاب اسامی با اظهار تأسف از تکرار 
حرف های دشــمن مبنی بر فایده نداشتن 
صنعت هســته ای از زبان عده ای در داخل 
گفتند: صنعت هسته ای نیاز قطعی فردای 
کشــور برای تولید برق است و امروز باید به 
فکر فردا باشــیم. ایشان با تأکید بر اینکه با 
وجود خســارات فراوان برجام، اصل صنعت 
هسته ای حفظ شده است، درخصوص ادعای 
آمریکایی ها برای مذاکره با ایران، خاطرنشان 
کردند: من علت مذاکره نکردن با آمریکایی ها 
را بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شوند 

و یا وانمود می کنند که متوجه نشده اند.

عالج تحریم ها، عقب نشینی و مذاکره »
با دشمن نیست 

ایشان تأکید کردند: هدف اصلی آمریکایی ها 
از ادعای مذاکره، گرفتن توانایی های حیاتی 

ملت ایران است. البته رئیس جمهور فعلی 
آمریکا هم به دنبال برخی منافع شخصی و 
انتخاباتی است، همچون استفاده تبلیغاتی از 
مذاکره با کره شمالی. ایشان با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسامی ایران با همه کشورها به 
جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره 
می کند، افزودند: عاج تحریم ها، عقب نشینی 
و مذاکره با دشمن نیست، بلکه عاج واقعی 
آن، تکیه بر توانایی های ملــی، وارد کردن 
جوانان به میدان و احیای ظرفیت های فراوان 
کشور و در یک کام عمل به ارکان اقتصاد 
مقاومتی یعنی درون زایــی و برون گرایی 
است. رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: ما 
امکانات و توانایی های داخلی و ظرفیت های 
بین المللی فراوان داریم که باید با مدیریت 

جهادی و تدبیر واقعی، به فعلیت در بیایند.

دوستان مؤثری در دنیا داریم اما تکیه »
واقعی نظام اسالمی به خدا و مردم است

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسامی ایران دوستان مؤثری در 
دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اســامی به 
خدا و مردم اســت، گفتند: تکیه بر امکانات 
و اســتقال داخلی، هم دشمنان خارجی و 
هم بدخواهان داخلی دارد. آن کسی که برای 
منافع خودش حاضر است کاالیی را که در 
داخل تولید می شود، از خارج وارد کند، در 
واقع خیانت می کنــد و با وجود تأکیدهای 
مکرری که شــده است اما همچنان واردات 
کاالهایی کــه در داخل تولید می شــوند، 
ادامه دارد. آخرین نکته ای که رهبر انقاب 
اســامی درخصوص تحریم ها گفتند »دل 

نبستن به وعده های توخالِی دیگران« بود.

اینستکس اروپایی بازیچه و چرند بود»
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در ســال 
۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، متأسفانه 
کشور ماه ها معطل وعده های اروپایی ها باقی 
ماند و اقتصاد کشــور شرطی شد، در حالی 
که معطل کردن اقتصاد به وعده های دیگران، 
بسیار مضر است. ایشان افزودند: اروپایی ها 
هیچ کاری برای مقابله با تحریم های آمریکا 
نکردند و آنچه به نام اینستکس نیز مطرح 
کردند، بازیچه  و چرندی بود که محقق نشد. 
رهبــر انقاب اســامی در جمع بندی این 
بخش از ســخنان خود تأکید کردند: عاج 
تحریم ها فعال کــردن ظرفیت های داخلی 

است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنانشان با اشاره به گرانی ها و مشکات 
جدی خانوارها در تأمین معیشــت، گفتند: 
کارهای الزم برای رفع این مشــکات را در 
جلسات خصوصی با مسئوالن از جمله آقای 
رئیس جمهور مطرح کرده ایــم و باز هم به 

دستگاه های مسئول تأکید می کنیم.

 ایجاد ثبات و حفظ ارزش پول ملی»
رهبر انقاب اسامی مسئله فوری در بخش 
اقتصاد را »مهار نوسان قیمت ها، ایجاد ثبات 
در بازار و حفظ ارزش پول ملی« دانستند و 
افزودند: این حالِت هر روز یک قیمت برای 
اجناس و افســار پاره کردن قیمت ارز برای 
کشور مضر است و افراد آشنا به مدیریت های 
اجرایی معتقدند که این مســئله با برخورد 
دســتگاه های اجرایی و در مواردی دستگاه 

قضایی قابل مهار است.
ایشــان افزودنــد: در قضیــه ارز، بانــک 
مرکزی تاش های زیــادی انجام می دهد 
کــه ان شــاءاهلل موفق خواهد شــد، البته 
گزارش های مطمئنی وجود دارد که دالیل 
سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش 
از دالیل اقتصادی مؤثر اســت که در این 
صورت باید با کسانی که به این آتش دامن 

می زنند، جداً مقابله شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه رفع موانع »
جهش تولید

حضرت آیت اهلل خامنه ای مســئله »هدایت 
نقدینگی به سمت تولید« و همچنین »رفع 
موانع جهش تولیــد« را از دیگر اولویت های 
اقتصاد کشــور خواندند و گفتند: عده ای از 
کارشناسان پیشــنهاد کرده اند رؤسای سه 
قوه کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع 

تولید تعیین کنند.

انتقاد از کندی در اصالحات اقتصادی»
رهبر انقاب اســامی اصاحات اساسی در 
اقتصاد کشور را »اصاح ســاختار بودجه«، 
»اصاح نظام بانکی«، »ارتقای سرمایه گذاری 
و اشــتغال« و »بهبود محیط کســب و کار« 
برشــمردند و گفتند: این موارد دو ســال 
پیش و همزمان با تشــکیل جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا اباغ 
شد که البته با وجود تاش ها پیشرفت قابل 
توجهی نداشته است، البته مهم این است که 
مــا می دانیم چه می خواهیم و به دنبال چه 
برنامه ای هستیم. ایشان، »صبر« و »ثبات« را 
دو نیاز اساســی برای آینده کشور دانستند 
و با تأکید بر اینکه بــر اثر ایمان مذهبی و 
اعتماد مردم به نظام، ثبات ملت خوب است، 
افزودند: مســئوالن هم باید با کار جهادی، 
صبر و ثبات خود را نشان دهند و از تردید و 

نگرانی های مضر اجتناب کنند.

نظام کنونی آمریکا، این کشور را از »
بین می برد

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، مشــکات 
دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ 
و غیرقابل مقایسه با مشکات ایران خواندند 
و با برشمردن مصادیقی از مشکاِت امروز 
آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب، تبعیض 
نژادی، مشــکات اقتصادی و بیکاری های 
گســترده، مشــکات مدیریتی در قضیه 
کرونــا و مدیریت اجتماعــی ضعیف که 
منجــر به بی رحمی  و قتل و شــکنجه به 
دست پلیس آمریکا می شود، گفتند: امروز 
آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است. 
ایشان تأکید کردند: حوادث جاری آمریکا 
آتش زیر خاکستری است که شعله ور شده 
و اگرچه آن را ســرکوب کنند، اما دوباره 
شعله ور می شــود و نظام کنونی آمریکا را 
از بین می برد؛ چرا که فلســفه سیاســی 
و اقتصــادی این نظام غلــط و محکوم به 
نابودی است. رهبر انقاب اسامی سخنان 
مکــرر مقام های آمریکایی علیــه ایران را 
نشان دهنده ســردرگمی آن ها دانستند و 
افزودند: مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و 
آشفتگی است. آمریکایی ها به دنبال پیدا 
کردن دشمن هســتند؛ بنابراین گاهی از 
ایران اسم می برند و گاهی از روسیه و چین، 
اما امروز رژیم آمریکا دشــمنی بزرگ تر از 
ملت خود ندارد و همین دشــمن آن رژیم 

را به زانو درخواهد آورد.

پس از این دولت هم، دولت »
تازه نفسی خواهد آمد

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر 
صبر، ثبات و کار جهادی افزودند: دولت در 
اواخر دوران مسئولیت خود قرار دارد البته در 
طول این هفت سال هر چه توانستند تاش 
کردند و در برخی بخش های دولت نیز واقعاً 
کارهای خوبی انجام گرفت، پس از این دولت 
هم، دولت تازه نفسی خواهد آمد که کارها را 

با جدیت بیشتر دنبال کند. 

اگر کنترل های کرونایی سست شود، »
فاجعه ای بزرگ به وجود می آید

رهبر انقاب اســامی در پایان سخنانشان 
به مســئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید 
کردند: در عزاداری ها معیار آن چیزی است 
که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعام می کند. 
بنده هر چه آن ها الزم بدانند مراعات خواهم 
کرد. توصیــه و تأکید من به همه عزاداران، 
هیئات، منبری ها و مداحان نیز این است که 
ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا باید رعایت 
شــود، چرا که اگر همین مقــدار مراقبت و 
کنترل هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید 

خواهد آمد.

رهبرمعظم انقالب: جریانی با تحریف حقایق و ضربه زدن به روحیه مردم، درباره عالج تحریم ها آدرس غلط می دهند

رفع تحریم ها با شکست  تحریف ها

 شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران تعدادی از نیروهای اجرایی شامل س
معبربان، شهربان و حریم بان را اخراج کرده بارها اعتراض کردیم که ما را به دادگاه 
تخلفات اداری شهرداری تهران معرفی کنید تا قاضی حکم تخلف ما را صادر کند، 
ولی شرکت به ما می گوید ربطی به دادگاه ندارد. کمیته انضباطی شرکت به تنهایی 
حکــم صادر می کند و اجحاف در حق ما کرده اند. اکثر نیروها متأهل و مســتأجر 
هستند. عضو تعاونی مســکن هم نیستند از شما خبرنگاران خواهشمند هستیم 

رسیدگی کنید خدایار و نگهدار شما. 09110006078
با این وضعی که کرونا دوباره اوج گرفته و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا س

افزایش یافته چه لزومی دارد وزارت علوم و وزارت بهداشــت ایران لج کرده و اصرار 
دارد کنکورها را در مرداد 1۳۹۹ برگزار کنند. 09150003660

تملق گویی رئیس  هال احمر از دولت در اوج فاکت دالر و طا و ســایر ارزاق س
عمومی مردم بی نظیر است. عوام فریبی بس است جناب همتی. از روزنامه محترم 
تقاضامندیم جواب درخور شایسته به متملقین اینچنینی بدهند که به شعور مردم 

توهین نکنند و مشغول به وظیفه ذاتی خود باشند. 09350009655
 مصوبه ای بود تا 28 ماه جبهه فرزندان معاف می شدند و حاال با توجه به کرونا چه س

خوب است 20ماه به باال رابه مبالغی بفروشند هم به دولت کمک شود هم فرزندان 
ایثارگران از باتکلیفی خارج می شوند  با تشکر. 09130004323

آقای روحانی چرا برای کســانی که عفت عمومی را در جامعه اســامی به هم س
می زنند و باعث بیماری جنسی در جامعه می شوند مجازات در نظر نمی گیرید. چه 
فرقی بین سامت روح و جسم هست. بی حجابی و بی حیایی آن قدر فراوان شده که 

انگار تو خیابان های ترکیه قدم می زنیم. 09110006820
جاده مارد به سمت جنوب، محدوده فلکه اول فردیس تا کانال، چیزی به اسم س

پیاده رو وجود ندارد. در غیاب شهرداری و پلیس راهور! تمام پیاده رو شده نمایشگاه 
ماشین. 09120000509

درســال44که دانش آموز یکی ازمدارس مرحوم عابدزاده بودم )که ان شــاءاهلل س
خداوند بزرگ با پیامبر)ص( ودودمان مطهرش )ع(محشورش کند( معلمی داشتم 
که این خط درشــت را پای تخته می نوشتند: دشمن دانا به ازنادان دوست)دوست 
نادان(، بر زمینت می زند نادان دوست. که اگر زنده هستند، ان شاءاهلل خداوند ایشان 
راحفظ کند. و مسئوالن هر کشور و هر نوع حکومتی و در هر زمان باید به این دو 

مصراع توجه کنند و از گذشته ها یاد کنند. 09150008863

توصیه امام جمعه مشهد به ستاد مبارزه با کرونا

 طرح جامع تعظیم شعائر را ©
با کمک کارشناسان دینی اجرا کنید

سیاســت: آیت اهلل علم الهدی در بیست و 
دومین هفته برگزار نشــدن نماز جمعه در 
مشــهد مقدس در قالب »خطبه مجازی« با 
اشاره به برگزاری دعای عرفه گفت: مردم ما 
در حقیقت وقتی وارد مسئله مسائل شرعی، 
شعائر دینی و حرکت های دینی می شوند، به 
دســتور مقام معظم رهبری و پیروی از مقام 
والیت، اصول بهداشتی را با بهترین نظم کامل رعایت می کنند و این رعایت نظم را که در 
دعای عرفه حرم مطهر از نزدیک دیدیم و بسیاری از مراکز استان که -شبکه های- سیما 
نشان داد، آنان نیز همین نظم را رعایت کرده بودند و مراسم دعای عرفه را برگزار کردند.

وی افزود: باورمندی به خدا، قوی ترین ضامن اجرای حفظ نظم بهداشتی است، درحالی که 
شما در مراکز مختلف تفریحی، چنین رزم مردمی را مشاهده نمی کنید؛  یعنی مشکل ما 
در اینکه این شهر و استان منطقه قرمز قرار گرفته است، عمدتاً به خاطر بی ماحظگی ها 
و الابالی گری هایی است که در حفظ اصول بهداشتی مردم در مراکز تفریحی و اقتصادی 
قرار می دهند. امام جمعه مشهد با بیان اینکه عزیزان مسئول ما در ستاد مبارزه با کرونا 
باید توجه کنند که مسئله تعظیم شعائر از آن واقعیت های غیرقابل تفکیک از زندگانی 
مردمی است که این مردم متدین هستند، مسلمان هستند و به اهل بیت پیغمبر عاقه 
دارند، مسئله عید قربان تعظیم شعائر است، عید غدیر و مراسم محرم و صفر تعظیم شعائر 
اســت، تصریح کرد: در این ستاد، کارشناس مسائل اقتصادی هست، مسئول مدیریت 
اجرایی کشــور هست، کارشناس جریان های مختلف در حفظ مسائل مدیریتی زندگی 
مردم هست، در مسئله تعظیم شعائر که به عنوان یک اصل هست، باید از متخصصین و 
کارشناسان استفاده کنند، کارشناسان، علما و روحانیون هستند، هیئات مذهبی هستند 
که این شعائر را در سال های متمادی سرپا می کنند و کیفیت اجرای شعائر را می دانند، 

این ها کارشناس قضیه هستند.

رسانه ملی به فعالیت های جهادی مقابله با کرونا نیز توجه کند»
آیت اهلل علم الهدی در ادامه خطاب به صداوســیما بیان کرد: جریان رسانه ملی ما نیز 
خوشبختانه با همه قدرت و ظرفیت در مسئله بهداشت و درمان وارد شده و دارد کار و 
فعالیت می کند و فعالیت های رسانه ملی در زمینه مقابله با کرونا، فعالیت های قابل تقدیر 
و ارزشــمند است، اما یک نکته را خدمت عزیزان مسئولمان در رسانه ملی عرض کنم؛ 
وقتی شما در مقام حفظ این جریان و مقابله با این جریان، خطی را پیش گرفتید و خط 
تقدیر و تشویق جریان ها را دنبال می کنید، در جلو جبهه عزیزان مسئول ما در درمان و 
بهداشت هستند، پرستاران فعال خدمتگزار جهادی، پزشکان متخصص و فداکار عرصه 
مقابله با کرونا در رأس و صف اول هستند، اما این طور نیست که بقیه که در این عرصه 

دارند فعالیت می کنند، نادیده گرفته شوند.
وی افزود: در این عرصه، مجاهدین زیادی داریم که در عرصه درمانی در مورد خدمات و 
فعالیت های غیرتخصصی و امکانات بهداشتی جهادی کار و فعالیت می کنند، عزیزانی داریم 
که کار و کسب خود را کنار گذاشتند و وارد این عرصه شدند، بسیج جامعه پزشکی با همه 
امکانات به میدان آمده و از همه امکانات و ظرفیت ها دارد در جهت مقابله با کرونا استفاده 
می کند، عزیزانی که برای آرامش خاطر بازماندگان آن دســته ای که متأسفانه در این با 
گرفتار شــدند و جان خودشان را از دست می دهند، برای آرامش خاطر آنان در تغسیل، 
تکفین، تدفین و در تجهیز این اموات در آرامستان ها زحمت می کشند و فعالیت می کنند، 
حرکت های جهادی ارزشــمندی دارند، باید از آنان نیز قدردانی و تشکر شود و امیدواریم 
رســانه ملی ما با جامعیتی که در برنامه تقدیری، تشویقی و فعالیت های تبلیغی کامل 

خودش در مسئله مقابله با این بیماری دارد، این افراد و اقشار را نیز در نظر داشته باشد.

اضطرار ملی آمریکا در قبال لبنان  با ایران هراسی©
سیاست: »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار ادعاها درباره ایران وضعیت 
اضطرار ملی علیه لبنان را تمدید کرد. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای مدعی شده است: 
»برخی اقدام های معین نظیر ارســال ساح از ســوی ایران به حزب اهلل-که سامانه های 
تسلیحاتی پیشرفته ای را شامل می شوند- موجب تضعیف حاکمیت لبنان می شوند، در 
ایجاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه نقش دارند و تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده 

در برابر امنیت ملی و سیاست خارجی ایاالت متحده پدید می آورند«.

هدف تحریم برای تغییر رفتار ایران شکست خورده است©
سیاست: »مایــک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا در جلسه مجلس سنا به شکست کارزار 
فشــار حداکثری آمریکا علیه ایران اعتراف کرد. پمپئو در پاسخ به پرسش یک سناتور 
درباره اثرگذاری سیاست آمریکا در قبال ایران گفت: کارزار فشار حداکثری، اثرگذار بوده، 
اما نتوانسته به هدفش برای تغییر رفتار حکومت ایران دست پیدا کند. وی این اظهارات 
را در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا که برای بحث درباره بودجه سال آینده 
وزارت خارجه آمریکا برگزار می شــد، مطرح کرد.  البته ساعتی بعد مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا در توییتر نوشته دامنه تحریم های اعمال شده علیه فلزات ایران را گسترش 

داده است.

بهانه تراشی های کره و ژاپن برای پس ندادن پول ایران©
سیاست: مقام هــای کره جنوبی و ژاپن از انتقال پول نقد ایران به سوئیس بدون اجازه 
آمریکا خودداری می کنند. وزارت خارجه کره جنوبی این موضوع را تأیید کرده اســت. 
یک مقام این وزارتخانه به رویترز گفت: »با توجه به تحریم های آمریکا بازگرداندن پول به 
صورت نقد امکان پذیر نیست. هر گونه مجوز درباره این وجوه باید از طرف آمریکا صادر 
شود«. مقام وزارت خارجه کره جنوبی گفت: »سئول درباره انتقال پول ایران به مسیر کانال 
مالی ســوئیس رایزنی هایی را انجام داده اســت«. او ادامه داد: »آمریکا نظر مثبتی درباره 
چنین طرح هایی ندارد«. رویترز در این زمینه نوشــته است مشخص نیست چرا ایاالت 
متحده آمریکا برای چنین مبادالتی مجوز صادر نکرده است. یک مقام وزارت خارجه ژاپن 
از اظهارنظر خودداری کرده و مسئله را به مقام های ایران ارجاع داده است. از سوی دیگر 

بانک مرکزی ایران به درخواست رویترز برای مصاحبه پاسخ نداده است.

شیوخ مرتجع عرب و دام خطرناک ©
»صلح مسلح« آمریکایی

بر اســاس بند 5 قطعنامه 22۳1 شــورای 
امنیت سازمان ملل که پشتوانه برجام است، 
از اواخر مهرماه امســال تحریم تســلیحاتی 
جمهوری اســامی ایران کــه به مدت پنج 
سال اعمال شــده بود، پایان یافته و بر این 
اساس کشــورمان می تواند نسبت به خرید 
تســلیحات جدید از بازار جهانــی به ویژه 
از روســیه و چین اقدام کنــد. در این میان 
ایــاالت متحده که به طور یکجانبه از توافق 
هســته ای با ایران خارج شــده، حال تاش 
دارد حتی قطعنامــه 22۳1 را هم با وجود 
تصویب آن از ســوی تمامی اعضای شورای 
امنیــت زیر پا گذاشــته و نگــذارد تحریم 

تسلیحاتی ایران پایان یابد. 
در این راســتا در چند ماه اخیر واشــنگتن با 
به راه انداختن کارزاری ضد ایرانی از بررســی 
پرونده هســته ای ایران در آژانس انرژی اتمی 
گرفتــه تا ایجــاد مزاحمت بــرای هواپیمای 
مسافربری کشورمان بر فراز سوریه و همچنین 
مانع تراشــی بر ســر منافع تهران در عراق، 
ســوریه، لبنان و سرتاســر منطقه، مقامات 
کشورمان را تحت فشار قرار داده و به واکنشی 
هیجانی وادار کرده تا در پی آن اهداف پشت 
پرده ضد ایرانی خود را دنبال کند. مقامات کاخ 
سفید همچنین از جنگ تبلیغاتی علیه تهران 
هم غافل نبوده و پروژه ایران هراسی خود را نیز 

به طور جد دنبال می کنند. 
در همین راستا برایان هوک نماینده ویژه 
ایــاالت متحــده در امور ایــران در هفته 
گذشته با سفر به برخی دولت های حاشیه 
جنوبــی خلیــج فارس )قطــر و کویت( و 
)انگلیس  اروپایــی  ادامه چند کشــور  در 
و اســتونی( تاش کرد ایــن گونه وانمود 
کند که عدم تحریم تســلیحاتی کشورمان 
خاورمیانه  در  درگیــری  تشــدید  موجب 
خواهد شــد. در مورد این اظهارات هوک 
البتــه باید به چند نکته توجه داشــت. به 
نظــر می رســد مهم ترین هدفــی که این 
مقــام آمریکایی از برگزاری تور منطقه ای 
خاورمیانه - اروپایی خــود دنبال می کند 
همان تداوم تبلیغات ضــد ایرانی و ایجاد 
هراس با هدف پیش بــردن پروژه تمدید 
تحریم تسلیحاتی اســت. با این وجود در 
این زمینه چند مســئله قابل ذکر اســت. 
نخســت آنکه هــر چند به نظر می رســد 
بر اســاس مفاد برجام تحریم تســلیحاتی 
ایران قرار است 2۷ مهرماه پایان یابد، اما 
واقعیت آن اســت که کشورمان در تأمین 
ســاح های مورد نیاز خودکفاســت؛ پس 
با وجود اهمیت داشــتن لغــو تحریم های 
تســلیحاتی، ولی این موضوع برای تهران 
ضرورت نیســت. دوم، حتــی اگر این بند 
هم لغو شــده و ایران بخواهد تســلیحاتی 
بخرد باید این اقدام با شرح جزئیات کامل 
برای شــورای امنیت و اینکه آن را از چه 
منبعی می خواهد تهیه کند، صورت گیرد. 
امــا همه می دانیم که موضوع پنهان کاری 
در بحث خرید های تســلیحاتی یک اصل 
مهم اســت و بنابراین هیچ کشوری حاضر 
نیســت این گونه اقدام کــرده و اطاعات 
نظامی خود را به دیگران بدهد. نکته سوم 
اینکه وقتی غرب وحشــی حتی از انتقال 
ارز بــرای خرید کاالهای ضروری غذایی و 
دارویــی جلوگیری می کند، مســلماً حتی 
در صورت رفع ایــن بند قرارداد در مقابل 
اندازی های  خریدهای تسلیحاتی ما سنگ 
نظر  به  بنابرایــن  بســیاری خواهند کرد. 
می رســد لغو تحریم تسلیحاتی ما اگر هم 
اجرایی شود، در حد شکلی بوده و ماهیت 
با این وجود  واقعی کمی خواهد داشــت. 
لغو تحریم تســلیحاتی کشورمان یک حق 
حقوقی و قانونی است که بر اساس برجام 
به ایران داده شــده و بایــد به آن احترام 

شود. گذاشته 
اما جدا از پیگیری موضوع تحریم تسلیحاتی 
ایران، هوک در سفر به منطقه و پیش بردن 
پروژه ایران هراسی در خاورمیانه یک هدف 
مهــم دیگر را هم دنبــال می کند و آن هم 
فروش هرچه بیشــتر تســلیحات به شیخ 
نشــین های ثروتمند عربی است. هوک در 
حالی مدعی است لغو تحریم های تسلیحاتی 
ایران موجب »تشــدید درگیری« در منطقه 
خواهد شــد که این کشــور بــا فروش 45 
میلیارد دالر اســلحه به عربســتان، امارات 
و دیگر کشــورهای عربی، عمــًا خاورمیانه 
را به انبار باروتی تبدیل کرده اســت. نظام 
ســلطه تاش دارد با دروغ پــردازی درباره 
اقدام های ایران، دوره ای از »صلح مسلح« را 
در خاورمیانه به راه اندازد و با به تاراج بردن 
ثــروت ملت های منطقه بــازار کارخانجات 
اسلحه سازی خود را بیش از پیش گرم نگه 
دارد. واقعیت آن است که برای آمریکایی ها 
تنها چیزی که از اهمیت برخوردار نیســت، 
امنیت منطقه ماســت؛ چراکه اگر واقعاً این 
خواســته آن ها باشــد، پیش مقدمه چنین 
خاورمیانه  از  نظامیانشان  خواسته ای خروج 
اســت. پس به نظر می رســد دروغ پردازی 
علیه ایران بازی آمریکایی اســت برای قالب 
کردن تسلیحات بیشتر به کشورهای عربی 

نه چیزی بیشتر. 
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بازتاب گسترده سخنان رهبر معظم انقالب 
در رسانه های جهانی

سیاست: سخنان رهبر معظم انقاب 
در فاصله زمانی بسیار کوتاهی از بازتاب 
بین المللی گســترده ای در رسانه های 
جهانــی برخــوردار شــد. خبرگزاری 
بی بی ســی تیتر خود درباره سخنرانی 
رهبر معظم انقاب را این گونه انتخاب 
کرد: »اینســتکس« )ابــزار حمایت از 
مبادالت تجاری( بازیچه چرندی است. 

خبرگزاری اسپوتنیک نیز این بخش از 
ســخنان رهبر انقاب را رسانه ای کرد: 
هدف کوتــاه مدت دشــمن از تحریم 
خســته کردن مردم اســت. چند سال 
است می گویند تابستان داغ؛ حاال امسال 
خودشان دچار تابســتان داغ شدند. به 
وعده هــای این و آن نبایــد تکیه کرد. 
آخرین ابتکار اروپایی ها بازیچه چرندی 
به نام اینســتکس بود که حتی همان 
هم تحقق پیدا نکرد. خبرگزاری رویترز 
این گونه سخنان مقام معظم رهبری را 
پوشش داد: ایران برنامه های هسته ای و 
موشکی بالستیک خود را متوقف نخواهد 
کرد؛ رؤیای آمریکا برای دســتیابی به 
اهدافــش از طریق تحریم ها و فشــار 
حداکثری بر ایران هیچ گاه به واقعیت 
نخواهد پیوست. تحریم های آمریکا ایران 
را قوی تر و خودکفا کرده اســت. روسیا 
الیــوم بخش هایی از فرمایشــات مقام 

معظم رهبری را منتشــر و در تیتری 
نوشــت: هدف از تحریم های آمریکا در 
مدت زمان طوالنی، به شکست کشاندن 
اقتصاد ایران است. رهبر انقاب اسامی 
گفت: رفتــار آمریکا با ملت ها همچون 
رفتار پلیس آمریکایــی با جورج فلوید 
بود و این کشــور سیاست زانو بر گردن 
ملت ها را دنبال می کند. پایگاه اینترنتی 
العهد در صفحه نخســت خود سخنان 
رهبری را منتشــر و در تیتری نوشت: 
آمریکای بحــران زده هرگز نمی تواند 
ما را تســلیم کند. شــبکه تلویزیونی 
المیادین به محض آغاز سخنان رهبری، 
فرمایشات حضرت آیت اهلل خامنه ای را 
در قالب جماتی به صورت خبر فوری 
در صفحه نخســت خود منتشر کرد. 
شبکه تلویزیونی الجزیره نیز به انتشار 
گزیده هایی از سخنان رهبری پرداخت 
و به نقل از ایشــان اعام کــرد: اقدام 
آمریکا در به شــهادت رساندن سپهبد 
حاج قاســم سلیمانی به وحدت بیشتر 
ایرانی ها و عراقی ها منجر شد. فشارها 
بر ایران هرگز فایده ای نخواهد داشت و 
دشمنان به این موضوع اذعان می کنند. 
مــا هرگز برنامه های موشــکی خود را 
همان طور که آمریکا خواهان آن است، 

متوقف نخواهیم کرد.
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 نمایشگاه کتاب های خطی و اسناد آیات عظام و علمای اعالم   قدس: به مناسبت سالروز صدور اعالميه مشترك علما در تأیيد مرجعيت حضرت امام خميني)ره( در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری 
نمایشگاه کتاب های خطی و اسناد آیات عظام و علمای اعالم برپا شده است. در این نمایشگاه تعدادی از آثار از جمله کتاب های خطی به دستخط شيخ حرعاملی، شيخ بهایی، عالمه مجلسی، مالمحسن فيض کاشانی و نيز 

اسنادی با دستخط حضرت امام خمينی)ره(، مقام معظم رهبری و پدر بزرگوارشان وآیات مرعشی نجفی، سيد محمدهادی حسينی ميالنی، فاضل موحدی لنکرانی و... به نمایش درآمده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
جشن های دهه والیت  با تعویض پرچم گنبد منور رضوی آغاز شد

دهه عشق و ارادت©
قدس: عصر پنجشنبه در آستانه عید 
سعید قربان با تعویض  پرچم گنبد منور 
رضوی جشن های دهه والیت در حرم 
حضرت رضا)ع( آغاز شــد.پرچم گنبد 
حرم منور رضوی در مراسمی تعویض 
و پرچم سبز بر فراز این بارگاه منور به 
اهتزاز درآمد.مراسم ویژه تعویض پرچم 

گنبد طالیی حرم امام رضا)ع( در آســتانه عید ســعید قربان و آغاز دهه والیت 
صورت گرفت. 

براساس یک رســم دیرینه پرچم بارگاه منور رضوی که در آستانه شهادت امام 
محمدباقر)ع( سیاه شــده بود، در آستانه عید قربان و آغاز دهه والیت، با پرچم 

سبز جایگزین شد.

با حضور زائران بارگاه منور حضرت رضا)ع( انجام شد 

 برگزاری دعای عرفه و آیین عید قربان©
 با رعایت پروتکل ها 

قــدس: دعــای عرفــه و آیین های 
عید قربــان در حرم مطهــر رضوی با 
حضــور زائــران بارگاه منــور حضرت 
رضــا)ع( و با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی انجام شــد.زائران در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه بــا رعایت تمامی 
دعای  مراسم  بهداشــتی  پروتکل های 

عرفه و آیین های گرامیداشت عید قربان را در حرم منور رضوی برگزار کردند.
نحوه استقرار زائران در آیین های گرامیداشت عید قربان موید این مسئله است 
که تمام نکات و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل از سوی آن ها رعایت شده 
است.همچنین تمام مســائل مرتبط با پروتکل های بهداشتی از سوی زائران در 

هنگام قرائت دعای عرفه نیز به صورت کامل رعایت شد.

نهضت امام حسین)ع( احیای حقیقت حج بود»
مراســم پرفیض دعای عرفه از ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه با سخنرانی حجت االسالم 
سیدمهدی میرباقری، اســتاد حوزه و دانشگاه در صحن جامع حرم رضوی آغاز 
شد و با قرائت دعای عرفه و مدیحه سرایی توسط حجت االسالم جعفر اسالمی فر، 
سیداحمد واعظی و علی مالئکه ادامه یافت.عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه حقیقت حج به نوعی با امام حسین)ع( احیا شده است، گفت: راه رسیدن به 

خداوند متعال با امام حسین)ع( نزدیک تر و سریع تر طی خواهد شد.
حجت االسالم ســیدمهدی میرباقری در مراسم دعای عرفه حرم رضوی با بیان 
اینکه روز عرفه روز امام حسین)ع( است، گفت: می توان از طریق امام حسین)ع( 
راه رسیدن به خداوند متعال را سریع تر پیمود.استاد حوزه و دانشگاه افزود: خداوند 
متعال به برکت پیامبر اکرم)ص( راه امت اسالم را به سمت خدا کوتاه ترکرده است، 
در ســوره بقره آمده است: ما به شــما لیله القدر داده ایم و راه رسیدن به خداوند 
متعال از این طریق کوتاه تر شده است.وی همچنین گفت: بنابراین پیروان دین 
اسالم سریع تر به خداوند می رسند. در سوره فجر نیز نشانه هایی مانند فجر، وتر، 

شفع و لیالی عشر بیان شده است.
 شب های ده گانه یا همان لیالی عشر از نعمت های بابرکتی است که خداوند متعال 
به امت اسالم تقدیم کرده است.میرباقری در ادامه تصریح کرد: با وجودی که عمر 
انسان در این دنیا کوتاه است باید دانست که این عمر بسیار ارزشمند است پس 

باید از عمر نهایت بهره را برد. 
از فرصت های استثنایی دیگری که خداوند به امت اسالم ارزانی داشته، روز عرفه 
است که در برخی روایت ها آن را به نوعی به امام حسین)ع( نیز نسبت داده اند.وی 
با بیان اینکه حقیقت حج به نوعی با امام حسین)ع( احیا شده است، اظهار کرد: راه 

رسیدن به خداوند متعال با امام حسین)ع( نزدیک تر و سریع تر طی خواهد شد.

کاشانی   مروج   قدس/ محمدحسین 
مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین 
رضوی گفت: تأمین به موقع کاالی مورد 
نیاز مصرف کننده و ارتباط صحیح و درست 
بین تولیدکننده تا بازار مصرف برای رسیدن 
کاال به دست مصرف کنندگان واقعی از جمله 
مواردی به شمار می رود که در بین فعاالن 
مهندس  است.  اهمیت  دارای  اقتصادی 
علیرضا پیمان پاک در گفت وگو با خبرنگار 
دلیل، آستان  به همین  اظهار کرد:  قدس 
اقتصادی  فعالیت  سابقه  با  رضوی  قدس 
در عرصه های گوناگون و با مطالعات انجام 
شده در کنار سایر سیاست ها و راه حل های 
موجود، تصمیم گرفت با ایجاد زنجیره های 
تأمین کاال توسط سازمان اقتصادی رضوی 
ورود  عرصه  این  در  سال۱۳97  ابتدای  از 
در  شرکت  این  داد:  ادامه  کند.وی  پیدا 
حال حاضر بر اساس مأموریت های تعریف 
موضوعات  و  پروژه ها  اولویت بندی  و  شده 
خوراک  کشاورزی،  مانند:  حوزه هایی  در 
و محصوالت  قرمز(  و  دام، گوشت )سفید 
و...  فلزات  شیمیایی،  صنایع  پروتئینی، 
مشغول فعالیت است. این کارشناس ارشد 
فعالیت  کرد:  تصریح  بازرگانی  مدیریت 
شرکت زنجیره تأمین رضوی عالوه بر اینکه 
از طریق صادرات محصوالت ایرانی موجب 
کارخانجات  تولیدی  خطوط  شدن  فعال 
داخلی کشور شده، توانسته است برخی از 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور 

در سال گذشته را هم با قیمت مناسب و در 
بازه زمانی مطلوب و به موقع تا حد امکان و 
با توجه به ظرفیت های موجود تأمین کند. 

فعالیت در راستای رسالت  اجتماعی »
آستان قدس رضوی 

پیمان پاک در بخش دیگری از ســخنانش 
به اهمیت ورود آســتان قــدس رضوی به 
عرصــه زنجیره تأمین کاال اشــاره و اظهار 
کرد: فعالیت شرکت مدیریت زنجیره تأمین 
رضوی مطابق ضوابط و دســتورالعمل های 
قانونی تعیین شــده که بــه نهاد مقدس و 
قابل اعتمادی همچون آستان قدس رضوی 
منتسب است، می تواند در زمینه تأمین کاال 
و در موارد متعدد و مهمی همچون بازوی 
کمکی دولت برای افزایش صادرات، ایجاد 

اشــتغال، فعال کردن ظرفیت های تولیدی 
کشور، تنظیم بازار داخلی، قطع وابستگی 
به خارج، رفع داللی و سوداگری واسطه ها، 
مدیریت صحیح و درست واردات کاالهای 
اساسی مورد نیاز کشــور و... فعالیت های 
ثمربخشی را به عمل آورد.این مقام مسئول 
خاطرنشان کرد: این شرکت تالش کرده تا 
گامی در راســتای رشد و شکوفایی اقتصاد 
ملــی و داخلی کشــور بــردارد و از طرف 
دیگــر از طریــق حفظ و ایجاد اشــتغال، 
محرومیت زدایی، رســاندن سود و منفعت 
مناسب به واحدهای تولیدی و... در راستای 
رسالت  اجتماعی آستان قدس رضوی هم 

نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرعامل این شرکت تأکید کرد: برای این 
شرکت به عنوان یکی از تشکیالت منتسب 

به آســتان قدس رضوی، کمــک به حل 
مشکالت تولیدکنندگان داخلی و افزایش 
روند صادرات محصوالت ایرانی، همچنین 
افزایش اعتبار و ارزش کاری ورود آســتان 
قدس رضوی در زمینه زنجیره تأمین کاال 
در عرصه های بین المللی و تجارت داخلی به 

مراتب از کسب سود و منفعت 
مادی بیشتر و مهم تر است.

پیمان پاک از پروژه های کمک 
به توســعه ظرفیت های تولید 
بخش کشاورزی در محصوالت 
باغــی و گلخانــه ای، کمک به 
توسعه صادرات و تولید آبزیان 

و...(،  میگــو  ماهی،  )مانند: 
کمک به توسعه ظرفیت های 
صادراتــی کشــور در حوزه 
رنگین  فلزات  )مانند  فلزات 
همچــون :مــس، روی و...( 
و  فــوالدی  و محصــوالت 
آلومینیوم، کمک به توسعه 
صــادرات و افزایــش تولید 
و  شــیمیایی  محصــوالت 

پتروشیمیایی مانند: روغن های پایه صنعتی، 
قیر، محصوالت پالســتیکی )درعرصه های 
گوناگون( و کمک به تأمین مواد اولیه برای 
فعال ســازی ظرفیت های کشور در صنعت 
نســاجی مانند: نخ، پنبه، پارچه به عنوان 
پروژه های در دســت اقدام این شرکت در 

سال جاری نام برد. 

این شرکت تالش 
کرده گامی در 

راستای رشد و 
شکوفایی اقتصاد 

ملی و داخلی کشور 
بردارد

بــــــــرش

گفت وگوی قدس با مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی

دوره آموزشی خبرنویسی ©زنجیره تأمین کاال  و رسالت اجتماعی آستان قدس
ویژه خادمیاران یزدی

آستان: مسئول کانــون خبر، رسانه و فضای 
مجازی کانون های خدمت رضوی استان یزد 
از برگزاری دوره های آموزش خبر نویسی ویژه 
خادمیاران این اســتان خبر داد. محمدعلی 
ملک زاده با اشــاره به اهمیت اطالع رسانی از 
خدمات خادمیــاران در عرصه های مختلف 
گفت: خادمیاران رضوی در ســطح اســتان 
و کشــور هر روزه اقدام های ارزشمندی را با 
نیت رضای الهی در عرصه های مختلف انجام 
می دهند که نیاز به اطالع رسانی بیشتر این 
خدمات اســت.وی ادامه داد: اطالع رسانی از 
خدمات، فعالیت هــا و برنامه های کانون های 
خدمت رضوی می تواند مروج فرهنگ رضوی 
باشــد و کار در این حوزه با نیت نذر رســانه 
صورت می پذیرد.مسئول کانون تخصصی خبر 
و رسانه گفت: خوشبختانه رسانه های استانی 
استقبال خوبی از خبرهای تولیدی کانون خبر 
و رســانه دارند و این مســئولیت ما را بیشتر 
می کند.وی با اشاره به حضور بیش از 8۰ نفر 
از خادمیاران در کانون تخصصی خبر و رسانه 
اضافه کــرد: کمتر از یک درصد از خادمیاران 
اســتان در حوزه خبر و رسانه فعالیت دارند و 
برای ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه ای نیاز 
به آموزش، رشــد و توانمندسازی خادمیاران 
رسانه احساس می شد.ملک زاده به برگزاری 
دوره آموزشی خبرنویســی در ماه آتی اشاره 
کرد و افزود: فراخوان دوره مقدماتی خبرنویسی 
به خادمیاران رضوی استان ارسال شده است 
و عالقه مندان تــا نیمه مرداد ماه می توانند با 
ارســال کدملی، نام و میزان تحصیالت خود 
بــه شــماره 5۰۰۰2۰۶۰2۰2 در این دوره 
پیش ثبت نام کنند. وی افــزود: این دوره به 
صورت مقدماتی و با حضور یکی از اســتادان 
بنام در حوزه خبر اســتان برگزار می شــود و 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا قرار اســت 
بخشــی از دوره به صورت مجازی و بخشی 
به صورت کارگاهی برگزار شود.مسئول کانون 
خبر، رسانه و فضای مجازی دفتر کانون های 
خدمت رضــوی ادامــه داد: در نظر داریم در 
آینده نزدیک دوره هایی را با موضوع آشنایی 
با فضای مجازی، سواد رسانه ای و راهکارهای 
بهره مندی از فضای مجازی در توسعه فرهنگ 

رضوی برگزار کنیم.

سرزمین آفتاب

خـــبر

 شنبه 11 مرداد 1399  11 ذی الحجه 1441 1 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9308

آستان: نخســتین دوره مجازی آموزش خبرنگار تخصصی 
ویژه دانشجویان و طالب حوزه علمیه به همت روابط عمومی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی، در این دانشگاه برگزار می شود.

این دوره تخصصی برای نخستین بار به همت روابط عمومی 
دانشــگاه علوم اســالمی رضوی با مشــارکت مرکز مهارت 

آموزی این دانشــگاه و با همکاری مؤسسه فرهنگی قدس در 
راستای تربیت خبرنگار تخصصی ویژه سرویس های تخصصی 
مطبوعات به صورت آموزش مجازی ویژه دانشجویان و طالب 
حوزه علمیه در این دانشــگاه برگزار می شــود.تکنیک های 
مصاحبه، خبرنویســی، یادداشت نویســی، گزارش نویسی و 

عکاســی خبری از جمله سرفصل های این دوره تخصصی به 
شــمار می رود که پس از قبولی مهارت آمــوزان در آزمون، 
گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای کشور به آن ها اعطا می شود 
و نفرات برتــر این دوره جهت همکاری بــه خبرگزاری ها و 

روزنامه قدس معرفی می شوند.

دوره آموزش خبرنگار تخصصی در دانشگاه علوم اسالمی رضوی
برای نخستین بار برگزار می شود

خبر
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شركت مزایده گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مزایده: فروش 4 باب منزل مسکونی به مساحت های 131/9، 172/8، 128/1 و 140 مترمربع به صورت مجزا 

در )4گروه( واقع در میدان قدس، خیابان مصلی، چهارراه اوحدی، كوچه شهیدان طباطبایی 
نحوه دریافت و تحویل اس��ناد مزایده: كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اس��ناد مزایده تا اعالم 
 www.setadiran.ir برنده و تحویل اجناس، با مراجعه به »سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد(« به آدرس
امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس »س��امانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت 
در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توكن(: مركز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 

85193768-021، تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای كاری با شماره 36270820- 031(
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/05/06 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه 

مورخ 1399/05/16
تضمی��ن ش��ركت در مزایده به ص��ورت ضمانتنام��ه معتبر ی��ا فیش واریز وجه بحس��اب بانک مركزی بش��ماره 
IR 330100004101101430230298 به نام شركت برق منطقه ای اصفهان به شرح جدول ذیل مورد قبول می  باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(مساحت )مترمربع(پالک ثبتیگروه

293.125.000 128/1فرعی 7651 از اصلی 114915

304.375.000 140فرعی 13415 از اصلی 214915

285.625.000 131/9فرعی 11211 از اصلی 314915

389.456.250 172/8فرعی 7874 از اصلی 414915

بازدی��د از امالک موضوع مزایده  پس از تهیه اس��ناد و صرفاً در روز دوش��نبه م��ورخ  1399/05/20 ،  با حركت از 
ش��ركت برق منطقه  ای اصفهان رأس س��اعت 09:00 صبح امکان  پذیر خواهد بود. حضور كلیه شركت  كنندگان در 

مزایده الزامی و عدم حضور به منزله قبول كلیه شرایط مزایده می باشد.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده  گران بایستی حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1399/05/27 نس��بت به ثبت پیش��نهادات در س��امانه تداركات الکترونیک دولت)س��تاد( اقدام و نسخه 
فیزیکی پیش��نهادات را در موعد مذكور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شركت برق منطقه ای 

اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگش��ایی پاكات مزایده: س��اعت 10:00صبح روز سه  ش��نبه مورخ  1399/05/28- سالن كمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شركت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مزایده :

سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
به پیشنهادهائی كه فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده  های كمتر از میزان مقرر، چك و نظایر آن 

و پیشنهادهائی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا " می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده كنید.                                      شناسه آگهی925423

http://iets.mporg.ir           www.tavanir.org.ir           www.erec.co.ir          www.setadiran.ir 

آگهی مزایده  عمومی
 990/9001 )شماره 2099001188000001  در سامانه ستاد(

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان
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99
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ش�هرداری تربت جام در نظ��ر دارد ب��رای فرصتهای 
سرمایه گذاری خویش با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری و با 
مشخصات و شرایط مندرج  در اسناد فراخوان در تامین مالی،طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری به روش سرمایه گذاری مشاركتی از 

طریق فراخوان عمومی ، شریک واجد شرایط انتخاب نماید .
عنوان فرصت سرمایه گذاریردیفعنوان فرصت سرمایه گذاریردیف

1
کلینیک خدمات پزشکی )مطب پزشکان، آزمایشگاه، تصویربرداری، 
داروخانه و .... ( ، تجاری، خدماتی و رفاهی در محل فعلی ساختمان 

اداری شهرداری
خیابان غذا )فود استریت( بوستان معلم8

9پارکینگ و مجتمع تجاری خدماتی جنب میدان ولیعصر2
مجتمع گردشگری، تجاری،  رفاهی و خدماتی در محل 

فعلی پایانه مسافربری 

10زیرگذر بازار میدان ولیعصر3
بوم گردی، مرکز فرهنگی،گردشگری، خدماتی، رفاهی 
)رستوران سنتی، چایخانه و ....( در محل فعلی حمام عزت

11مجتمع تجاری خیابان پاسداران4
بیمارستان دامپزشکی و ...... در محل ساختمان 

کشتارگاه قدیمی )ابتدای جاده باخرز(

5
مجموعه ورزشی خیابان پاسداران )پارک آبی، سالن ورزشی سرپوشیده، 

12چمن مصنوعی و .....(
 پارکینگ وسائط نقلیه سنگین، بازار خودرو و .....

در محل فعلی پایانه بار )ابتدای جاده تایباد(

مجموعه فرهنگسرا واقع در تقاطع بلوار جانبازان و خیابان پاسداران 6
13)میدان بصیرت(

مجتمع بین راهی )رفاهی، خدماتی و ...... ( در کیلومتر 
5 جاده مشهد

7

خدمات رفاهی )رستوران، سفره خانه سنتی، هتل، متل و ...( ، مرکز 
بوم گردی، محل برگزاری مراسمات مردمی، سینما تئاتر و... ، سالن و 
زمین ورزشی، تیراندازی و ... ، باغ تاالر، باغ پرندگان، ، پیست موتور 

سواری و اتومبیل رانی )کارتینگ(، شهربازی، تولید گیاهان دارویی،                      
بازارچه های محلی، استخر ذخیره آب )پرورش ماهی(، در محل پارک 

جنگلی به مساحت 88 هکتار

شهربازی14

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار  ) نوبت دوم (

 حسینی -  شهردار تربت جام 

بدینوس��یله از كلی��ه اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی واج��د ش��رایط دعوت                        
م��ی نماید جهت تهیه اس��ناد فراخوان با واریز مبلغ دویس��ت هزار ریال 
به حس��اب ش��ماره 3100002305000 ش��هرداری تربت جام نزد بانک ملی 
شعبه شهرداری كد 8753 و ارایه آن به اداره سرمایه گذاری شهرداری 
از طری��ق مراجعه حضوری یا از طریق فاكس یا س��ایر پیام رس��انها اقدام 

نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است( .
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت كس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن

 12-05152527910 اداره س��رمایه گذاری ش��هرداری ترب��ت جام تماس 
حاصل  نمایند. 
سایر شرایط : 

مهل��ت دریاف��ت اس��ناد از تاریخ درج آگه��ي نوبت اول ، ت��ا 10 روز كاري 
 پ��س از درج آگهي نوب��ت دوم در روزنام��ه . )تا پایان وق��ت اداری روز 

چهار شنبه مورخ 1399/05/22( می باشد . 

آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 
1399/05/23 به دبیرخانه شهرداری می باشد . 

زمان بررس��ی پیش��نهادات روز ش��نبه مورخ 1399/05/25 راس ساعت 
18:00 می باشد . 

محل دریافت اس��ناد اداره س��رمایه گذاری شهرداري تربت جام واقع در 
ساختمان شهرداری تربت جام می باشد . 

ای��ن فراخ��وان بمنزله شناس��ایی س��رمایه گذار ب��وده و از بین ش��ركت 
كنندگان بهترین ش��ریک برابر ش��رایط مندرج توسط ش��هرداری انتخاب 
خواهد ش��د كلیه قیمت گذاریها توس��ط كارش��ناس رس��می دادگستری و 

مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری بانجام خواهد رسید . 
ش��هرداری در انتخاب ش��ریک و رد یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار 

میباشد .
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 شرکت های خصوصی و سلطه مجازی آمریکا بر جهان اندیشه: عزیز نجف پور آقابیگلو، رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی در نشست کرونا و فضای مجازی گفت: درحال حاضر آمریکایی ها حاکم فضای مجازی و 
اینترنت جهانی هستند. این سلطه و حاکمیت در لوای مؤسسات و شرکت های بزرگی چون گوگل، فیس بوک و... انجام می شود. الگوی حکمرانی مجازی آمریکایی ها با عنوان چند ذی نفعی سامان می یابد. بدین صورت که فضای 
تعامل، بین شرکت ها و مستقل از دولت ها تعریف می شود. در این فرایند، دولت ها تضعیف می شوند اما به دلیل قدرت شرکت های آمریکایی، نتیجه تعامل بخش خصوصی سایر جوامع با شرکت های آمریکایی مشخص است.

مناسک محرم و سالمت اجتماعی©
والمسلمین  حجت االســام  اندیشه: 
حبیــب اهلل بابایی، رئیس پژوهشــکده 
مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اســامی در یادداشتی 
به این پرسش پاسخ داده است که چرا 
باید در وضعیت کرونایی مناسک محرم 
را برگزار کرد؟ در ادامه این یادداشــت 
را از نظر می گذرانیم. نخســتین چیزی که در شــرایط کرونایی برای برخی از 
نویسندگان در اولویت قرار می گیرد مناسک دینی و مذهبی و ضرورت تعطیلی 
آن هاســت. بگذریم از کسانی که تعطیلی مناسک می گویند و تعطیلی شریعت 
منظور می کنند، برخی از مخالفان برگزاری مراسم محرم صادقانه نگران سامتی 
مردم و جامعه هستند و هراس از این دارند که با کرونایی شدن جامعه نه فقط 
جامعــه دینداران بلکه خود دین و منطق حفظ نفــس و »ال تلقوا بایدیکم الی 
التهلکه« آسیب ببیند. در این باره چند نکته به نظر می رسد که برگزاری مناسک 

محرم را ولو در وضعیت کرونایی ضروری نشان می دهد.
1- در کنار سامت فیزیکی و پزشکی باید سامت اجتماعی )social health( را مهم 
)و شــاید مهم تر از سامت پزشکی( و حفظ شعور و شور فرهنگی و اجتماعی را از 
اولویت های سامت اجتماعی و روحی اجتماع در نظر گرفت. سامت اجتماعی در 
جامعه دینی در ارتباط تنگاتنگ با باورهای دینی و مناسک دینی است. آنچه در ماه 
رمضان نوعاً رخ می دهد تقدم آگاهِی دینی بر احساس و شور دینی است و آنچه که 
در ماه محرم واقع می شود پیشی گرفتن شور دینی بر آگاهی دینی است )البته همه 
رابطه دیالکتیک میان شور و شعور را می دانیم(. حفظ تعادل بین این دو فصل از شور 
و شــعور در کل ســال از اولویت های جامعه متعادل دینی و نظام صحت و سامت 
اجتماعی در ایران اسامی است. ایجاد خأل و کاستی در هر یک از این دو ضرورت، 
سامت اجتماعی را مخدوش می کند و خدشه در سامت اجتماعی، سامت روانی را 

آسیب می زند و بیماری روانی هم مسیر سامت بدن را به خطر می اندازد.
۲. در نسبت بین روح و جسم در جامعه و تمدن، تحلیل های مختلفی مطرح شده 
است. از منظر آلبرت اشویتســر در فلسفه الحضاره، هرچند تمدن به مثابه ترقی و 
پیشــرفت روحی و جســمی، مادی و معنوی به صورت توأمان است، ولی پیشرفت 
حقیقی آنجایی اســت که به جهت روحی تکاملی حاصل شده باشد. از نظر ایشان، 
ادعای تمدن زمانی صحت پیدا می کند که بین آنچه جوهری اســت و آنچه نیست 
تمایز ایجاد شود. هر دو پیشرفت فوق، کار روح است، ولی در یکی تصرف روح در ماده 
است و در دیگری تصرف روح در روح. در این معنا، پیشرفت اخاقی، جوهر تمدن 
خواهد بود و اساساً تمدن غیر از این معنا معنای دیگری نخواهد داشت. )بر این اساس 
در وضعیت تمدنِی دنیای دنیوی شده باید در پی روح جدیدی گشت، باید ُخلق باطن 
را عوض کرد تا تمدن حقیقی شــکل بگیرد(. بر همین اســاس در دفاع از برگزاری 
مراســم محرم، برخی به درستی تقدم و اولویت نیازهای روحی بر نیازهای جسمی 
و فیزیکی را مطرح می کنند. اما مهم تر از آن، توجه به وابســتگی دوسویه و متقابل 
میان روح و بدن و نیازهای فیزیکی و متافیزیکی و ســامتِی در هم تنیده روحی و 
جسمی است، اینکه فقدان ســامتی روحی جامعه، سامتی جسمی را هم دچار 
مشکل خواهد کرد و کاستی ها در سامتی جسمی جامعه نیز ممکن است سامتی 
روحی را دچار خطر کند. از این نظر، باید تعادلی وجود داشته باشد بین فعالیت های 
فیزیکی و متافیزیکی، تاش های اقتصادی و فرهنگی، حرکت های دنیایی و دینی و 

سامتی جسمی و روحی.
۳. بر همین اســاس، باید کارکردهای اخاقی محرم )رابطه بین اخاق و مناســک 
مذهبــی( را در نظر آورد )آمار تحقیقات پژوهشــکده های پلیس در کاهش ُجرم و 
جنایــت در محرم و صفر را ماحظه کنید( و تعطیلی محــرم را در واقع تعطیلی 
بخشــی از فرایندهای اخاقی شدن یا اخاقی ماندن جامعه دانست. بی شک توجه 
به این نکته ما را در حکم به تعطیلی محرم محتاط  تر خواهد ساخت. اساساً تعطیل 
کردن ها ســاده ترین راه و انفعال در برابر ویروس فعال کووید 1۹ است که می تواند 
روح سختی و مقاومت در برابر بحران های اجتماعی را به کلی سست کند و ما را به 
سمت سکوالریزاسیون رادیکال بکشاند )همیشه نسبتی هست بین »ساده سازی ها« 

و »واکنش های افراطی«(.
۴. نکته دیگر در ضرورت توجه به مناســک محرم، »اقتصاد محرم«، »اقتصاد نذر« 
و »اقتصاد احسان« در کشور و بلکه در جوامع شیعی و حتی برخی از جوامع سنی 
مذهب است. امروزه کسانی که در مورد وضعیت اقتصادی کشور نگران اند و نسبت به 
اقشار آسیب پذیر دغدغه مند هستند، کارکردهای اقتصادی محرم، مثل تولید پارچه 
سیاه و خیاطی پیراهن و روسری و... ، ابزارهای صوتی، انواع المپ ها، انواع سی دی و 
دی وی دی، انواع اجاق و کپسول های آشپزی، انواع فرش و موکت برای حسینیه ها، 
انواع قربانی ها همچون گاو، گوسفند و شتر )فقط یک مورد از اقتصاد دسته هشتم 
محرم حسینیه زنجان را ببینید(، انواع حبوبات، چای، زعفران، روغن، سبزی، پیاز و... 
و امروزه انواع ظروف پاســتیکی و غیره را باید در نظر بگیرند. اقتصاد محرم آن قدر 
جدی اســت که مدت هاست چینی ها این بازار را به درستی شناسایی کرده اند و در 
حال سرمایه گذاری در بازار محرم و صادرات کاالهای محرم به کشورهای اسامی از 
جمله ایران هستند. بدین سان کسانی که دغدغه های بازار و اقتصاد جامعه را هم دارند 
نباید فراموش کنند که بخشی از اقتصاد مردمی متعلق به قاطبه جامعه مذهبی ایران 
در ایام محرم است و تعطیلی محرم، در عمل تعطیلِی بخش مهمی از اقتصاد کشور 

در این دو ماه خواهد بود.
۵. همان طور که پیش از این تأکید داشته ام باید مساجد، محور نظافت و بهداشت در 
محله باشند و ائمه جماعات مساجد هم باید از فرهنگ سامت در محله، پشتیبانی 
و به فقیران سامت در محله سرکشی و رسیدگی کنند. در ایام محرم حسینیه ها و 
هیئت های مذهبی هم می توانند در تأمین فرهنگ سامت در محله نقش مکمل را 
داشته باشند و بخشی از کارکردهای محرم امسالشان را بر توسعه فرهنگ بهداشت 
 و مراقبت از خود و بلکه مراقبت روحی و البته بهداشتی از دیگران )امر به معروف و 
نهی از منکرهای بهداشتی( و استمرار کمک های ایمانی و همدلی قرار دهند. در این 
باره همان طور که هیئات مذهبی هر ساله گونه های شورانگیزی از عزاداری و اشعار 
جدید فاخر و سبک های نوی نوحه خوانی را طراحی و اجرا می کنند، امسال می توانند 
در سطوحی باالتر در مورد کارکردهای جدید اجتماعِی هیئات و حسینیه ها و اقدامات 
مربوط به نظام سامت و صحت نیز مبتکرانه عمل کنند و با الهام از فرهنگ اربعین 
به مصافی متفاوت با ویروس کرونا و ویروس های پیرامونی آن بروند. در این صورت 
محرم نه تهدیدی برای سامتی مردم، بلکه فرصت و ظرفیتی خواهد بود برای شتاب 

سامت در جامعه و رهایی از وضعیت کرونایی. ان شاءاهلل.

طول  در  افتخاری  فاطمه  اندیشه/   
تاریخ از زمان آغاز حیات سیاسی اسام 
تا به امروز همواره دوگانه تکلیف محوری 
و نتیجه گرایی مطرح بوده اســت. پس 
از پیروزی انقاب اســامی، امام راحل 
و مقام معظم رهبــری تاش می کنند 
در ســخنرانی ها و خط  مشی سیاسی 
خود تضاد ایجاد شده در زمان مشروطه 
و پــس از آن را برطرف ســازند. امروزه 
نیز بــا ورود نســل جــوان انقابی به 
عرصه سیاســت و فعالیت های سیاسی 
عرصه هــای  در  ورود  به خصــوص  و 
مختلف عدالت خواهــی و... این دوگانه 
معروف، اســباب مناقشــات تازه ای در 
برخی جریان های سیاســی شده است. 
به همین منظور با دکتر ســید ســجاد 
ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشــکده 
فرهنگ و اندیشــه اسامی گفت وگویی 
انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید.

در    کــه  تناقضــی 
امروز  فضای سیاســی 
بیــن نتیجه گرایــی و 
دیده  تکلیف محــوری 
می شود، ریشه در مبانی 
یک  یا  دارد  اســالمی 

تضاد ساختگی است؟
از آنجا که انسان ها معموالً 
نمی توانند به تنهایی مسیر 
تشــخیص  را  خودشــان 
ذهنی  بایسته های  و  دهند 
 خــود را از متــون دینــی 
اســام  در  بیاورنــد،  در 
این هــا به شــخصی به نام 
فقیه واگذار شــده است که رفتار زندگی 
افــراد را به شــریعت مســتند کند. به 
عبارت دیگر دین سه عرصه کان دارد؛ 
باورها که ذهنیت و عقاید مردم اســت؛ 
رفتارها که مباحث مربوط به شــریعت 
و فقه اســت و مباحث اخاق که شامل 
وقتی صحبت  است.  زندگی  بایسته های 
از تکلیف گرایی می شــود مــراد تکلیف 
به رفتار اســت. بنابرایــن از آنجایی که 
انســان ها نمی توانند رفتار مطلوب خود 
در عرصه جامعه را بدست آورند به فقیه 
رجوع می کنند، فقیــه آن ها را به امری 
ارجاع می دهــد و در نتیجه آن ها مکلف 
به انجــام فان کار می شــوند، بنابراین 
بحث تکلیف گرایی مطرح می شــود. این 
بحث از قبــل نیز مطرح بوده اما موردی 
که ایــن بحث را به نظام سیاســی وارد 
کرده، تقابلی است که بین تکلیف گرایی 
در مقابل نتیجه گرایی حاصل شده است؛ 
آیا ما باید دنبال تکالیفمان باشــیم و به 
نتیجه کاری نداشته باشیم، یا نه ما تابع 
نتایج خودمان هستیم و رفتارهای خود 
را بر اســاس آن بازسازی می کنیم؟ این 
امر مشخصی اســت که در طول تاریخ، 
انسان ها بر اســاس نتایجی که برای هر 
عمل بدســت می آید کار خودشــان را 
تنظیم می کنند؛ یعنی من در طول سال 
درس می خوانم تا به نتیجه قبولی برسم، 
این طور نیســت که من سیاست گذاری 
و برنامه ریزی نکنــم و بگویم از اینجا تا 
آن جای کتــاب را می خوانم، چه قبول 
شوم یا نشــوم. این دو منطق در مقابل 
هم قرار گرفته اند، حال اینکه از اســاس 
مقابل هم نیستند و این گونه نیست که 
مسیر این دو متفاوت باشد. برای توضیح 

این امر باید به چند مؤلفه توجه داشت. 
نکته نخســت؛ مسیر وصول و رسیدن به 
تکالیف از مســیر نتایج نمی گذرد، یعنی 
اگر فقیه، احکام و تکالیفی را اســتنباط 
می کند، مصدرشــان نتایج مشخصی که 
برای وصول به آن باید انجام شود، نیست 
بلکه مسیر استنباط تکالیف، منابع دینی 
است فارغ از اینکه به نتیجه خاصی برسد 
یا نرســد. نماز خواندن تکلیف است؛ إَِنّ 
اَه تَْنهی  َعِن الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَکر؛ حال  الَصّ
من از فحشا و منکر بازداشته بشوم یا نه 
آن نماز بر من تکلیف است. همچنان که 
برای فهم غایات شریعت هم باید از این 
منابع استفاده کنیم، این گونه نیست که 
پراگماتیک و عمل گرا باشیم و برای اینکه 
می خواهیم به یک مقوله خارجی دست 
پیدا کنیــم، برایش احکامی وضع کنیم. 
بلکه ما باید هم نتایج و هم تکالیف را از 

شارع بگیریم. 

می توانید مثالی متناسب با فضای   
سیاسی اجتماعی امروز بزنید؟

مثــًا در نظــام اســامی غایاتی مثل 
اجتماعــی،  تأمیــن  استکبارســتیزی، 
استقال و... را از مجرای دین می گیریم، 
احکامی را هم که برای رســیدن به این 
غایت باشــد از مجــرای دین می گیریم. 
بنابراین چون مسیر هر دو از منابع دینی 
اســت، با هم تعارضی ندارند، هیچ کدام 
منبع دیگری هم نیســتند. اشــکالی را 
مطرح می کننــد که وقتی ما یک غایتی 
داریم، می توانیم از هر مســیر و رفتاری 

برای نیــل به آن اســتفاده کنیم؟ مثل 
اینکــه در آمریکا بــرای اینکه جنگ را 
به - ادعای خــود- به صلح تبدیل کنند 
بمب اتمی در دو شهر ژاپن می اندازند و 
این گونه، طرف مقابل را مجبور به صلح 
می کنند. در اســام طبیعتاً این منطق 
پذیرفته شده نیســت و هدف، وسیله را 
توجیه نمی کند؛ بلکه همچنان که هدف 
باید مقدس و مشــروع باشد، وسیله هم 

باید مشروع باشد. 

از طریق مبانی    چگونه می توانیم 
دینی تضاد ســاختگی بین این دو 

مفهوم را برطرف سازیم؟
در برخی از موارد اختاف است که نتیجه 
مطلــوب ما این اســت یا نیســت. برای 
مثــال امام حســین)ع( در میدان جنگ 
در مقابل یزید قــرار می گیرد و در ظاهر 
اصحاب به شــهادت می رسند و این قیام 
به شکســت منجر می شود، اما نگاه کان 
و بلندمدت اسام و امام حکم می کند که 
این یک شکست نیســت. همان طور که 
در تاریخ مشــخص اســت در طول 800 
ســال پس از قیام عاشورا همه قیام ها در 
سرزمین اسامی به انگیزه انتقام عاشورا 
به بار می نشــیند. بنابراین در بحث اینکه 
غایت چیست، نمی شود اظهارنظر جدی 
کرد مگر از متن شــرعیت. همان طور که 
ممکن اســت کسی بگوید امام حسن)ع( 
شکســت خورده اند در حالــی که تعبیر 
نرمــش قهرمانانه ای که رهبــری به کار 
می برند، نشــان می دهد این حرکت برای 

 تعظیم دین اســت. بنابراین ما می بینیم 
اهل بیت)ع( نه تنها به یک تکلیف صوری 
و محــض عمل نمی کننــد بلکه آن ها به 
دنبال رســیدن به غایات هســتند. مقام 
معظم رهبری تعبیری دارند که درســت 
اســت ما تکلیف گــرا هســتیم و باید به 
تکلیفمان عمل کنیم اما این گونه نیست 
که این تکلیف گرایی در مقابل نتیجه گرایی 
باشد؛ چون اصوالً بســیاری از آموزه های 
ما در راســتای نتیجه گرایی است و اهل 
بیت)ع( و پیامبران هم در همین راســتا 
عمل کردند. آنچه در جمع این دو می توان 
گفت این است که برای رسیدن به غایات 
دینی، باید تکالیفی مورد توجه قرار بگیرد 
که مستند به مبانی دینی باشد و توجیه گر 
رسیدن به هدف و نتیجه نباشد. بنابراین، 
این دوگانه مسیری نیست که مقابل هم 
قرار داشته باشــند. هر دو بخشی از یک 
فرایند هســتند که دین مد نظر قرار داده 

است و درباره هر دو آموزه هایی دارد.

و    نتایج  و مالک تشخیص  میزان 
تکالیف در چنین شرایطی چیست؟

اصوالً مردم در انجام یک رفتار به دو گروه 
تقسیم می شــوند؛ یک گروه آگاهی های 
بیشــتری دارند و به اصطــاح از نخبگان 
هســتند که این ها یک رویکردی دارند؛ 
گروه دیگر که اکثریت مردم را تشــکیل 
می دهنــد، توده مردم به شــمار می روند 
که رویکــرد دیگری دارند. مثًا در جنگ 
جمل فردی از امام علی)ع( می پرسد: من 
نمی دانــم در این زمان چــه رفتاری باید 
انجام دهم، تکلیف من امروز چیســت؟ 
چون این شــخص اهل فهم اســت امام 
می فرمایند: شما دنبال افراد نرو، ببین حق 
چیست، دنبال حق برو و باطل چیست و 
از آن گذر کن. کاری نداشــته باش که دو 
چهره مشهور و مطرح جهان اسام مقابل 
هم هستند. اما چون توده مردم نمی توانند 
ماک های خودشان را از مبانی دینی اخذ 
کنند، می روند سراغ افرادی که رفتار آن ها 
حجت اســت، مثًا امام)ره(، مقام معظم 
رهبری، شــهید مطهری و... که از حیث 
الگو بودن، منطقشان معلوم است. بنابراین 
در برخی از موارد اگر توده مردم خودشان 
درک و توانایی داشــته باشند، برای درک 
تکالیف به مبانی ارجاع می شــوند؛ اما اگر 
این قابلیت را نداشــته باشند، طبیعتاً به 

برخی از شخصیت ها ارجاع می شوند.

گفت وگوی قدس با دکتر ایزدهی درباره مناقشه تکلیف  و نتیجه

اهل بیت b به جای نتیجه گرایی صوری، غایت نگر بودند  »سهروردی« ©
فیلسوفی در حرکت

ایبنا: شهر کتاب به مناسبت فرا رسیدن 
هشــتم مرداد، برنامه ای در فضای مجازی 
بــرای بزرگداشــت بنیان گــذار حکمت 
اشــراق و با حضور قاسم کاکایی و سعید 
رحیمیــان برگزار کرد. گــزارش کوتاهی 
از گفت وگوهــا، نوشــته ها و آثار صوتی و 

تصویری صاحبنظران در ادامه می آید.
قاســم کاکایی در ســخنان خود درباره 
اصطــاح »نور« در آرا و آثار ســهروردی 
گفت: شیخ اشــراق قطعاً بر فلسفه  مشاء 
ناظر و آگاه بوده و فلســفه اش را با توجه 
به فلســفه  مشاء نوشته اســت، اما قدمی 
پیش آمده تا فلســفه اســامی را تکامل 
بخشــد. او از حکمت ذوقی که در عرفان 
اسامی ساری و جاری بوده استفاده کرده 
و حکمت خود را بارور ســاخته است. به 
همین علت هــم از اصطاح »وجود« که 
ابن سینا و فلســفه  مشــاء به کار برده اند 
به بحــث »نــور« برمی گردد. امــا نوری 
که ســهروردی به کار می برد به اصطاح 
قرآنی بســیار نزدیک تر است که »اهلُل نُوُر 
ــماواِت َواألَْرض«. ضمنــاً در نور هم  الَسّ
حرارت و هم نورانیت بیشــتری نسبت به 
وجود دیده می شــود. او بــا مباحثی که 
طرح می کند، پویایی، زنده بودن و حیات 
فلســفه  اســامی را تداوم بخشیده است. 
شیخ اشراق فرزند حقیقت است و حقیقت 
همان تجلی حق اســت در ذهن و جان و 

نفس آدمی.
شــکرخدا گودرزی، کارگردان و نویسنده، 
درباره  تفاوت ســهروردی با فاسفه  پیش 
از خــود گفت: آنچــه ســهروردی را از 
پیشــینیان خود متمایــز می کند در این 
اســت که ســهروردی جوهره و درونمایه  
ایرانی را کشــف می کنــد. نه  حکمــت 
مجیزگوی و اصطاحاً تسلیم 100 درصد 
فلسفه  غرب است و نه حکمت عربی. من 
از دوران دانشــکده همیشه فکر می کردم 
چگونه می شــود کارهای سهروردی را به 
شکل نمایش نامه درآورد و من و دوستان 
دیگر تاش هایی کردیم که اثر دندانگیری 
نشد تا اینکه احساس کردم برای شناخت 
ســهروردی باید دوران او و پیش از او را 
بشناسم. همین سبب شــد من آن دوره 
را بخوانم که منجر شــد به کتاب خواجه 
نظام الملک. فضایی که خواجه نظام الملک 
از لحاظ آموزشی فراهم کرده بود، موجب 
شد بستری برای تجلی و بروز شخصیتی 
مثل ســهروردی فراهم شــود. او در آن 
ســن کم چقدر توانســته بود بیاموزد که 
فلســفه ای را بنیان بگذارد کــه بعداً پایه 
و اساس کشف و شــهود از آثار او در آید. 
کشــف و شهودی که نه خاف عقل باشد 
بلکه عقل آن را تصدیق کند. او از ســنین 
کم، صرف و نحو زبان عربی، معانی و بیان، 
علوم باغی، کام، تصوف، تفسیر، تاریخ، 
فلســفه و اصول فقه را یــاد می گیرد و به 
ریاضیــات و حدیث و عرفــان پناه برده و 
به فنون زمان خود مسلط می شود. جالب 
اینکه در تمام این ها بر اساس دریافت من، 
ســهروردی حکیم یا فیلسوف در حرکت 
اســت. فیلسوفی تجربی اســت یعنی هر 
آنچه در کشــف و شــهود می خواهد پیدا 

کند باید ببیند.

اهل بیت)ع( نه 
تنها به یک تکلیف 
صوری و محض 
عمل نمی کنند بلکه 
به دنبال رسیدن به 
غایات هستند

بــــــــرش
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گزارش

دیدگاه

درنگ

برای تعیین تکلیف
مسیر دیگری غیر از مبانی و الگو ها نداریم

ما غیر از مبانی و الگو ها مســیر دیگری 
برای تعیین تکلیف نداریم. در نتیجه اگر 
بخواهیم میــزان و ماک را در تکلیف و 
نتیجه بگوییم، می گوییم در موارد مشابه 
در منابع و مبانی مــا چه چیزی وجود 
دارد، بــر همان اســاس عمل می کنیم. 
اگر هــم نتوانیم از مبانــی اخذ کنیم، 
به ســیره امام و مقام معظم رهبری و... 
رجوع می کنیم. آن ها چه در نتیجه و چه 
در عمل ماک ما می شــوند. مثاً ما از 

بزرگانمان این الگو را گرفتیم که اسرائیل 
باید از منطقه برود. این یک هدف است 
و ما باید برای رســیدن به این الگو رفتار 
کنیم، اما اینکه چه رفتاری انجام بدهیم 
باید به سیره آن ها عمل کنیم. مثال دیگر 
در زمــان جنگ تحمیلی وقتی ما بمب 
را در شــهر ها  می انداختیم قبلش اعام 
می کردیم، حال می توان این را با جنگ با 
داعش یا آمریکا تطبیق داد؟ باید در سر 
جای خودش این ها را از منابع اخذ کنیم.

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی - اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

براب��ررای  فاقدسندرس��می  وس��اختمانهای  اراض��ی  ثبت��ی  وضعی��ت  تکلی��ف  تعیی��ن  قان��ون  نام��ه  وماده۱۳آیی��ن  ماده۳قان��ون  موض��وع  آگه��ی 
ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۵۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه 
ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرامرزهراتی مقدم فرزنداحمدکدملی ۰۸۴۸۵۳۵۵۶۱بش��ماره شناس��نامه۱۱۴۶۸صادره ازفریمان 
دری��ک قطع��ه زمین مزروعی به مس��احت ۳۶۷۶۶۷مترمربع پالک فرعی از۲۳۱ اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمالک رس��می آقای عبدالحس��ن فالحتی 
محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵ روزآگهی می ش��وددر صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ندمی توانندازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ-۹۹۰۳۷۱۴       تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹,۴,۲۸ - تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۵,۱۱
محمدرضارجایی مقدم_رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 
۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۸۳۸  مورخ  ۹۹/۰۳/۲۶ 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 اقای رضا ش��عاعی  فرزند حس��ین   بش��ماره شناسنامه۱۶۲۳۶ صادره از بیرجند  و کد 
ملی ۰۶۵۰۱۶۳۱۳۳ در ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه پالک ۱۴۳۰ � اصلی به مساحت ۱۷۳/۲۲ متر مربع و ششدانگ بنای مفروز به پالک ۲ فرعی از 
۱۴۳۰ � اصلی بخش یک بیرجند به مس��احت۱۵/۰۶ متر مربع از محل مالکیت رس��می خانم کنیز رضا نوروزی ثانی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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-۹۹۰۳۶۷۹

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶                            تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان جنوبی -   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 
۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۴۵  مورخ  ۹۹/۰۴/۰۹ 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 رجب صباغ گل فرزند محمدجان  بشماره شناسنامه۸۶۶  صادره از بیرجند  و کد 
ملی ۰۶۵۰۲۳۱۴۷۳   در۱/۳۰۸ س��هم مش��اع از ده سهم یکباب مغازه به مساحت ۵۰/۳۰ متر مربع پالک ۲۴۷۲ � اصلی بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت طلعت شمس��ی و طوبی و ربابه لطفی  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره 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-۹۹۰۳۶۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶                            تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

ش���هربانی ش  20۶ب���ه  پ���ژو  کمپان���ی  س���ند 
 0072717B160 ب���ه ش موت���ور ۸۸-۱۴۹س۷2  
به ش شاس���یDJ۹05۸35  بنام شکیب سردال 
پروال مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
04
32
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
04
32
2

اداره کل انتقال خون خراس�ان رضوی در نظر دارد کاالهای خود به ش�رح مذکور و با 
جزئیات مندرج در اس�ناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)www.setadiran.ir( با ش�ماره مزایده 1099000069000001 به صورت الکترونیکی به 

فروش برساند.
مزای�ده:                                                           اس�ناد  دریاف�ت  مهل�ت   1399/5/11 ش�نبه  س�ایت:  در  انتش�ار  زم�ان 

شنبه 1399/5/21 ساعت 19/00
تاریخ بازدید: ش�نبه 1399/5/11 ساعت: 08/00 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 

سه شنبه 1399/5/21 ساعت 20/00
برن�ده:                                   اع�ام  زم�ان   10/00 س�اعت   1399/5/22 چهارش�نبه  بازگش�ایی:  زم�ان 

چهارشنبه 1399/5/22 ساعت 12/00

آگهی مزایده عمومی شماره 1099000069000001 شماره مزایده مرجع( 99/1
 فروش سه دستگاه خودرو
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به اطاع می رس�اند س�ازمان همیاری ش�هرداری های استان خراس�ان رضوی در نظر 
دارد تعدادی خودرو شامل اسکید لودر، غلطک هپکو، غلطک چرخ آهنی، غلطک 9 
چرخ الستیکی، بیل برف روب، نیسان کمپرسی، وانت نیسان، کامیونت آذرخش، وانت 
مزدا دو کابین، لیفان سواری، پیکان وانت دوگانه سوز، اتاق آتش نشانی نیسان با پمپ، 
اتاق حمل زباله نیسان، اتوبوس بنز 457، وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز مازاد بر نیاز 

شهرداریها را از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ 11تا 15 مرداد ماه 1399، همه روزه در ساعات اداری از 
7:30الی14:00 جهت دریافت اس�ناد مزایده و بازدید از خودروها به انبار استانداری 

واقع در مشهد، نبش آزادی 68 مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12:00 صبح روز 28 مرداد ماه 99

زمان بازگشایی: رأس ساعت 10 روز 29 مرداد ماه 99

آگهی مزایده فروش ماشین آالت

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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5روزنامـه صبـح ایـران

 کمک های مؤمنانه را جایگزین اطعام های غدیر کنیم  معارف: حجت االسالم محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل  بیت)ع( با بیان  اینکه شادی های معنوی دهه امامت و والیت نباید به دلیل 
شیوع کرونا به حاشیه برود، گفت: خوب است کمک های مؤمنانه و توزیع بسته های معیشتی را جایگزین اطعام های غدیر که از سنت های حسنه این روزهاست، کنیم.او افزود: امسال که اجتماعات مذهبی غدیر محدود و 
متوقف است می توان با سخنرانی ها و جلسات مجازی یا مجالس حضوری محدود به شناخت امام و نقش امام در جامعه بپردازیم و با وحدت و همسبتگی، همدلی و برادری را در جامعه بر مدار والیت و امامت رواج دهیم.

درس های »غدیر« برای گام دوم انقالب©
معارف: والیت و امامت در فرهنگ شیعه یکی از مهم ترین ارکان دین اسالم 
است، چنان که پیامبر اکرم)ص( درباره این رکن، مورد خطاب خدای متعال 
قرار می گیرد که اگر مســئله والیت علی بن ابیطالب)ع( را مطرح نکنی گویا 
رســالتت را انجام نداده ای. یعنی خداونــد تأکید دارد آن همه اقدام حضرت 
رسول)ص( اعم از آنکه هر چهار ماه یک بار یک غزوه را فرماندهی کرد، افزون 
بر 300 عملیات چریکی انجام داد و... بدون ابالغ والیت علی بن ابیطالب)ع( 
ابتر و بی حاصل اســت. به عبارت بهتر، گویی حضرت رسول)ص( بدون این 

اقدام سیاسی، رسالت خود را انجام نداده است.
بین مســئله امامت و والیت با سیاست و حکومت در اسالم رابطه ای محکم 
وجود دارد. امام صادق)ع( می فرماید: اســالم بر پنج پایه استوار است؛ نماز، 
روزه، جهاد، زکات و والیت. این والیت همان مســئله حکومت اســت. امام 
خمینی)ره( بیان می کند این والیت در اینجا مســئله حکومت و تشکیل آن 
است. از امام صادق)ع( پرسیده شد از این پنج مورد، کدام یک مهم تر است؟ 
حضرت)ع( در پاسخ فرمود: حکومت. سپس حضرت)ع( در توضیح ادامه داد: 
آن چهار مورد نخســت به وســیله حکومت محقق شده و گسترش می یابد. 
چنان که امروز می بینیم جمهوری اســالمی ایــران بازتاب جهانی در حوزه 
تشــرف به اسالم، توسعه فرهنگ اسالم و... داشته است و تنها شیخ زکزاکی 
در نیجریه با تأثیر از انقالب اســالمی ایران توانسته زمینه تشرف بیش از 20 

میلیون نفر را به تشیع فراهم کند.
خداوند درصدد بود که تشکیل حکومت به وسیله پیامبر)ص( تداوم و از این 
مجرا اسالم گســترش یابد البته مردم لیاقت تداوم این حکومت را نداشتند 
چنان که حضرت امیــر)ع( در خطبه ای به مردم کوفه این بی لیاقتی را بیان 
می کند. امام خمینی)ره( نیز گاهی می فرمود نکند خدا این نعمت جمهوری 

اسالمی را از ما بگیرد که هم خودتان سیلی می خورید و هم اسالم.
بایــد تفکر کــرد که در غدیر پیامبــر اکرم)ص( بر چه تکیه داشــت؛ اینکه 
کســی بر جامعه حکومت کند که فقیه باشــد، یعنی امیرمؤمنان)ع( از بُعد 
فقاهت بر جامعه حاکم شــد نه از باب نسبت دامادی با رسول خدا)ص(. این 
مسئله ای مهم در پیوند غدیر با امروز است که ثابت می کند باید فقیه ترین و 
باتدبیرترین افراد در رأس جامعه قرار گیرند. تأکید غدیر بر این است که باید 

برای تشکیل و حفظ حکومت اسالمی تالش شود.
میــوه غدیر عدالت علوی و طــرز حکومت امیرمؤمنان)ع( اســت باید بارها 
نهج البالغه توســط مسئوالن خوانده شود و به ویژه در ساده زیستی، پرهیز از 
قدرت طلبی و انحصارطلبی و به فکر مستضعفان بودن از آن الگوبرداری کنند.

این گونه نباشــد که برای خود و نزدیکانمان رانت بخواهیم و به تعبیر امروز 
بار خودمان را ببندیم با این نگاه که شــاید چندی دیگر در منصب نباشیم. 
چنین نگاهی، میوه و ثمره غدیر نیســت. میوه و ثمره غدیر انصاف و عدالت 
است این راز پیوند جمهوری اسالمی با غدیر است که می تواند موازنه قدرت 
و سیاست را در ایران و جهان تغییر دهد. باید شیوه امیرمؤمنان امام علی)ع( 
در مقاومت برابــر ناکثین، مارقین و دیگر جریان های انحرافی را در مقابله با 

انحراف های امروز به کار گرفت.
با توجه به آنکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بر ساخت تمدن 
نوین اســالمی و درک ظهور از طریق آن تأکید دارند، فهم غدیر و حاکمیت 
گفتمــان آن بر جامعــه چقدر به ما در پیمودن این مســیر کمک می کند. 
مسئله تمدن ســازی از نوع اسالمی آن نیازمند اســت که در ایران، جامعه 
اســالمی و پیش از آن دولت اسالمی ایجاد شود. البته دولت مجموعه ای از 
سه قوه است به انضمام مقام رهبری که در قانون اساسی تمهید شده است، 
باید توجه داشــت که دولت اسالمی مردم را اسالمی می کند. بنا بر احادیث 
مردم در امور به امرای خود نظر دارند و صالح یا فســاد را بر این اساس در 

پیش می گیرند.
اگر می خواهیم جامعه اســالمی در ایران شــکل بگیرد و رهنمودهای غدیر را 
حداقل به کشورهای اسالمی گسترش دهیم و تمدن اسالمی مبتنی بر گفتمان 

ناب اسالم محمدی را پیاده کنیم، باید مردم را به سمت غدیر سوق دهیم.

احمدی شــیروان   مریــم  معــارف/   
11 مرداد ســالروز شهادت شیخ فضل اهلل نوری؛ 
مجتهد اول تهران و از علمای مشــروطه خواهی 
اســت که نقش اساسی در پیشبرد نهضت ملت 
ایــران در آن زمــان ایفا کرد. واقعه  مشــروطه، 
نهضتــی که اهمیت خاصــی در تاریخ تحوالت 
سیاسی و اجتماعی معاصر ایران دارد و نشان داد 
مردم، نخبگان و جامعه ما نسبت به مسائل کشور 
و تحوالت جاری جهان حساسیت ویژه ای دارند و 

از خود واکنش  نشان می دهند.
حــاال و با وجود گذشــت بیش از یــک قرن از 
مشــروطه و چهار دهه از انقالب اسالمی یکی از 
مسائلی که هنوز دارای اهمیت است مقایسه این 
دو انقالب و بررسی نقاط تشابه و افتراقشان است.
برای بررســی نسبت بین مشــروطه و انقالب 
اسالمی با دکتر شــریف لک زایی، دانشیار گروه 
فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 

به گفت وگو پرداختیم.

 نهضت مشروطه »
پیشقراول انقالب اسالمی است

دکتــر لک زایی در ابتدا با تأکید بر اینکه نهضت 
مشــروطه پیشــقراول انقالب اســالمی است، 
می گوید: انقالب اسالمی را تداوم و تکامل یافته 
آنچه در مشروطه گذشــت می دانیم. نسخه ای 
که سعی کرد از برخی اشتباه ها و اقدام هایی که 
موجب ناکامی و ناتمامی نهضت مشــروطه شد، 
دست برداشته و به صورت ایجابی به مسئله نگاه 

کند.
او تشــریح می کند: مشکل مهمی که در نهضت 
مشــروطه وجود داشت ابهام و آشفتگی مفاهیم 
و واژگان موجــود در آن بــود و البته هنوز هم 
وجود دارد. ابهامی که سبب می شود وجه سلبی 
این اتفاق بســیار پررنگ تر تلقی شده و خود را 
نشــان دهد و نتوان بر اساس آن نهادهای مورد 
نیاز نهضت ر ا تأســیس کرد. از محاسن بسیار 
اصلی انقالب اســالمی این اســت که نهادهای 
متناسب با خود را تأســیس می کند. نهادها به 
موقع اقــدام کرده و به تثبیــت و تداوم انقالب 
اســالمی که آرمان های بســیار مهمی درونش 
نهفته است کمک می کنند. این نکته در فضای 

نهضت مشروطه وجود نداشت و در این قسمت با 
ابهام های بسیار زیادی مواجه بود.

این استاد دانشگاه بیان می کند: ابهام در مفاهیم 
و واژگان مشروطه مانند واژگان حریت و مساوات 
سبب می شود که نخبگان نیز نتوانند اجماع نظری 
بر این مفاهیم داشته باشند. نهضت مشروطه بر 
اساس عدالت خواهی شکل گرفت و خواست همه 
بود. اما در فضای اجتماعی- نخبگانی آشفتگی 
مفهومی بسیار شدیدی اتفاق افتاد که سبب شد 
اجماعی شــکل نگیرد. مفاهیم و واژگان مطرح 
شده در مشــروطه به خوبی استقرار پیدا نکرد. 
حتی خود مفهوم مشروطه به خوبی فهم و تبیین 

نشد و مورد اجماع قرار نگرفت.

 عدم اتکا به نخبگان»
 نهضت مشروطه را ناتمام گذاشت

دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و 
اندیشه سیاسی می افزاید: نکته مهم دیگر مبتنی 
بر وجه ابهام در مفاهیم، عدم اتکا به صاحبنظران 
و نخبگان اســت. در این نهضــت گفت وگویی 
را شاهد نیســتیم و دو چهره برجسته نهضت، 
مرحوم شــیخ فضل اهلل نــوری و مرحوم آیت اهلل 

نایینی دو نگاه متفاوت ارائه می کردند. برای علت 
تفاوت این دو دیدگاه و اختالف در مورد مفاهیم، 
می توان گفت که شیخ فضل اهلل نوری در تهران 
و در کانون اغتشاش ها و حوادث حضور داشت، 
بنابراین تفاوت نگاه ها در مورد آزادی، مشروطه 
و مساوات را می  دید. تلقی او از مشاهدات عینی 
موجب می شــد مباحث تبیینی بر خالف آنچه 
آیت اهلل نایینی مطرح می کرد، عنوان کند. آیت اهلل 
نایینی در نجف و از دور، حوادث مشروطه را دیده 
و بر اســاس گزارش ها اقدام می کرد. اما تالشی 
که مرحوم نایینی برای بومی کردن مفاهیم انجام 
داد، بسیار شایسته قدردانی است. یا تالش شیخ 
فضل اهلل نوری و تلقی او از مشروطه و مشروطه 

مشروعه قابل اعتنا و مغتنم است.
او تصریــح می کند: با وجود ایــن دیدگاه ها، در 
نهایت مشروطه یک نظریه بدیلی در بحث دولت 
ارائه نکرد و به همین ساختارهای موجود اکتفا 
کرد. به طــور مثال اجماعی وجود داشــت که 
ســلطنت باقی بماند. این تفاوت بسیار اساسی 
مشــروطیت نمی توانســت با این اختالف ها و 
گفتمان های مختلف که حضور داشتند و فقدان 
اجماع نهادهای بدیل ســلطنت را مطرح کرده 

و به اســتقرار برســانند. در 
حالی که یکــی از نقاط قوت 
انقالب اسالمی این است که 
این نهادها ســاخته می شود. 
کمیته  های  سازندگی،  جهاد 
انقالب، ســپاه پاســداران و 
در  دیگر  نهادهــای  برخــی 
جریان انقالب شکل گرفتند، 

یا هنگامی که جنگ شروع شد 
بسیج به صورت بسیار پررنگی 
شــکل گرفت. نهادسازی ها به 

استمرار این نگاه کمک کرد.
می کند:  عنوان  لک زایی  دکتر 
در نهضت ناتمام مشروطه این 
نهادســازی ها وجود نداشــت 
و صاحبنظــران و نخبگان در 
ظل ســلطنت می خواســتند 
مباحث را پیش ببرند. از همین 
مسیر این آسیب وارد شد زیرا 
پشــتوانه عینی و علمی وجود 
نداشت و به راحتی این آرمان 
کنار گذاشته شده و تداوم پیدا 
نکرد، در صورتی که در انقالب 

اسالمی به این صورت نبود.

 درس های مشروطه »
برای حفظ انقالب اسالمی

او با بیان اینکه پس از مشــروطه کارهای فکری 
خوبی صــورت گرفت، اضافه می کند: در جریان 
مشــروطیت کارهای خوبی صورت گرفت مانند 
رساله مرحوم نایینی و رســاله های دیگری که 
شیخ فضل اهلل نوری، محالتی و دیگر صاحبنظران 
در ایــن دوره نگاشــتند اما از دهــه 20 به بعد 
کارهای فکری بسیار عمیقی را مشاهده می کنیم. 
امــام خمینی)ره( در دهه 20 کشف االســرار را 
نگارش کرد که عمق فکری و مباحث فلســفی 
امام)ره( به صورت عینی و اجتماعی در آن نشان 
داده می شــود. یا بعدها شاگردان ایشان و عالمه 
طباطبایی این جریان فکری را تداوم  بخشیدند. 
این موارد کمک می کند نهادســازی ها را به نحو 
جامع تری انجام داده و بــه تداوم آرمانی که در 

انقالب اســالمی مطرح می شود، 
کمک کنیم.

این استاد دانشــگاه در پاسخ به 
این پرســش که مشــروطه چه 
درس هایــی برای حفــظ انقالب 
اسالمی به ما می دهد، نیز می گوید: 
برای پیش بــردن کار جامعه نیاز 
است که اجماع نخبگانی صورت 
گرفته و تمام سالیق در آن حضور 
داشته باشند. تمام گروه هایی که 
به قانون اساسی التزام داشته و آن 
را می پذیرنــد باید امکان فعالیت 
داشته باشــند و بتوانند ایده های 
خود را بــرای خدمت به جامعه 
و مردم مطرح کنند. گفت وگو از 
این مسیر به گونه ای پیش رود که 
بهترین نظرها و دیدگاه ها به اجرا 
گذاشته شود. طرح این دیدگاه ها 
به تضــارب آرا و گفت وگو کمک 
می کند. اما در مشروطه، گفت وگو 

بین نخبگان وجود نداشت.
دکتر لک زایــی در پایان به مورد 
دیگری نیز اشاره کرده و می گوید: 
وجود  نفرت پراکنی   مشروطه  در 
داشت، البته شاید در زمانه حاضر 
هم این موارد را بتوان مشــاهده 
کرد. اما باید بدانیم با نفرت پراکنی 
نمی شود جامعه را اداره کرد. گفت وگوی بیشتر 
و اجماع در مورد مفاهیم اساسی کمک می کند 
به سمت و ســوی خیر و سعادت حرکت کنیم. 
ضمن اینکه پشتوانه های فکری بسیار خوبی هم 
داریم. نیروی انســانی، فکری و فرهنگی بسیار 
خوبی در این سال ها رشد کرده اند و باید از آن ها 
استفاده شــود تا وضعیت روز به روز بهتر شود. 
نبود شایسته ساالری کمک می کند وضعیت ما 
به ســمت درستی حرکت نکند. به نظر می رسد 
باید مشروطه و عبرت های آن و انقالب اسالمی 
و عبرت هایــی که برای جامعه داشــت به نحو 
جدیدتری خوانش شــود تا بتوان مشــکالت را 
مرتفع و جامعه را به ســمت صالح و ســعادت 

سوق داد.

بررسی نسبت انقالب اسالمی و نهضت مشروطه در گفت وگو با دکتر شریف لک زایی به بهانه سالروز شهادت شیخ فضل اهلل نوری

از مشروطه مشروعه تا جمهوری اسالمی

از نقاط قوت انقالب 
اسالمی این است 
که نهادها ساخته 

می شود. جهاد 
سازندگی، کمیته  های 

انقالب، سپاه 
پاسداران و برخی 
نهادهای دیگر در 

جریان انقالب شکل 
گرفتند، یا هنگامی 

که جنگ شروع 
شد بسیج به صورت 
بسیار پررنگی شکل 
گرفت. نهادسازی ها 
به استمرار این نگاه 

کمک کرد

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9308 شنبه 11 مرداد 1399  11 ذی الحجه 1441 1 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

یادداشت
 حجت االسالم احمد جهان بزرگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/05

آکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نوش��هر نظربه دس��تورمواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390,9,20 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
می گردد امالک متقاضیان واقع در قریه بدیع خلیل پال ک 26 ا صلی بخش 4 ییالقی 1 فرعی اقا/خانم خدابخش 
خواجوند بدیعی فرزند یوس��ف نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مس��احت 8762,53 متر مربع 
خریداری بدون واسطه/ با واسطه از یوسف خواجوند لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبا درت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سا بقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9904274     م الف 19903218
تاریخ انتشار نوبت اول :1399,05,11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,05,25

فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر 
پیرو آگی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وبه استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل 
وقوع ملک به ش��رح ذیل به عمل خواهد امد. مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع 
عم��وم به ش��رح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در قری��ه بدیع خیل پالک 26 ا صلی بخش 4 ییالقی 
پالک 1 فرعی بنام خدابخش خواجوند بدیعی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 8762,53 
متر مربع طبق رای شماره 139860310007036834مورخ 1398,10,30 هیات قانون تعیین ساعت 9 صبح روز 
شنبه مورخ 1399,06,01 لذا از منقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت 
مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی انان 
طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می 
توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد 
ثبتی مبا درت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند . در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدم دادخواست 
توسط متقاضی و یا نماینده قا نونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد 

.آ-9904278  م الف 19903221    تاریخ انتشار : 1399,05,11
فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای حس��ین تاری مالک پالک 6 فرعی از 23اصلی بخش 5 قش��القی نوش��هر اعالم داشته که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 700 متر مربع که در ذیل ثبت 4161 صفحه 281 
جلد 21 و به شماره چاپی 261481 الف 81 بنام خود سابقه ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد و برابر سند رهنی 
شماره 27583 مورخه 1394,07,15 دفتر خانه 158 نوشهر در رهن بانک مسکن نوشهر می باشد که نامبرده با ارائه 
دوبرگ فرم استشهادیه تکمیل شده که صحت امضا شهودین را دفتر خانه اسناد رسمی 177 نوشهر گواهی نموده 
اعالم داشته اصل سند مالکیت به علت جابجائی اثاثیه منزل مفقودگردیده فلذاتقاضای سند المثنی نموده لذا مراتب 
در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله ویا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز مدارک اعتراضی 
خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت المثنی طبق مقرارت صادر و تسلیم خواهد شد ./آ-9904279
م الف 19903277         تاریخ انتشار : 1399,05,11

فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
رونوشت: ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(

آگهی فقدان سند مالکیت
 سند مالکیت به مقدار دویست وهفتاد سهم مشاع از نود و پنج هزار و نهصد و هفت ممیز پنج دهم ششدانگ یک 
قطعه از اراضی جنگلی جلگه ای ملی ش��ده بمس��احت 95937,5 متر مربع تحت پالک 6 فرعی از 8 اصلی بخش 
س��ه حوزه ثبت نوش��هر استان مازندران به شماره چاپی 550760 ج /91 ذیل ثبت 10312 صفحه 341 دفتر جلد 
70 بخش مذکور بنام مریم ابراهیم پور سابقه ثبت دارد . مالک با ارائه دو برگ استشهادیه شهود مصدق دفتر 177 
نوشهر ، اعالم مفقودی سند مالکیت به علت اسباب کشی و در خواست صدور سند المثنی را نموده است .لذا مراتب 
برابر ماده120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت طی یک نوبت آگهی میشود و چنانچه کسی مدعی معامله نسبت به 
پالک فوق میباشد یا سند مالکیت نزد وی است مراتب را ظرف ده روز از تاریخ انتشار به این اداره اعالم نماید در غیر 

اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد . / 9904280
م الف 19903368      تاریخ انتشار : 1399,05,11

فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 
رونوشت: ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(

آگهی فقدان سند مالکیت
اسناد مالکیت 147 سهم مشاع از 190250 سهم ششدانگ اراضی جنگلی بمساحت 190250 متر مربع تحت پالک 
15 فرعی از 13 اصلی واقع در قریه چلک بخش سه قشالقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران به شماره سریالهای 
892388-892387 بنام آقایان کوروش وپارامیس فوده سابقه ثبت دارد. آقای احمد علی پاشا چلندر وکیل مالکین 

با والیت آقای احمد رضا فوده برابر وکالتنامه شماره 24945- 99,4,23 دفتر 414 اصفهان با ارائه دو برگ استشهادیه 
شهود مصدق دفتر 60 نوشهر اعالم مفقودی سند مالکیت به علت جابجایی و در خواست صدور سند المثنی را نموده 
اس��ت . در اجرای ماد 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه اش��خاصی 
مدعی انجام معامله و یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند باید از تاریخ انتش��ار آگهی ، ظرف ده روز مدرک 
اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت دارند. چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابق مقررات اقدام به صدود سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهدنمود. آ-9904285 م الف19903377    تاریخ 

انتشار : 1399,05,11
فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)) نظر به دس��تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20و برابر 
رای ش��ماره2138و1399603100130002137 ...مورخ 1399,03,06هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...موسی الرضا 
پناهی فر و زهره س��رور بخش ....فرزند....علی و روح اله ... .نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مس��احت ....204,22 متر مربع به ش��ماره پالک ...1075....فرعی از ....33.... اصلی واقع در ...قریه کردآباد بخش...11 
...خریداری از آقای /خانم...ابوالفضل توکلی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-

9904293   م الف19903387
تاریخ انتشار نوبت اول 1399,05,11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,05,25

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - مهدی آزاد

آگهی فقدان سند مالکیت
 اس��ناد مالکیت 129,5 سهم مشاع از 218109 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 218109 متر 
مربع تحت پالک 24 فرعی از20اصلی واقع در قریه تسکاتک بخش چهار قشالقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران 
به شماره سریالهای 717613-717614 بنام آقای داود حضوری و خانم شهناز حضوری سابقه ثبت دارد. مالکین با 
ارائه دو برگ استشهادیه شهود مصدق دفتر 158 و 253 نوشهر اعالم مفقودی سند مالکیت به علت اسباب کشی و 
در خواست صدور سند المثنی را نموده است . در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی می گردد و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی ، ظرف ده روز مدرک اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید 
دریافت دارند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.آ-9904296  

م الف 19903422   تاریخ انتشار : 1399,05,11
فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
 اس��ناد مالکیت 129,5 سهم مشاع از 218109 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 218109 متر 
مربع تحت پالک 24 فرعی از20اصلی واقع در قریه تسکاتک بخش چهار قشالقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران 
به شماره سریالهای 717613-717614 بنام آقای داود حضوری و خانم شهناز حضوری سابقه ثبت دارد. مالکین با 
ارائه دو برگ استشهادیه شهود مصدق دفتر 158 و 253 نوشهر اعالم مفقودی سند مالکیت به علت اسباب کشی و 
در خواست صدور سند المثنی را نموده است . در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی می گردد و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی ، ظرف ده روز مدرک اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید 
دریافت دارند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.آ-9904297    

م الف 19903422    تاریخ انتشار : 1399,05,11
فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی موضوع ماده3وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده3وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 139960310006006967 مورخ 1399/03/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای/ خانم بهرام اسماعیلی فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 252,00 مترمربع پالک 17680 فرعی از 4 اصلی واقع در نور مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده 
اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی می گردد 
درصورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9904298      م الف 19903442
تاریخ انتشار اول 99,05,11
تاریخ انتشار دوم 99,05,25

صفر رضوانی گیل کالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی اختصاصی تحدید 
حدود حوزه ثبتی شهرس��تان نور پیرو آگهی قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
وب��ه اس��تناد تبصره ذیل ماده 13 قانون وماده 13 آئین نامه قانون اخی��ر الذکر تحدید حدود پالک 1582 فرعی از 
6 اصلی واقع در عباس��ا بخش 10 ثبت نور ثبت نور به نام آقای/ خانم پیمان ذکوی فرزند صدراله شش��دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 201,89 متر مربع طبق رای ش��ماره 139860310006004929 مورخ 
1399,02,08هیئت قانون تعیین تکلیف درساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 1399,06,05در محل وقوع ملک به 
عمل خواهد آمد . لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل 
وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 
قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد 
ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود اعتراض خود راگتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا 

نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ9904299
م الف 19903476   تاریخ انتشار 1399,05,11

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور - صفر رضوانی گیلکالئی

ابالغ اجرائیه مهریه
 بدین وسیله به آقای محمد بورزاد فرزند داود شناسنامه شماره 76 کد ملی 2229716034 ساکن نوشهر . امیرود.

قبل از مسجد کاشی سینا با مدیریت محمد بورزاد . ابالغ می شود که خانم لیال روح صداقت فرزند رحمت اله جهت 
وصول تعداد 200 عدد سکه طالی تمام آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2364 دفتر 27 رویان 
علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9900107 در این اداره به نیابت از اجرای اسناد رسمی 
نور تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99,4,10مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به 
تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار 
محلی آگهی می ش��ود 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-9904300
م الف 19903541     تاریخ انتشار :99,05,11

مسول واحد اجرای اسناد رسمی نوشهر - سکینه افروز

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای شماره 139960310006005033 مورخ 02/09/ 1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بنام آقای/خانم عیسی وازی فرزندنبی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 540,64مترمربع پالک 
99فرعی از 2 اصلی واقع درقریه لشکنار مازندران بخش6 الحاقی ییالقی ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی 
نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904301 م الف 19903556 

تاریخ انتشار اول 99,05,11
تاریخ انتشار دوم 99,05,25

صفر رضوانی گیل کالیی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139860308001004398   مورخ  1398/11/29  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت چاجی  فرزند علی اکبر  بش��ماره شناس��نامه 2 صادره از 
بیرجند  و کد ملی 0652291457   در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 185/92 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت صغری دستیگردی   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-9904310
تاریخ انتشار نوبت اول : 11 /1399/05                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/05                          

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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139860308001004054   مورخ  1398/10/30  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه انوری فرزند علیرضا بش��ماره شناس��نامه 350  صادره از 
بیرجند  و کد ملی 0651848611   در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175/40 متر مربع قسمتی از پالک 
1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت صغری دستیگردی   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-9904313
تاریخ انتشار نوبت اول : 11 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/05                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .     
اقای علی محمد پور فرزند محمد ابراهیم به صورت شش��دانگ یکباب س��اختمان ، به مساحت 162/06 متر مربع ، 
پالک 1093 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از علیرضا داروغه و خانم ها لیلی پاکدامن و شهر بانو 

اشرف زاده و فاطمه حمامی صفا � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رسالت � کوچه رسالت 9 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904314
تاریخ انتشار نوبت اول:   11/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/26

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .     
خانم فاطمه مرادی فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ، به مساحت 304/47 متر 
مربع ، از پالک 4500 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای ذبیح اله دانش مقدم 

� مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان وحدت 6 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904315
تاریخ انتشار نوبت اول:   11/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/26

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی منطقه یک مشهد مقدس 

به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین قانون 
ثبت تحدید حدود برخی از امالک واقع در بخش 9 حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر:

پالک 3227 فرعی از 20- اصلی بخش 9 مشهد به نام خانم فاطمه فاضلی النگ پشه ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 30/85 مترمربع واقع در: بلوار رستمی- رستمی21 پالک 23

در روز ش��نبه مورخه 1399/6/1 س��اعت 11 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آن ها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده 
واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی، معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایند. م.الف107    آ9904316   تاریخ انتشار: 1399/5/11
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد رحمانی  دارای شناسنامه   5749196666   به شرح دادخواست به کالسه  165   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محسن رحمانی   به شناسنامه   5437  
در تاریخ  1366/6/26   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.   محسن  رحمانی   فرزند  ابراهیم   کد ملی  5749169227  ت.ت  1313/6/1   نسبت پدر  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9904311                                                                                                             

  سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 
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آیاقیمتطالدرایرانافزایشیمیماند؟

آخرین پناهگاه سرمایه گذاران©
ماه  در  طال  اقتصاد/زهرا طوسی: 
اخیر نیز باالترین رشد ماهانه قیمت 
یعنی ۱۱درصد را به ثبت رساند که 
این رقم در چهار سال اخیر بی سابقه 
بوده اســت. طال در ایــن هفته نیز 
در هشــتمین هفته متوالی افزایش 
قیمــت، طوالنی ترین روند رشــد 
قیمت از سال 2006 را تجربه کرد.

اما تضعیف دالر در روزهای اخیر، ســرمایه گذاران را به سوی سرمایه های امن 
دیگری سوق داده است.

 دالر آمریکا به پایین ترین حد در دو سال اخیر نزول کرده و در مسیر بزرگ ترین 
افــت ماهانه در یک دهه گذشــته قــرار دارد و این امر طال را کــه به این ارز 

قیمت گذاری می شود، برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان تر کرده است. 
تحلیلگران اقتصادی با اشاره به بحران کرونا و ارائه بسته های مالی توسط دولت ها 
اعالم کردند: در حال حاضر که دولت ها با باال بردن ســطح بدهی خود به علت 
ارائه بســته های مالی، ارزش ارزهای خود را پاییــن می آورند و نرخ بهره را در 
پایین ترین سطح تاریخ نگاه داشــته اند، طال به آخرین پناهگاه سرمایه گذاران 

تبدیل شده است.
اکنون تحلیلگران جهانی پیش بینی ۱2ماهه خود برای قیمت هر اونس طال را به 
2هزار و 300دالر افزایش داده اند، در حالی که پیشتر پیش بینی می کردند قیمت 
طال تا سال آینده به 2هزاردالر برسد. آن ها پیش بینی می کنند نرخ بهره آمریکا 
باز هم کاهش می یابد که این موجب تقویت بیش از پیش قیمت طال خواهد شد.

این در حالی است که عده زیادی از فعاالن بازار اعتقاد دارند طال در سال 2020 
عملکرد فوق العاده ای داشته است، ولی برای عبور از مرز مهم 2هزار دالری نیاز 

به تجدید قوا و ارزیابی نیروها دارد.
در کنار این، بازیگران ســکه باور دارند دیگر از رشد سریع دالر مانند تیرماه در 
مردادماه خبری نبوده اســت، در نتیجه نیاز اســت با احتیاط بیشتری اقدام به 
خرید و فروش کنند و سرعت معامالت خود را با میزان تغییرات قیمتی دالر تا 

حدی هماهنگ نگه دارند. 
در واقع وقتی دالر رشد زیادی را به ثبت نمی رساند، سکه نیز از انرژی کافی برای 

پرتاب به سوی قیمت های باالتر برخوردار نیست.
آن طور که محمد کشــتی آرای، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر 

می گوید در کشورمان بازار طال وضعیتی عادی دارد. 
به گفته وی، سیگنالی که ثابت می کند وضعیت در بازار عادی است، حباب سکه 
تمام بهارآزادی اســت. این حباب نه کوچک شده است و نه بزرگ پس روشن 
می کند بازار نه با فشار تقاضا روبه روست و نه با فشار عرضه، در نتیجه وضعیت 
بازار عادی اســت و اغلب افراد حاضر نیز به قصد سرمایه گذاری نسبت به خرید 

طال اقدام می کنند. 
این فعال صنفی می افزاید: به نظر می رسد تحت تأثیر نااطمینانی های رخ داده در 
بازارهای جهانی از یک سو و رشد منفی اقتصاد جهانی و تضعیف دالر در جهان 
از سوی دیگر به زودی سد مقاومتی قیمت طال در بازارهای جهانی شکسته شود 

و هر اونس طال به قیمتی بیشتر از 2هزار دالر برسد.
 وی می گوید: چشم انداز بازار جهانی نشان می دهد قیمت ها در ایران نیز می تواند 
روندی افزایشــی را داشته باشد. همان طور که در روزهای اخیر رشد قابل توجه 
قیمت در بازارهای جهانی ســبب شد سکه بار دیگر به کانال ۱۱میلیون تومان 

بازگردد.
طال، معامالت هفته گذشــته را با قیمت حــدوداً ۹۷6هزار تومان آغاز کرد، اما 
تا پنجشــنبه با بیش از ۱00هزار تومان افزایش به گرمی یک میلیون و ۸0هزار 
تومان صعود کرد. سکه امامی نیز طی این هفته ۸00هزار تومان گران شد و از 
۱0میلیون و 600 هزار تومان به ۱۱میلیون و ۴00هزار تومان رسید. قیمت سکه 
طرح قدیم هم در آخرین روز هفته با افزایش یک میلیون و ۱00هزار تومانی در 
مقایسه با نرخ شنبه، به ۱0میلیون و  ۸00هزار تومان رسید. در لحظه تنظیم این 

گزارش در بازار آزاد قیمت دالر 23هزار و ۵00 تومان است.

قیمت مصالح   ساختمانی  چقدر در افزایش قیمت مسکن  تأثیر داشته است ؟

متهمان ردیف اول گرانی  مسکن
 اقتصاد/ فرزانه غالمی: نیاز ساالنه کشور به 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در حالی 
اســت که در سال های اخیر حدود نیمی از 
این نیاز مرتفع شده و براساس آمار اعالمی 
از ســوی مرکز پژوهش های مجلس، کشور 
هم اکنون با کسری حدوداً  ۴ میلیون واحدی 

در بخش واقعی تقاضا مواجه است.
براســاس تازه ترین آمار بانک مرکزی در تیر 
ماه امسال متوســط قیمت خرید و فروش 
یــک مترمربع مســکن در 
تهران به حــدود 2۱میلیون 
تومان رسیده که این رقم در 
مقایســه با تیر ماه سال قبل 
نزدیــک ۵6/6 درصد رشــد 
داشته که این افزایش نه تنها 
امــکان خانه دار شــدن را از 
بسیاری خانوارها سلب کرده 
بلکه اجاره نشینی در بسیاری 
از مناطــق را هــم کاهــش 
داده و مهاجــرت به مناطق 
حاشــیه ای  و  ارزان قیمــت 
کالنشــهرها را در پی  داشته است.مصالح 
ساختمانی در یک ســال گذشته بین 3۵ 
تا ۴0درصد افزایش قیمت داشــته است  و 
بســیاری از تحلیلگران و سازندگان مسکن 
معتقدنــد نقش افزایش قیمــت نهاده ها و 
مصالح ســاختمانی در افزایش قیمت تمام 
شــده مســکن حداقل در کالنشهرها قابل 
توجه است و حتی می توان گفت بین افزایش 
قیمــت مصالح ســاختمانی و این افزایش 

قیمت، رابطه مستقیمی وجود دارد.

  کاهش 10 درصدی قیمت مسکن»
 در سه سال

از نــگاه نایب رئیس انجمن ســازندگان و 
تولیدکنندگان مسکن، قراردادهای تهاتر در 
حوزه تأمین مصالح ســاختمانی با کارمزد 
2/۵درصد می توانــد راهکاری برای کاهش 
قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت قیمت 
مسکن باشــد؛ ایده ای که گفته می شود در 
دنیا نظیر ندارد و برای اولین بار در ایران ثبت 

شده است.

عالءالدین ختایی می گوید: قیمت تمام شده 
ساخت هر مترمربع مســکن در یک سال 
گذشته با رشــدی دو برابری به ۵ میلیون 
تومان رسیده اســت و با استفاده از قرارداد 
تهاتر، سهم 60درصدی مصالح ساختمانی 
و دســتمزد در قیمت تمام شــده ساخت 
مسکن در بازه زمانی دو تا سه ساله  کاهش 
۱0درصدی خواهد داشت مشروط به اینکه 

قیمت ها تغییر محسوسی نداشته باشند!
وی معتقد است: با تهاتر مصالح ساختمانی 
تحریم ها و نوسان های اقتصادی اثرات بسیار 
ناچیزی خواهند داشــت و با اســتفاده از 
تولیدات داخل، بخش عمده ای از مواد اولیه 
مورد نیاز در داخل کشور تأمین خواهد شد. 
به گفته ختایی، با استفاده از کارت اعتباری 
مصالح ســاختمانی عالوه بر کاهش قیمت 
مصالح و قیمت تمام شــده ساخت مسکن، 
تا ۷0درصد از ظرفیت های خالی کارخانجات 

فعال می شود. 

 توسعه تقاضا و حمایت از انبوه ساز »
وی می گوید: بازار تهاتر ایرانیان قراردادی با 
وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ستاد 
اجرایی فرمــان امام)ره( برای تأمین مصالح 
ساختمانی مورد نیاز ساخت ۱00هزار واحد 
مسکونی در چند استان منعقد کرده تا در 
ازای آن واحد مســکونی و یا تأمین مصالح 

ساختمانی در سایر شهر ها تهاتر شود. انعقاد 
این قراردادها با سازندگان انبوه سازان و سایر 
دستگاه ها موجب کاهش قیمت تمام شده 
ساخت مسکن می شود تا مسکن ارزان قیمت 
به دست متقاضیان برسد.وی با بیان اینکه 
هنوز در تهران برای اســتفاده از این کارت 
اقدامی نشــده، ادامه می دهد: براساس این 
طــرح اگر کارخانجات صنعت ســاختمان 
فروش عمده داشــته باشند از طریق تهاتر 
آن ها را خریداری و در اختیار سازندگان قرار 
خواهیم داد و همچنین به بانک ها هم اعالم 
کرده ایم اگر امالک مازاد ی دارند آن ها را در 
اختیار سازندگان فعال در صنعت ساختمان 
قــرار دهند. از جمله مزیت هــای کار تهاتر 
مصالح ساختمانی آن اســت که می توانیم 
تمامی مصالح ساختمانی را با فروش اقساطی 
به سازندگان بدهیم که از این طریق ارزان تر 

و به صرفه تر برای سازندگان می شود.
به باور مدیرعامــل بازار تهاتر ایرانیان با این 
طــرح قیمت ها مهار خواهد شــد، اما باید 
وزارت راه و شهرسازی با فعال کردن تقاضا 
و توسعه خرید، از انبوه سازان حمایت کند و 
الزمه اجرایی شــدن این طرح، فعال بودن 

انبوه سازان است.

 اقتصاد کالن؛ متهم ردیف اول گرانی»
در شرایطی که گفته می شود قیمت مصالح 

ســاختمانی در قیمت تمام شده مسکن و 
گرانی های آن نقش مؤثری داشــته و دارد، 
بسیاری از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 
این تأثیر را ناچیز توصیف می کنند و معتقدند 
برای نمونه تأثیر نقش سیمان در هر مترمربع 
مسکن، یک درصد است که این سهم ناچیز 
نمی تواند در خلق سرسام آور مسکن نقشی 
داشته باشد.بر همین اساس اقتصاددانان باور 
دارند در یکی دو ســال اخیر داغ شدن بازار 
سوداگری، نوســان های شدید بازارهای ارز، 
طال و سکه، حبابی شدن و رشد خیره کننده 
بورس، کسری شــدید بودجه دولت و... در 
افزایش کمرشکن قیمت مسکن نقش داشته 
اســت.این تحلیل ها بدان معنی اســت که 
عالوه بر افزایش قیمت مصالح و نهاده های 
ساختمانی، نباید از عامل اصلی خلق تورم و 
افت بی سابقه ارزش ذاتی پول ملی غافل بود. 
کارشناسان اقتصاد کالن معتقدند نرخ برابری 
پول ملــی در مقابل ارزهای رایج اثر خود را 
بر همه کاالها و از جمله بخش مســکن و 
نهاده های آن بر جای گذاشته؛ همان طور که 
در این سال ها اثر مستقیم نرخ ارز را بر بازار 

مسکن شاهد بودیم.
تحلیلگــران بر این باورند که بازار مســکن 
در ایران ســرمایه ای است و همچون دیگر 
بازارهــای ســرمایه ای از تغییــرات کالن 
اقتصادی تأثیر می پذیرد و اگر در سال های 
گذشته افزایش قیمت مســکن در استان 
پرجمعیتــی چون تهران را شــاهد بودیم، 
این افزایش بیشــتر به خاطر رشد تقاضا در 
این بازار بود، اما امروز افزایش قیمت بخش 
مسکن بیش از عرضه و تقاضا، از بازار ارز تأثیر 

پذیرفته است.
در عیــن حال و بــه تعبیر کارشناســان 
اقتصــادی، اگر بــازار مصالــح و نهاده های 
ســاختمانی در یک سال گذشته 3۵ تا ۴0 
درصد رشــد کرده ، بی تردید همین میزان 
افزایش بر قیمت تمام شــده مسکن عرضه 
شده بر خریدار نهایی نیز اثر خود را گذاشته 
است و نباید همه افزایش قیمت ها در بازار 
مسکن را به تالطم هایی در بازارهایی چون 

طال و ارز مربوط دانست.

اگر کارخانجات 
صنعت ساختمان 
فروش عمده 
داشته باشند از 
طریق تهاتر آن ها 
را خریداری و در 
اختیار سازندگان 
قرار خواهیم داد

بــــــــرش

واحدهای مسکن ملی پایین تر از قیمت کنونی بازار عرضه می شوند   ایرنا/ محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار 
به متقاضیان مسکن صورت خواهد گرفت . وی گفت:  وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است تا واحدهایی  که در قالب طرح ملی با مشارکت 

بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمت های فعلی بازار، به متقاضیان واقعی مسکن عرضه کند.

گزارش روز

annotation@qudsonline.ir
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 نوشداروی وام ودیعه ©
پس از مرگ فصل اجاره

آقای رئیس جمهور پس از اعتراض های متعددی 
که کارشناســان اقتصادی و بخش مسکن و 
مســتأجران به گرانی و تورمی کــه خانه دار 
شدن و اجاره کردن را رؤیایی دست نیافتنی و 
به موضوعی بغرنج در زندگی خانوارها تبدیل 
کرده، از اعطای وام اجاره به مردم سخن گفت . 
وامی که از شهرستان های کوچک تا کالنشهرها 
از 20میلیون تا ۵0میلیون هدف گذاری شده 
اســت، وامی که عالوه بر اشکال های متعددی 
که به آن وارد اســت، زمانی برای پرداخت به 
مســتأجران تدبیر شده که دیگر به درد عموم 
مستأجرانی که بخش بزرگ جابه جایی آن ها در 

فصل تابستان است، نمی خورد. 
از سوی دیگر با توجه به قیمت های باالی ودیعه 
و اجاره بها در کالنشهرها وام ۵0 میلیون تومانی 
نمی تواند چندان کارگشا باشد، اما شاید برای  
شهرهای کوچک مقدار مناســبی تأثیرگذار 
باشــد. در واقع در شهرستان های کوچک به 
اندازه بسیار ناچیز کمک کننده خواهد بود، اما 
در کل بسته حمایتی قابل اعتنایی نیست که 
بتواند گرهی از کار مستأجران باز کند. متأسفانه 
دولــت آن قدر دیر اقدام به اجرای همین طرح 
بی فایده کرد که فصل اجاره گذشــته است. از 
سوی دیگر میزان ســود یا کارمزدی که باید 
به نظام بانکی داده شــود برای طبقه کارگر به 
هیچ وجه مناسب نیست. اگر کارگران قادر به 
پرداخت 600 هزار تومان سود باشند همان را 

به صورت مستقیم به صاحبخانه می دهند. 
بــه هر حال دولت ســود ۱3درصــدی برای 
تسهیالت در نظر گرفته است. در شرایطی که 
تورم بیداد می کند و کارگران و زحمتکشــان 
جامعــه حتی قادر بــه تأمیــن حداقل های 
خوراک خود نیستند، بهتر بود دولت تسهیالت 
قرض الحسنه به  مستأجران پرداخت می کرد. 
قطعاً مســتأجرانی که درآمدهای معمولی و 
مکفی ندارنــد نمی توانند از پس این هزینه ها 
برآیند؛ بنابراین طرح اعطای وام به مستأجران 

از همین حاال شکست خورده است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی تربت حیدریه

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینکه بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در بخش یک 

اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231 اصلی 

4119 متصل به 1943 فرعی نرجس خاتون یزدیان رباطی یک 
قطعه زمین محل جوی متروکه 

از قطعات مفروز اراضی کوچه قاضیان پالک 237 اصلی 
346 فرعی صغری مرادی بایگی و غیره یک قطعه زمین 

از قطعات مفروز اراضی منصوریه پالک 242 اصلی
 1196 مجزی شده از 23 فرعی شرکت منتخب خودرو تربت حیدریه یک قطعه زمین محل 

یک در بند دکان در روز 1399/06/04 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
ی��ا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزب��ور مبلک مورد آگهی با حدود 
اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، 
معرضین می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .  تاریخ انتشار 99/5/11 

آ-9904326
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینکه بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در بخش یک 

اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی مورشک پالک 89  اصلی 

37 فرعی داوود علیزاده یکباب منزل 
از قطعات مفروز اراضی پشت دستک منظر پالک 142 اصلی 

947 مجزی شده از 720 متصل به 558 فرعی سیدرضا حسینی یکباب ساختمان 
از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231 اصلی 

4205 مجزی شده از 441 فرعی هادی محمدی یکباب ساختمان 
دو روز 1399/06/06 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
ی��ا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزب��ور مبلک مورد آگهی با حدود 
اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، 
معرضین می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .  تاریخ انتشار 99/5/11  

آ-9904327
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینکه بر حسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع در بخش یک 

اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی شاهده پالک 129  اصلی 

896  متصل به 6 فرعی محمد مومنی و غیره یکباب منزل 
از قطعات مفروز اراضی یحیی آباد پالک 227 اصلی 

106 فرعی سید جواد طباطبائی و غیره یک قطعه زمین 
از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231 اصلی 

4208 مجزی شده از 433 فرعی مجید رضا تقی پور یکباب ساختمان 
در روز 1399/06/13 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد  .

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور مبلک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معرضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند .  تاریخ انتش��ار 99/5/11 آ-9904328

رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حس��ب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع 

در بخش یک اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231 اصلی 

4196 مجزی شده از 221 فرعی علی اکبر شیبانی یکباب ساختمان
 4197 مجزی شده از 432 فرعی رجبعلی یوسفی یکباب ساختمان 

دهستان رخ بخش رخ بخش 5 تربت حیدریه 
از قطعات مفروز اراضی کمر زرد پالک 278 اصلی 
از قطعات مفروز اراضی کمر زرد پالک 278 اصلی 

یک فرعی رضا کمالی فرد یک قطعه زمین مزروعی 
در روز 1399/06/11 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور مبلک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی ، معرضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند .  تاریخ انتشار 99/5/11  آ-9904329
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حس��ب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع 

در بخش یک اربعه حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی مختش آباد پالک 243 اصلی  

10 و 11 فرعی عباس توکلی امینیان به تصدی در وقف یکباب مزار معروف 
به پیرتنها رو و یک قطعه زمین متصل به آن 

45 متصل به 10 و 11 فرعی عباس توکلی امینیان متولی در وقف یک قطعه زمین 
در روز 1399/06/16 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله 
ای��ن آگه��ی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر ب��اال در محل حضور بهم رس��انند . چنانچه هر 
ی��ک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
مبل��ک م��ورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاوری��ن تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین 
نس��بت ب��ه حدود و حق��وق ارتفاقی و نیز صاحب��ان امالک ک��ه در موقع مقرر حاظر نب��وده اند مطابق 
م��اده 20 قان��ون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدی��د حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معرضین می بایس��ت از تاریخ تس��لیم 
اعت��راض ب��ه اداره ثبت ظرف یکماه داد خواس��ت اعتراض خ��ود را به مرجع ذیص��الح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند .  تاریخ انتش��ار 99/5/11  آ-9904330

رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

حوزه ثبتی تربت حیدریه
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینکه بر حس��ب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین قانون ثبت تحدید حدود یکقسمت از امالک واقع 

در بخش یک شهر حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر : 
از قطعات مفروز اراضی شهر پالک 3443 اصلی سید غالمحسین نقیبی تربتی 

و غیره یک قطعه محوطه محصور
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه 

از قطعات مفروز اراضی دیزقند پالک 231 اصلی 
3018 فرعی فاطمه یعقوبی یک قطعه زمین مزروعی 
3019 فرعی فاطمه یعقوبی یک قطعه زمین مزروعی 

در روز 1399/06/02 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاظر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور مبلک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاظر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض ثبتی ، معرضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند . آ-9904331    تاریخ انتشار 99/5/11
رئیس ثبت اسناد و امالک  تربت حیدریه 

آگهی اعالن  نظرافراز 
بر اساس صورتمجلس شماره 1393 ب 99 مورخ 1399/4/17 وتقشه پیوستی وبر طبق ماد5 آئین نامه قانون افراز، 
رای بر افراز س��همی ش��رکت آنی پرواربه مساحت سه هزار متر مربع  به پالک ثبتی 905 فرعی از 156 اصلی واقع 
در اراضی روستای سلمیان آباد بخش چهارهمدان صادر گردیده  است . لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
اسناد الزم االجراء جهت  اطالع مالکین مشاعی واشخاص ذوی الحقوق آگهی تا با مراجعه به اداره ثبت اسناد وامالک 
بهار ومالحظه نقشه وصورتمجلس افرازی ،چنانچه به نظریه افرازی صادره اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 10 روز 
ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند. بدیهی است درصورت عدم تسلیم اعتراض 

نسبت به صدور سند مالکیت قطعه افرازی به نام مالک فوق اقدام خواهد شد . )م الف242( آ-9904306
رئیس اداره ثبت واسناد امالک شهرستان بهار- هادی یونسی عطوف

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم فاطمه علی مالئی با تس��لیم دو برگ فرم فقدان س��ند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی 
شماره 24 زابل به شماره 13990615263400073-99/05/1 گواهی نموده است  اعالم داشته که  سند مالکیت 
شش��دانگ یک باب منزل بمس��احت 300 مترمربع پالک 680/1-اصلی  واقع در بخش یک سیستان ملکی فاطمه 
علی مالئی بشماره چاپی132376 که ذیل ثبت15251 صفحه 304 دفتر 90 بنام فاطمه علی مالئی صادر و تسلیم 
گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده  120 آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی  باین اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسیده یا در 
صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن  

به متقاضی مبادرت خواهد نمود بازداشت می باشد. م الف:359  آ-9904302  تاریخ انتشار: 99/05/11
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318603003327مورخ 1399/03/25 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای منصور نیرومند پاچه کناری  فرزند قربانعلی  به ش��ماره شناس��نامه 126 صادره ازرش��ت  در قریه شالکو  در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 175/83 متر مربع پالک فرعی 39317 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 344 باقیمانده   از اصلی 77  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای صادق 

علیجان پور شالکوهی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1018  آ-9904260
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/26 
حسین اسالمی کجیدی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2264/43  اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم به)آدرس 16 متری بهارستان بین کوچه 16 و 18 پالک86( که بنام خانمها زهرا و فاطمه دهقانی 
علی آبادی و آقایان عباس دهقانی علی آبادی و علی اکبر دهقانی و مهدی دهقانی علی آبادی میباشد در جریان ثبت 
است که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود  بعمل 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  1399/05/04-2/5487 
تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز شنبه مورخ 1399/06/29ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع 
ملک انجام می گردد. بدینوس��یله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رس��اند 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 رسیدگی 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 آ-9904246   تاریخ انتشار 

آگهی : شنبه 1399/05/11    م الف: 12791
عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960308001000848  مورخ  99/03/26 هیئت 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 فاطمه کد خدا فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 486   صادره از بیرجند  و کد ملی 
0651645980  در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 231.90 متر مربع قسمتی از پالک 1396 اصلی 
بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرحند از محل مالکیت نوروز دستی گردی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 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-9903614
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/25                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای حامد ایزانلو فرزند رمضانعلی به ش��ماره شناس��نامه و شماره ملی 0670046701 صادره  بجنورد به وکالت از 
آقای محمدتقی ایزانلو فرزند رمضانعلی به ش��ماره شناس��نامه 1319 شماره ملی 0681936290 صادره از بجنورد 
برابر وکالتنامه ش��ماره 24046 مورخه 1399/05/02 صادره از دفترخانه اس��ناد رسمی 5 بجنورد و طی مشروحه 
ش��ماره 6611-1399 مورخه 1399/05/08 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در 
دفتر اسناد رسمی شماره 31 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 
523 فرع��ی مف��روز و مجزا از 247 فرعی از 169- اصلی واقع در بخش دو بجنورد ذیل دفتر الکترونیک به ش��ماره 
139820307115007181 و به شماره چاپی 990363 به علت نامعلوم مفقود شده در خواست صدور سند المثنی 
نوبت اول نموده، لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است 
چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

کرد.م الف 1720 آ-9904308   تاریخ انتشار1399/05/11
علیخان نادری   -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی

1-شش��دانگ یکباب خانه مخروبه از پالک 184 فرعی از 171 اصلی فوق به مس��احت 173/64 متر مربع ابتیاعی 
آقای یحیی حس��ن آبادی نژاد از محل مالکیت رس��می غالمعلی پور رمضان برابر رای ش��ماره 1192-99 مورخه 

1399/04/25- کالسه 98-0147
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1718 آ-9904309
تاریخ انتشارنوبت اول1399/05/11          تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/26

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9600160
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600160 ششدانگ پالک ثبتی پانصد و نود و سه فرعی از چهل و نه اصلی بخش 17 
مشهد ذیل ثبت 18312 دفتر 129 صفحه 177 نام اسماعیل رحمان پور تیرگان ثبت و سند صادر گردیده سپس برابر 
سند رهنی 1394/9/15-41719 شماره دفتر اسناد رسمی 20 درگز در رهن بانک کشاورزی شعبه درگز قرار گرفته که 
با تقاضای مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ آن به مدیون نهایتاً مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی پانصد و نود و سه فرعی از 
چهل و نه اصلی بخش 17 مشهد به نشانی درگز روستای تیرگان برابر به حدود شماال به طولها85% متر دیواریست به 
کوچه و 2/84 متر و 51% متر )شرقی( و 7/46 متر دیوار به دیوار قطعه 240 متصرفی احمد روحی شرقا به طولهای 3/94 
متر و 97% متر )شمالی( و 4/17 متر و 2/86 متر دیوار به دیوار قطعه 238 متصرفی رضا هاشمی جنوبا به طول 16/20 
متر دیواربه دیوار قطعه 237 متصرفی عباسعلی رحمان پور غربا به طولهای 6/55 متر و 6/99 متر و 1/91 متر درب و 
دیواریست به کوچه و برابر نظر هیات کارشناسان به شرح:یک باب منزل مسکونی روستایی به مساحت عرصه 172/18 
متر مربع و مساحت اعیانات حدود 68/5 متر مربع به عنوان بنای مسکونی واقع در طبقه همکف بصورت دیوار آجری 
باربر با سقف تیرچه و بلوک با قدمت حدود 14 سال ساخت و دارای متعلقاتی مانند حدود 2 متر کابینت فلزی مستعمل 
دیواری و زمینی و یک دستگاه کولر آبی مستعمل سایز کوچک و یک دستگاه آبگرمکن مخزنی نفتی به همراه انشعابات 
آب و برق بوده و ملک مذکور در تصرف مدیون می باشدکه به مبلغ 700/000/000 ریال)هفتصد میلیون ریال(ارزیابی 
گردید. لذا مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/6/4در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار 
امام رضا بین امام رضا 7 و 9 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده پالک پانصد و نود و سه فرعی از چهل و نه اصلی 
بخش 17 مشهد در قبال مبلغ 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته شد. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیزبدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می گردد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9904307

مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی درگز-ناصر حسن زاده

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139960326009000098 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه 
کاوندی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 199صادره از فامنین دریکباب خانه به مساحت 250 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1355فرعی از 104 اصلی واقع در شهر فامنین خریداری از مالک رسمی آقای احمد راسخی 
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .)م الف 132(آ-9904305
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/5/11            تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/5/26
رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین - رضا بیات 
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آغاز مرحله دوم پویش »ایران همدل« مهر: رئیس کمیته امداد گفت: مرحله دوم پویش ایران همدل همزمان با عید سعید غدیر در سراسر کشور آغاز می شود و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
سیدمرتضی بختیاری افزود: در آغاز این پویش، بسیج، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی برای مردم نیازمند مهیا کرد. وی افزود: در مرحله نخست پویش، سپاه ۵3 هزار پایگاه و بسیج بیش از 3 میلیون و 

۵۰۰ هزار بسته به ارزش هر بسته 3۰۰ هزار تومان و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز بیش از یک میلیون بسته در اختیار مردم نیازمند قرار داد.

تظاهرات کادر درمانی انگلیس در اوضاع کرونا©
ایرنا: هزاران تن از کادر درمانی انگلیس 
کــه در خط مقدم مقابله بــا کرونا در 
بیمارستان ها و درمانگاه های این کشور 
فعالیت می کنند، در اعتراض به مخالفت 
دولت برای افزایش دستمزد این بخش 
در خیابان های مرکزی لندن دست به 

تظاهرات زدند.
در این حرکت اعتراضی معترضان شعارنوشــته ها و پارچه نوشته هایی را حمل 
می کردند که روی آن به جان باختن صدها نفر از همکاران خود بر اثر کرونا اشاره 

و نوشته بودند: »ما جان خود را برای نجات شما به خطر می اندازیم«.
آن ها که پس از راهپیمایی در خیابان های مرکزی لندن در مقابل دفتر نخست 
وزیری انگلیس تجمع کردند، از بوریس جانســون خواستند به جای کف زدن و 

تشویق کردن آن ها، حقوقشان را افزایش دهد. 
دولت انگلیس که در میانه خروج از اتحادیه اروپا زیر فشارهای اقتصادی شدیدی 
قرار دارد تصمیم گرفته تا سال آینده میالدی حقوق برخی مشاغل در بخش های 

خدمات عمومی از جمله کادر درمانی این کشور را افزایش ندهد.
این در حالی است که تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران و نیروهای 
شــاغل در خط مقدم بیمارستان های این کشــور بر اثر ابتال به کرونا و کمبود 

لباس های محافظتی جان خود را از دست داده اند. 

 بحران آلودگی سرب در جهان ©
و ۸۰۰ میلیون کودِک در معرض خطر

ایسنا: سازمان ملل متحد در گزارش 
تــازه ای درباره یک بحران بهداشــتی 
عظیم و ناشناخته هشدار داد؛ بحرانی 
که به گفته این سازمان تا ۸۰۰ میلیون 
کودک در سراســر جهان را در معرض 
مسمومیت ناشی از این نوع آلودگی آب 

و هوایی قرار داده است.
صندوق کودکان ســازمان ملل متحد در این گزارش اعــالم کرد: تخمین زده 
می شود از هر سه کودک یک نفر سطح سرب در خونش به اندازه ای باالست که 

نیاز به اقدام فوری برای پیشگیری از آسیب های طوالنی مدت دارد.
این نوع ســرب که یک نوروتوکسین قوی دارد با عالئم اولیه کم و بی سر و صدا 

سالمت کودکان را به صورت جدی تهدید می کند.
قــرار گرفتن در معرض ســرب در دوران کودکی عواقب گســترده ای از جمله 
مشــکالت رفتاری، آسیب های کلیوی و بیماری های قلبی و عروقی در آینده را 

برای فرد به همراه دارد.
گفته می شــود این مشکل بیشتر در جنوب آســیا اتفاق می افتد و کودکان آن 
منطقه بیش از ســایر مناطق در معرض خطر هســتند. آلودگی سرب از منابع 
مختلفی چون کوره های فضای باز رنگ و بنزین حاصل می شود. همچنین لوله 
کشی سرب در بسیاری از کشورها مقادیر خطرناکی از مواد شیمیایی را وارد آب 

آشامیدنی می کند.

خطر حذف جنگل های هیرکانی از ثبت جهانی©
ایســنا: با آنکه تنها بخش کوچکی از 
جنگل های هیرکانی یعنی حدود ۲۰ هزار 
هکتار در جمهوری آذربایجان قرار دارد، در 
سال ۲۰۰۵ جمهوری آذربایجان نسبت به 
ثبت جهانی جنگل های هیرکانی موجود 
در کشــور خود اقدام کرد، اما یونسکو به 
دلیل استقرار بخش عمده این جنگل ها در 

ایران، این درخواست را نپذیرفت و پیشنهاد کرد  ایران و جمهوری آذربایجان به طور 
مشترک نسبت به ثبت جنگل های هیرکانی در یونسکو اقدام کنند. پس از گذشت 
چند سال هیچ توفیقی در زمینه ثبت مشترک جنگل های هیرکانی حاصل نشد تا 
اینکه حدود سه سال پیش جمهوری اسالمی ایران به دلیل ارزش باالی جنگل های 

هیرکانی، تصمیم گرفت ثبت جهانی آن را دنبال کند.
تیر سال گذشته ۳۱۰ هزار هکتار از حدود ۲ میلیون هکتار جنگل های هیرکانی به 
عنوان دومین میراث طبیعی ایران پس از »بیابان لوت« در فهرســت میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسید. از آنجاکه عرصه های انتخابی برای ثبت جهانی باید کامالً بکر 
و از تخریب، جاده ســازی و فعالیت های معدنی مصون باشند، ۱۲ مکان انتخابی به 
یونسکو معرفی و از سوی آن ها پذیرفته شد که شامل ۱۳۰ هزار هکتار محدوده اصلی 
و حدود ۱۸۰ هزار هکتار به عنوان حریم حفاظتی این محدوده ها در نظر گرفته شده 

که جنگل های آق مشهد ساری نیز جزئی از آن است.
زمانی که یک سایت میراث طبیعی یا فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار 
می گیرد موجب توجه هر چه بیشتر به اهمیت فوق العاده آن شده و می تواند بسترساز 
حفاظت بهتر از آن شود، همچنین با تبلیغ مناسب و رعایت استانداردهای حفاظتی، 
به جذب گردشگر و تقویت بنیه اقتصادی جوامع محلی و ملی کمک بسیاری می کند؛ 
این در حالی است که سایت های میراث جهانی می توانند در فهرست میراث جهانی 
در معرض خطر، ثبــت و در صورت بی توجهی به این آثار، در نهایت از ثبت جهانی 

خارج شوند.
گفتنی است عواملی که سبب تهدید ثبت میراث طبیعی در فهرست میراث جهانی 
یونســکو می شــود کاهش جدی جمعیت گونه های در معرض خطر، از بین رفتن 
زیبایی های طبیعی یا انجام فعالیت هایی مانند قطع درختان، ایجاد آلودگی، استخراج، 
کشاورزی و سایر اقدام هایی است که موجب نابودی آن محیط می شود این درحالی 
اســت که چندی پیش خبر از وقف ۵هــزار و6۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی در 

منطقه آق مشهد واقع در ساری به یک شخص منتشر شد.
محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست در این باره گفت: در اسناد ایران چه در این 
دولت و چه در گذشته از سال ۱۳۴۱ که قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب 
شد، هر نوع دخل و تصرف شخصی در اموال ملی، غیرقانونی بوده و تمام عرصه های 
جنگلی، تاالبی، مرتعی، بیابانی و کوهستان ها به عنوان انفال و جزو امالک کل ملت 

ایران محسوب شده اند و دیگر کسی حق دخل و تصرف در آن ها را نداشته است. 
گذشــته از تمام مســائلی که در هفته جاری درباره وقف ۵هــزار و 6۰۰ هکتار از 
جنگل های آق مشهد مطرح شده؛ این فرد با استناد به سندی که گفته می شود به دوره 
قاجار بازمی گردد مالک بخش وسیعی از جنگل های بکر کشور در روستای آق مشهد 
ساری شده و به گفته مدیر کل حقوقی سازمان جنگل ها شخص مذکور همچنین از 
سازمان جنگل ها مجوز قطع درخت می خواهد، این در حالی است که قطع درختان 
یکی از اقدام هایی است که میراث طبیعی را در خطر حذف از فهرست میراث جهانی 

یونسکو قرار می دهد.
درویش در این باره گفت: وقف بخشی از جنگل های هیرکانی و احتمال صدور مجوز 
برای قطع درختان آن می تواند به منزله چراغ سبزی برای سوداگران و زمین خواران 

باشد تا شاهد اتفاقات مشابهی در آینده باشیم.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه جنگل های هیرکانی سال گذشته در فهرست 
میراث جهانی یونسکو ثبت شد، گفت: وقف بخشی از جنگل های آق مشهد که یکی 
از بهترین بخش های جنگل های هیرکانی است، می تواند خطرناک باشد و اگر هر نوع 
دخل و تصرفی در این جنگل ها اتفاق بیفتد احتمال اینکه از فهرســت میراث ثبت 

جهانی خارج شویم افزایش می یابد.
او ادامه داد: خارج شدن جنگل های هیرکانی از میراث یونسکو در وهله اول سرافکندگی 
دارد چرا که نشان می دهد نتوانسته ایم چنین امتیاز بزرگی را حفظ کنیم و در وهله 
دوم موجب می شود دست سوداگران، جنگل خواران و افرادی که به دنبال تغییر کاربری 
اراضی هستند به جنگل های هیرکانی باز شود و روند تخریب این جنگل ها افزایش 

پیدا  کند.
درویش در پایان گفت:  پژوهش هایی که انجام شده حکایت از این دارد که دست کم 
۵۰ گونه گیاهی تنها در جنگل های هیرکانی ایران وجود دارد و در هیچ جای دیگری 
از قلمرو ۱۳.۵ میلیارد هکتاری خشکی های کره زمین مشاهده نشده؛ بنابراین از این 

جنگل ها به عنوان کتاب های خطی یگانه نام می برند که غیرقابل ارزش گذاری است.
این نخستین باری نیست که جنگل های هیرکانی با عوامل تهدیدکننده ای که موجب 
خارج شــدن از فهرست میراث جهانی یونسکو می شــود، مواجه شده است. نصب 
تله کابین و انتقال آب دریای خزر از مواردی بود که سبب نگرانی هایی درباره تخریب 

جنگل های هیرکانی و خارج شدن آن از ثبت جهانی شد.

مطالعات  اساس  بر  اعظم طیرانی    جامعه/ 
انجام شده، شیر مادر تنها یک منبع غذایی برای 
تغذیه نوزاد محسوب نمی شود، بلکه یک واکسن 
از ۱۰۰ سال  به همین دلیل  نوزاد است.  برای 
پیش در کشورهای توسعه یافته بانک شیر مادر 
از شیر مادر خود  نوزادانی که  تا  تأسیس شده 
محروم هستند بتوانند از شیرهای اهدایی به این 

بانک تغذیه کنند. 
در ایران نیز در ســال 9۵ نخستین »بانک شیر 
مادر« در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز تأسیس 
شــد و خوشــبختانه در حال حاضر کشــور ما 
جزو کشــورهای پیشرفته در این حوزه شناخته 

می شود. 

فواید تغذیه با شیر مادر »
مؤسس نخستین بانک شیر مادران در دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز و فوق تخصص نوزادان با اشاره 
به اهمیت تغذیه با شیر مادر می گوید: کودکانی 
که با شیر مادر تغذیه می شوند به دلیل افزایش 
ایمنی بدن، میزان ابتــالی آن ها به عفونت ها- 
اسهال و استفراغ، عفونت های گوش، ذات الریه یا 
پنومونی و بیماری های ویروسی نظیر کووید۱9- 
به طور چشمگیری کاهش می یابد، ضمن آنکه 
احتمال ابتالی آن ها به دیابت، چاقی و سرطان ها 

نیز کاهش می یابد.
محمدباقر حســینی با اشــاره به تأثیر تغذیه با 
شــیر مادر و نقش آن در افزایش هوش نوزادان 
می افزاید: بر اســاس مطالعــات، در بخش های 
مراقبت ویژه نوزادان، به ازای هر روز تغذیه با شیر 
مادر نیم نمره به هوش نوزادان افزوده خواهد شد.

اهداف تأسیس بانک شیر مادران »
وی هدف از تأسیس بانک شیر مادر را تأمین شیر 
نوزادانی کــه به صورت نارس یا با بیماری متولد 
شده و در بخش مراقبت از کودکان بیمارستان ها 
بستری می شوند و امکان برخورداری از شیر مادر 
خود را ندارند و چندقلوهایی که شــیر مادرشان 
کم اســت، عنوان می کند و می افزاید: این بانک 
شیر همچنین به مادرانی که پس از زایمان دچار 
مشکل شده اند، کمک می کند شرایط خاصی را 
که در آن قرار دارند پشت سر بگذارند. به عنوان 
مثال هفته ها طول می کشد تا شرایط مادری که 
فشار خون باالیی دارد یا در بخش »آی سی یو« 
بستری است، به یک وضعیت تثبیت شده برسد و 
بتواند به فرزندش شیر بدهد. در این مدت، نوزاد 
با شــیرهای بانک شیر تغذیه می شود تا شرایط 

مادر تثبیت و آماده شیردهی شود.

نحوه اهدا»
به گفته وی بانک های شیر، شیرهای اهدا شده 
مــادران را دریافت می کنــد، روی آن ها فرایند 
پاستوریزه شــدن را انجام داده و سپس آماده و 
ذخیره ســازی می کند تا به صورت ســالم مورد 

استفاده تغذیه نوزادان موردنظر قرار گیرد. 

خصوص  در  حســینی  دکتر 
مــادران  شــیر  اهدای  نحوه 
و مصــرف آن توســط دیگر 
که  مادرانی  می گوید:  نوزادان 
کودک زیر یک ســال و مازاد 
بر نیاز نوزادشــان شیر دارند، 
به شــکل داوطلبانه و رایگان 
شیر خود را به بانک شیر اهدا 
می کنند و پــس از نظارت بر 
پاســتوریزه بودن و اطمینان 
از ســالمت کامل آن، شیر به 
شــکل رایگان در اختیار نوزاد 
مورد نظر قــرار می گیرد.البته 
در ســایر کشورها مادرانی که 
نوزاد شــیرخوار دارند اما شیر 
می توانند  اســت  کــم  آن ها 

از طریــق ایــن بانک، شــیر 
پاستوریزه مادران اهداکننده را برای نوزاد خود 
تهیه کنند، اما در کشــور ما به دلیل کم بودن 
تعداد بانک های شــیر- ۱۱ بانک شیر فعال در 
استان های مختلف کشــور - فعاًل این شیر در 

بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اطمینان از سالمت عمومی »
مادر اهداکننده 

مــادران  می دهــد:  ادامــه  وی 
داوطلب اهدای شــیر، یک بار به 
محل بانک شیر دعوت می شوند 
و ضمن معاینه مــادر و نوزاد او، 
از وی پرســش هایی در خصوص 
سالمتش می شــود. به طور کلی، 
از آنجا که شیر مادران اهداکننده 
قرار است به نوزادان بسیار کوچک 
و کم وزن و بیمار داده شــود، باید 
یک شــیر کامــاًل امن و ســالم 
بنابراین مادر اهداکننده  باشــد. 
بایــد از ســالمت عمومی خوبی 
برخوردار باشــد و در گذشــته و 
حال، بیماری نداشته باشد، عادات 
غیرصحیح مانند استعمال سیگار 
یا اعتیاد نداشته باشد، مبتال به بیماری خاص و 
مصرف کننده برخی داروهای خاص نباشد و باید 
اطمینان پیدا کنیم که مادر داوطلب، شــیر به 
اندازه کافی برای نوزاد خودش دارد که این مهم 
از پایش رشد و سالمت فرزند او قابل تشخیص 

اســت. پس از اطمینان از سالمتی عمومی مادر 
داوطلــب و برخورداری او از شــیر مــازاد، یک 
آزمایش خــون هم به صورت رایگان از او گرفته 
می شود تا سالمتش را درخصوص بیماری های 
هپاتیت B وC، ایدز و سیفلیس بررسی کنیم. در 
نهایت پس از تشکیل پرونده سالمت در سامانه 
بانک شیر مادران - به صورت محرمانه- مادری 
که در سالمت کامل اســت و مازاد بر نیاز نوزاد 
خود شیر دارد، می تواند به بانک شیر مادر، شیر 

اهدا کند.

نیاز به حضور مادران در بانک شیر نیست»
وی در پاســخ به این پرســش که آیــا مادران 
اهداکننده برای اهدای شیر هر بار باید به محل 
بانک مراجعه کنند، می گوید: خیر؛ به هیچ وجه 
نیاز به حضور آن ها در بانک شــیر نیست. نحوه 
صحیح دوشــیدن شیر و آماده ســازی آن برای 
ورود به بانک شــیر، در همان یک نوبت حضور 
مادر داوطلب در بانک به او آموزش داده می شود 
و پــس از آن، دیگر نیازی به خارج شــدن مادر 
اهداکننده از منزلش نیســت. مــا ظروفی برای 
دریافت شــیر به نشانی منزل مادران اهداکننده 

ارســال می کنیم. مادران در هــر نوبت، پیش از 
دوشیدن شــیر باید ابتدا دستان خود را با آب و 
صابون بشویند. پس از دوشیدن، باید شیر خود را 
در ظرف مورد اشاره ریخته، تاریخ بزنند و سپس 
ظرف را در فریز بگذارند تا راننده بانک شــیر با 
ماشین دارای یخچال  پرتابل برای تحویل گرفتن 
آن مراجعه کند. میزان اهدای شیر هم کاماًل در 
اختیار خود مادران است. یک مادر ممکن است 
هفته ای دو بار شــیر خــود را اهدا کند، دیگری 
هفته ای سه بار و یک مادر هم هر روز این کار را 
انجام دهد. مسئول بانک شیر، هر روز صبح با این 
مادران در تماس است و از هرکدام سؤال می کند 
آیا او مایل است امروز برای بانک شیر مادر شیر 

ارسال کند یا خیر.

احکام شرعی مرتبط با بانک شیر مادر»
دکتر حسینی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
دغدغه های خانواده های ایرانی در موضوع شیردهی 
نوزاد توسط زنی غیر از مادر خودش، حکم شرعی 
آن است، می گوید: در استفاده نوزادان از شیرهای 
بانک شیر مادر،  اقدام هایی برای اطمینان بخشی 
به خانواده ها در زمینه احکام شــرعی انجام شده 
است. دین اسالم و فقه شــیعه در زمینه اهدای 
شــیر برای تغذیه نوزادان، احکام »رضاع« را دارد. 
مجتهدان و مراجع تقلید شــیعه هفت شــرط و 
بعضی 9 شرط ارائه داده اند که در صورت حصول 
آن ها،  ارتباط محرمیت و خویشاوندی میان مادر 
اهداکننده شــیر و فرزند دریافت کننده آن شکل 
می گیرد.کــه دو اصل مهم در رســاله همه این 
بزرگان،  مشترک است؛ نخست اینکه تغذیه باید 
به طورمستقیم زیرسینه مادر صورت گرفته  باشد 
و دوم اینکه شــیردهی از یک مادر دست کم ۲۴ 
ساعت به صورت مداوم بوده  باشد. با دقت در فرایند 
دریافت و آماده ســازی شــیرهای اهدایی توسط 
مادران به بانک شیر و سپس شیوه تغذیه نوزادان 
با این شیرها، کامالً اطمینان حاصل می شود که 
هیچ وقت اصول اساسی شــرعی درباره تغذیه با 

شیرهای بانک شیر مادر محقق نمی شود. 
وی ادامه می دهد: در بانک شیر مادر، شیری که 
تغذیه نوزاد با آن انجام می شود، از مخلوط کردن 
شیر دو یا ســه مادر حاصل می شود. این کار در 
تمام دنیا مرسوم است؛ از آنجا که سطح پروتئین 
شیرهای مختلف، متفاوت است، به منظور رساندن 
شیر نهایی به سطح مطلوب و متوسطی از غنای 
پروتئینی، شــیر چند مادر را با هم مخلوط کرده 
و پس از پاستوریزاســیون، در اختیار نوزادان قرار 
می گیرد. این اتفاق، در کشور ما عالوه بر حل جنبه 
علمی و کیفی مسئله، به رفع دغدغه مذهبی ما 
در این زمینه هم کمک کرده اســت. همچنین 
شیر پاستوریزه شده بانک شیر مادر، از طریق یک 
وســیله به نوزاد داده می شود. در بخش نوزادان و 
»ان آی ســی یو« شیر به وســیله لوله »دهانی 
معــدی« و از طریق دهان یا بینی نوزاد به او داده 

می شود که شیردهی مستقیم نیست.

گفت و گوی قدس با مؤسس نخستین بانک شیر مادران کشور

پس انداز مهر مادری

بانک های شیر 
مادران نقش 

مؤثری در کاهش 
مرگ ومیر نوزادان 

نارس و ابتالی 
آن ها به عفونت ها 

دارد 

بــــــرش

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

آموزش

پایان رقابت ۲۳۴ دانش آموز از ۶۰ کشور

۴ مدال رنگارنگ برای تیم ملی 
ایران در المپیاد جهانی شیمی

 ایلنا  تیم ملی ایران در پنجاه ودومین المپیاد 
جهانی شــیمی یک مدال طال، دو نقره و یک 

برنز کسب کرد.
این دوره از مســابقات جهانی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به طور مجازی به میزبانی ترکیه 
برگزار شد و ۲۳۴ دانش آموز از 6۰ کشور با هم 

به رقابت پرداختند.
تیم ملی جمهوری اســالمی ایران نیز با گروه 
چهار نفره خود در این دوره از مسابقات شرکت 

کرد.
در این دوره از مســابقات محمد شهاب الدین 
دانشور مدال طال، محمد آریان تقوایی عربی و 
رامین عاصم پور نقره و امیر محبوبی مدال برنز 

دریافت کردند.
این نتیجه مشــابه نتیجــه در دوره  قبلی این 
مســابقات اســت. تیم ملی المپیاد شــیمی 
جمهوری اســالمی ایــران در دوره گذشــته 
مسابقات که در فرانسه برگزار شد نیز موفق به 

کسب یک مدال طال، دو نقره و یک برنز شد.

ارتباطات و فناوری اطالعات

عضو هیئت رئیسه مجلس: 

دولت تعرفه اینترنت تلفن های 
همراه را           مدیریت کند 

 فارس  روح اهلل متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شــورای اســالمی درباره افزایش نرخ 
اینترنت اظهار کرد: ما می دانیم مشکل جدی در 
تأمین هزینه های مردم وجود دارد اما افزایش 
نرخ تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای 

تلفن همراه معنای بدی دارد.
از دولــت می خواهیم تعرفه اینترنت تلفن های 
همراه را           مدیریت کند و امکان افزایش تعرفه ها 
را           فراهم نکند، وزارت ارتباطات نیز تمام تالش 

خود را           انجام دهد که این قضیه را           مهار کند.
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: اکنون در 
شرایط جهش ارزی و تورم های بعدی ناشی از 
آن هستیم، بنابراین دولت به این وضعیت دامن 

نزند و این مطالبه جدی ماست.
متفکر آزاد افزود: قطعــاً هزینه درمانی دولت 
برای بیمــاران کرونایی عالوه بر در خطر بودن 
تاب آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل 
قیاس با هزینه های عایدی از افزایش تعرفه های 

اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

خانه و خانواده

یک مسئول حوزه معلوالن:

به مراکز توانبخشی معلوالن 
واکسن رایگان آنفلوانزا بدهید

 تسنیم   رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز 
توانبخشی غیردولتی معلولین گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا، در پاییز و زمستان امسال 
تقاضای خرید واکسن آنفلوانزا افزایش خواهد 
یافت و الزم است سهمیه ویژه  رایگان در اختیار 
مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن قرار گیرد.

مجیــد بهروزی نیــا افزود: ســال های پیش، 
همزمان با فرا رســیدن فصل پاییز و زمستان، 
با چالش ابتالی معلوالن و سالمندان به بیماری 
آنفلوانزا مواجه بودیم و برای کاهش این بیماری 
در میان قشــر معلول و ســالمند، در مراکز از 

واکسن آنفلوانزا استفاده می شد.
وی افزود: امسال با شرایط اقتصادی کشور باید 
به گونه ای اقدام کنیم کــه همزمانی بیماری 
آنفلوانزا و کرونا را در مراکز غیردولتی معلوالن و 

سالمندان نداشته باشیم.
عمــده توانخواه هــای حاضــر در مراکــز یا 
مجهول الهویه هستند و یا خانواده هایشان تمکن 

مالی برای تهیه واکسن آنفلوانزا را ندارند.

بهداشت و درمان

پاسخ معاون وزارت بهداشت به یک پرسش

»تست« و »درمان« کرونا در 
بیمارستان های دولتی چند؟

 ایسنا  دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزارت بهداشت گفت: بیماران مبتال به کرونایی 
که زیر پوشــش بیمه قرار دارند، فرانشیز ۵ تا 
۱۰ درصدی را می پردازند و برای کســانی که 
بدون بیمه مراجعه می کنند، هزینه به صورت 

آزاد محاسبه می شود.
جان بابایی تأکید کــرد: البته افرادی که برای 
پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد فرانشــیز نیز مشکل 
داشــته و امکان پرداخت این هزینه را نداشته 
باشــند، می توانند به مددکاری بیمارســتان 
مراجعه کنند که اگر مــددکاری ارزیابی کند 
بیمار وضعیت مالی مناســبی نــدارد، کمک 

می کند. 
 PCR معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تست
در بیمارســتان های دولتی همچنان به صورت 
رایگان انجام می شــود. در حوزه سرپایی و در 
بخش بیماریابی برای مدیریت شــرایط، تست 
فقط برای افراد باالی 6۰ سال انجام می شود، اما 

در بیمارستان این موضوع مطرح نیست.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون وزیر کشور خبر داد

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
۲ میلیونی به رانندگان تاکسی

 ایلنا  معاون عمران و توســعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشور از ارائه ۱۴ هزار تسهیالت 
۲۰ میلیون ریالی ویژه کرونا به رانندگان ناوگان 

تاکسیرانی شهری کشور خبر داد.
مهدی جمالی نژاد گفت: با همکاری بنیاد علوی 
و عاملیت بانک سینا، تسهیالت قرض الحسنه 
با کارمزد ۴ درصد بــرای برخورداری ۵۰ هزار 
راننده تاکسی آسیب دیده در این بحران در نظر 

گرفته ایم.
جمالی نــژاد در ادامــه گفت: بــه این منظور 
متناســب با هر شهر، سهمیه ای مشخص تا از 
سوی ســازمان های تاکسیرانی در اختیار افراد 
آسیب دیده و یا خانواده هایی که اعضای آن ها 

بر اثر کرونا فوت شده اند، قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: تاکنون ۱۴ هزار راننده تاکسی 
فراینــد دریافــت وام خود را انجــام داده و در 
حال شناســایی و معرفی به بانک ها هستند و 
بقیه فرایند اســتفاده از تسهیالت نیز در حال 

اجراست.

فراسو

برداشت آزاد

 شنبه 11 مرداد 1399  11 ذی الحجه 1441 1 آگوست 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 93۰8

دستچین

دلیل کاهش فرزندآوری
ایسنا: حســین گودرزی، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
گفت: مــردم ایران تحت تأثیر شــهروندمحوری و افزایش میل 
بــه تحصیالت، کمتر فرزند می آورند. وقتی کســی برای مدرک 
دکترا تا ۳۰ سالگی درس می خواند، به فرزندآوری یا حتی ازدواج 
رونمی آورد. چنان که نوع زندگی شــهری و آپارتمان نشــینی و 
پایین آمدن نیازهای خانوار میل به تکثر فرزند را پایین می آورد.

بدهی ۳۶ میلیاردی ستاد مبارزه با مواد مخدر به بهزیستی
باشــگاه خبرنگاران جوان: وحید قبادی دانا، رئیس ســازمان 
بهزیستی می گوید: ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱9.۷ میلیارد تومان 
بدهــی به مراکز ماده ۱6 اعتیاد در ســال 9۸ دارد. همچنین برای 
سه ماهه نخست سال 99 این مبلغ ۱6 میلیارد تومان است که در 
مجموع مراکز درمانی مزبور حدود ۳6 میلیارد تومان از این ســتاد 

طلب دارند.

۱۰۰ هزار تومان جریمه برای متخلفان کرونایی
خانه ملت: حســن نوروزی، نماینده مجلس می گوید: باید برای 
متخلفان عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ۱۰۰ هزار تومان جریمه 

تعیین و به صورت کارت به کارت به حساب متمرکز واریز شود.
معتقدیم مجازات باید نقدی باشد و همان جا از متخلفان دریافت 
شود. اول باید تذکر به صورت لسانی انجام و در صورت عدم رعایت، 

مجازات نقدی اعمال شود.

مخالفت اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با مصوبات خود!
میزان: ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان ســنجش گفت: این 
ســازمان در خصوص برگزاری کنکور تابع ســتاد ملی مقابله با 
کروناست. متأسفانه وضعیت به گونه ای شده که تمام افراد مرتبط، 
غیرمرتبط، مسئول و غیرمسئول در خصوص آزمون ها اظهارنظر و 
حتی برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با مصوبات این 

ستاد مخالفت می کنند.

فرزندانمان را به کالس نمی فرستیم
ایلنا: زالی، رئیس ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
گفــت: طبق نظرســنجی که با همکاری شــهرداری تهران 
انجام شــده، بخش قابل توجهــی از والدین اعالم کردند در 
صورت بازگشــایی مدارس، فرزندانشــان را به کالس درس 
نمی فرســتند. بخش زیادی از مــردم اعالم کردند درصورت 
تمدید محدودیت ها، در دورهمی شرکت می کنند و به سفر 

می روند.

نمره ۱۵ وزارت بهداشت به رعایت پروتکل ها در آزمون دکترا
ایسنا: محســن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت گفت: فکر می کنم با توجه به همه قوت و ضعف هایی 
که وجود داشت، در مجموع می توان نمره قبولی را به نحوه برگزاری 
آزمون کنکور دکترا داد و به رعایت پروتکل های بهداشتی آزمون  نیز 

نمره ۱۵ یا ۱6 می دهیم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

ادامه انفجارها در ایاالت متحده؛ از زره پوش آبی خاکی تا تأسیسات گاز طبیعی

تابستان داغ آمریکایی!
  جهان/ علوی  رسانه های آمریکایی از وقوع حادثه برای 
یــک زره پوش آبی خاکی متعلق به واحد پانزدهم نیروی 
دریایی آمریکا در سواحل کالیفرنیا و کشته و مفقود شدن 
تعدادی از تفنگداران این کشــور خبر داده اند. به گزارش 
فارس، حســاب توییتری متعلق به نیروی دریایی آمریکا 
از وقــوع حادثه برای یک زره پــوش آبی خاکی متعلق به 
واحد پانزدهم این نیرو خبر داده، اما جزئیات بیشــتری 
ارائه نداده است. بر اساس گزارش شبکه خبری  ای بی سی 
نیوز، در این حادثه دســت کم یک تفنگدار نیروی دریایی 
کشته، هشت نفر مفقود و دو نفر دیگر نیز مجروح شده اند. 
براساس گزارش ها، عملیات جست وجو و نجات با حضور 
نیروی دریایی و گارد ساحلی آمریکا همچنان در جریان 
اســت. فرمانده واحد پانزدهم نیــروی دریایی که وظیفه 
هلی برن تفنگداران دریایــی از آب به خاک و برعکس را 
بر عهده دارند، در بیانیه ای شرایط را بسیار ناراحت کننده 
خوانده و خواستار دعا برای خانواده نیروی دریایی و به ویژه 

تفنگدارانی که مفقود هستند، شده است. 
در همین حال، این حادثه تمام اتفاقات این روز تابستان 
داغ آمریکا نبوده است. شــبکه خبری  ای بی سی از وقوع 
انفجار در تأسیســات گاز طبیعی ایالت تگزاس خبر داد 

که خســارات فراوانی به بار آورده و موجب آتش ســوزی 
گســترده در این مجتمع صنعتی شده است. این انفجار 
بامداد پنجشنبه به وقت تهران صورت گرفته و هنوز دالیل 
آن اعالم نشــده است. گفته شده این حادثه در مجموعه 
صنعتی »مونت بلویو« در فاصله ۳۰ مایلی با هیوســتون، 
پرجمعیت ترین شهر ایالت تگزاس آمریکا رخ داده است. 
تصاویر منتشر شده از این حادثه ابعاد بزرگ و آتش سوزی 
گسترده را در این مجموعه نشان می  دهد. برخی منابع دیگر 
نیز از آتش سوزی در نیروگاه الس وگاس خبر می دهند که 

جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده است.
به تازگی آتش ســوزی ها در آمریکا به صورت بی سابقه ای 
افزایــش یافتــه و از جملــه دو هفته پیــش، مقطعی 
پرحادثه بــرای آمریکا بود؛ پس از انفجــار دو ناو جنگی 
این کشــور، چندین آتش سوزی مرموز با منبع ناشناخته 
در ایالت های مختلــف رخ داد. پیش از این نیز، کارخانه 
فوالد آرسلورمیتال در شهر برنز هربور در ایالت ایندیانای 
آمریکا که گفته می شود بزرگ ترین کارخانه فوالد جهان 
اســت، دچار انفجار و آتش سوزی شده بود. این انفجار به 
آتش سوزی و ویرانی در تجهیزات نزدیک به کوره ذوب آهن 

این کارخانه منجر شد.

توییت جنجالی ترامپ
انتخابات را عقب بیندازیم ©

وگرنه تقلب می شود!

ســی ان ان: دونالــد ترامپ طــی دو توییت 
انتخاباتی نســبت به نتیجــه انتخابات 2۰2۰ 
آمریکا ابراز نگرانی کرد. او در توییت نخســت 
مدعی شــد رأی گیری امســال آمریکا زمینه 
شــرمی بزرگ برای ایاالت متحده می شود. او 
نوشــت: »با برگزاری انتخابات به صورت پستی 
)نه رأی گیری غیابی که خوب است( انتخابات 
2۰2۰، نادرست ترین و متقلبانه ترین انتخابات 
در تاریخ خواهد بود. شــرم بزرگی برای ایاالت 
متحــده به بار خواهد آورد. انتخابات را تا روزی 
که مردم بتوانند به صورت مناسب، سالم و ایمن 

رأی بدهند به تأخیر بیندازیم«.
هنوز واکنش ها به این توییت جنجالی ترامپ 
تمــام نشــده بود کــه او روز گذشــته نیز در 
توییتی اعــالم کرد: »باید نتیجــه انتخابات را 
شــب انتخابات بدانیم، نه روزها، ماه ها یا حتی 
ســال ها بعد. ما برنده انتخابات 2۰2۰ خواهیم 
بود. آمریکا را باعظمت کنیم«. اگرچه بسیاری 
از جمهوری خواهان ارشــد آمریکا این ادعاهای 
ترامپ را رد کرده اند اما بســیاری نیز معتقدند 
ترامپ با این صحبت ها می خواهد زمینه تصرف 

کاخ سفید پس از انتخابات را فراهم کند.

12/3813/11

23/4900/23 4/024/37

19/3720/08

5/396/13

19/5720/28

پاتک وزیر به تک آمریکا
نیروی مسلح آلمان 

جایگزین ایاالت متحده
رویترز: وزیر دفاع آلمان روز گذشته گفت: 
پس از تابستان با مقام های ارشد ایالت های 
فــدرال کــه در نتیجه خــروج ۱2 هزار 
نیروی آمریکایی از آلمان تأثیر می گیرند، 
گفت وگــو می کنیم تا ببینیــم نیروهای 
مسلح ملی چگونه می توانند به این مناطق 
کمک کنند. آنه گــرت در بیانیه ای اعالم 
کرد: ما منافع اروپا و آلمان را مدنظر داریم. 
حقیقت این است که یک زندگی خوب در 
آلمان و اروپا به شدت به این مسئله بستگی 
دارد که چطــور امنیت را تضمین کنیم. 
ارتش آمریــکا برنامه هایش برای خروج از 

آلمان را اعالم کرده است.

زلزله اجتماعی در سرزمین های اشغالی©
جهان: بیش از 25 روز اســت که شهرها 
و شــهرک های صهیونیست نشین تحت 
تصرف رژیم صهیونیستی شاهد یکی از کم  
سابقه ترین اعتراض های اجتماعی است که 
شهروندان اسرائیلی را به خیابان ها کشانده 
است. به گزارش نور نیوز، بیشترین قشر 
شــرکت کننده در این اعتراض ها را گروه 
ســنی ۱8 تا ۳۰ سال تشکیل می دهند که به شرایط نامناسب اقتصادی، بیکاری 
بیش از یک میلیون نفری، تبعیض های گسترده، فساد سازمان یافته در حاکمیت و 
نابسامانی های اجتماعی ناشی از جنگ طلبی های روزافزون دولت معترض هستند. 
این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی تنها راه برون رفت از این شرایط را 
ســرکوب معترضان و اقدام های نظامی در ورای مرزهای خود می داند و از این رو 
ضمن برخورد خشن با گروه های معترض در خیابان های تل آویو، حیفا و... با اعالم 
مستمر شرایط هشدار، تالش می کند خود را در معرض تهاجم خارجی نشان دهد 
تا از این رهگذر شرایط امنیتی را تداوم ببخشد. البته این ترفند همیشگی کابینه 
رژیم صهیونیستی تا حدود زیادی نزد افکار عمومی داخل سرزمین های اشغالی لو 
رفته و در همین مورد آخر یعنی مواجهه خیالی با حزب اهلل لبنان، موجبات تمسخر 

گسترده دولت، ارتش و دستگاه های امنیتی رژیم را فراهم آورد.
در سه هفته گذشته، معترضان با برپایی چادر در مقابل منزل نتانیاهو به صورت 
شبانه روزی به اعتراض های خود ادامه داده و خواهان برکناری او از قدرت هستند. 
این وضعیت تقریباً در طول عمر رژیم غاصب صهیونیستی بی سابقه است و همین 
مســئله اختالفات در رأس حاکمیت این رژیم را به باالترین سطح خود رسانده 
اســت. یکی از مهم ترین نگرانی های عمومی در میان طبقات مختلف اجتماعی 
رژیم صهیونیســتی که روز به روز در حال افزایش است، نگرانی  شهرک نشین ها 
از رکود اقتصادی این رژیم است. رشد منفی نرخ تورم در پنج ماهه نخست سال 
جاری میالدی در اسرائیل به گونه ای است که نه تنها موجب افزایش نگرانی میان 
شهرک نشــینان شده، بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز به شک و تردید واداشته 
اســت. نگرانی اقتصاددانان از این بابت اســت که اگر نرخ کاهش تورم با بحران 
اقتصادی ناشی از کرونا مرتبط باشد، رکود اقتصادی و رشد منفی تورم بیشتر هم 
خواهد شد. بر اساس تحلیل های اقتصادی، این کاهش نشان دهنده رکود اقتصادی 
و نگرانی شهروندان اسرائیلی از آینده نامعلوم قیمت هاست، زیرا در حالی که نرخ 
تورم سالیانه بین ۱ تا ۳ درصد برآورد شده بود، بانک مرکزی اسرائیل رکود 4.5 

درصدی اقتصاد را برای سال جاری پیش بینی کرده است.
از ســویی، بر اساس گزارش های موجود، سرانه مصرف در سه ماهه نخست سال 
2۰2۰ با بیش از 2۰ درصد کاهش روبه رو بوده و واردات کاالهای اساسی نیز در 
همین زمان، 2۳.4 درصد کاهش یافته است. مجموعه این شرایط، دولت نتانیاهو 
را در وضعیت متزلزلی قرار داده است؛ به گونه ای که نه توان مدیریت داخل و حتی 
کنترل معترضان را دارد و نه می تواند در فراسوی مرزها اقدام در خوری انجام دهد. 
بر همین اساس به نظر می رسد در ماه های آینده حتی با وجود فراگیری شرایط 
کرونایی، موج مهاجرت معکوس دوباره روند صعودی به خود بگیرد که مهلک ترین 

اتفاق برای امنیت ملی این رژیم محسوب می شود.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳7684۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8۰44-5 
  روزنامه گویا:                       ۳765۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳7662587   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰86   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳76282۰5                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱7۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7685۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱82   و   669۳79۱9 )۰2۱(
 نمابر:                                     669۳8۰۱۳  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

به نام تروریست ها به کام غربی هابه نام تروریست ها به کام غربی ها
مقام های استان حمص سوریه از کشف و توقیف مقادیر زیادی سالح و مهمات 
در این اســتان خبر دادند که قرار بوده به دست تروریست ها در شمال ادلب 
برسد. این محموله قاچاق شامل اسلحه های اتوماتیک، مسلسل، موشک های 
دوش پرتاب، آرپی جی ها، انواع خمپاره های مختلف، نارنجک و مقدار زیادی 
مهمات سبک و متوسط بود. این محموله قاچاق پس از مدتی تعقیب وگریز 
یگان های مرتبط و قاچاقچیان به دســت سوریه افتاده است. حدود یک ماه 
پیش نیز محموله ای دیگر از سالح های غربی کشف شد که قرار بود به دست 

تروریست ها برسد.

سلطان در آرزوی عروس خاورمیانهخروج اشغالگر، امنیت مردمیک گام دیگر تا وحدت
تأکید بر موضع یکپارچه، محور 

گفت وگوی هنیه و عباس
سازمان ملل: تلفات غیرنظامی 
در افغانستان کاهش یافته است

تالش ترکیه برای کنار زدن 
سعودی در لبنان

ایســنا: جنبش حمــاس در بیانیه ای 
اعالم کرد اســماعیل هنیــه و عباس در 
گفت وگوی تلفنی ضمن بحث و بررســی 
آخرین تحوالت سیاســی فلســطین، بر 
موضع واحد و یکپارچه فلســطینیان در 
مخالفت با هرگونه خدشه به حقوق ملت 
فلســطین به ویژه قدس و حق بازگشت 
آوارگان تأکید کردند. دو طرف همچنین 
بر سر ادامه تالش ها برای تقریب دیدگاه ها 
و نقطه نظرات جنبش های فتح و حماس 
و گفت وگوها و دیدارهای رهبران دو طرف 
در راستای تحقق وحدت ملی و توافق بر 
سر یک برنامه ملی مشترک توافق کردند.

تسنیم: ســازمان ملــل در گزارشی گفته 
تلفات غیرنظامیان افغان به پایین ترین سطح 
در هشت ســال گذشته رســیده و اگرچه 
آتش بس های موقــت، مانند توقف حمله ها 
در عید فطر، در این موفقیت اثر داشــته اما 
مهم ترین دلیل آن عقب نشــینی آمریکا از 
میدان هــای جنگ و خــروج نیروهای این 
کشور از افغانستان اســت. یافته های دفتر 
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان )یوناما( 
نشان می دهد تلفات غیرنظامیان افغان در 
نیمه نخست سال 2۰2۰ میالدی در مقایسه 
با زمان مشابه در ســال 2۰۱9 کاهش ۱۳ 

درصدی داشته است.

االخبار: فارس الشــوفی در یادداشــت 
برای االخبار نوشت: هدف فعالیت ترکیه 
در لبنان تقویت نفوذ به ویژه در شــمال و 
مقابله با نفوذ سعودی و امارات در جهان 
سنی است. هدف دیگر، پذیرش شماری 
از شخصیت های ســلفی در شمال لبنان 
است به ویژه پس از آنکه این گروه ها شاهد 
عقب نشینی ســعودی و حمایت ترکیه از 
شــاخه اخوان المسلمین در لبنان بودند. 
طبق این گــزارش، ترکیه درصدد ارتباط 
بــا افراد دارای ریشــه و اصالت عثمانی و 
ترکمان است تا آن ها را تشویق به گرفتن 

تابعیت ترکیه کند.

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 11مرداد 1399  11ذی الحجه 1441 1 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9308

ب���رگ س���بز خ���ودرو کامیون���ت - ون دوگان���ه س���وز 
م���دل 98 رن���گ آبی به ش���ماره انتظام���ی 53ق857 
ای���ران 18 ب���ه ن���ام رض���ا بداغ���ی فرزن���د احم���د عل���ی 
24806503Z  ش���ماره شاس���ی:   Z:ش���ماره موت���ور
NAZPL140BK0542585  مفق���ود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می گردد. ,ع
99
04
33
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
04
33
3

برگ س���بز، سند  خودرو س���واری پراید هاچ بک رنگ 
اب���ی الجوردی متالیک  مدل 1374 به ش���ماره موتور 
00757911و ش���ماره شاس���ی S144227104248 ب���ه 
شماره انتظامی861ط36 ایران 36 به مالکیت مهدی 
انجیدن���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و کارت خودروی 206 مدل 
1397 رنگ خاکستری به شماره انتظامی 421س78 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور 182A0026415 و ش���ماره 
شاس���ی NAAP03EE2JJ544010 ب���ه مالکیت علی 
شیدایی مهنه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
04
32
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

وانتق����ال  نق����ل  وتائیدی����ه  شناس����نامه 
پرایدب����ه  س����واری  اتومبی����ل  یکدس����تگاه 
ش����ماره12ایران 254ی 56 مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

,ع
99
04
28
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ س���بز( نوع سواری سیس���تم سایپا 
ش���ماره  ای  نق���ره  رن���گ  م���دل1390   131SLتی���پ
 S3412290857172 موتور3965500 شماره شاسی
ش���ماره پالک 897ج54 ایران 95 بنام عایش���ه حوت 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
99
04
34
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت از سهامداران 
شرکت در حال تصفیه مسن خدمات 

سهامی خاص به شماره 
ثبت 93946

بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
مس��ن خدم��ات س��هامی خ��اص )درح��ال 
و   93946 ثب��ت  ش��ماره  ب��ه  تصفی��ه( 
شناس��ه مل��ی 1010138385 دع��وت ب��ه 
عم��ل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی بطورف��وق العاده که راس س��اعت 
10صب��ح روز 99/5/26 در ته��ران انتهای 
پاس��داران نارنجس��تان 12 پ��اک 5 با کد 
پس��تی 1957645333 تشکیل میگردد 

حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :

1-انتخاب مدیر تصفیه و محل تصفیه 
2-ه��ر تصمی��م دیگ��ری ک��ه در صاحیت 

مجمع عمومی فوق می باشد .
9ع مدیر تصفیه  

90
43
35

/ع
99
04
25
3

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امورای��اب و ذهاب پرس��نل 

بیمارستان طالقانی را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000034، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم 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 سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 680.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-بزرگراه آسیایی- سه راه فردوسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/9

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/5/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/26
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/27

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نظ��ر  در  س��بزوار  ش��هرداری   
استنادمجوزش��ورای  ب��ه  دارد 
محترم اس��امی ش��هربه ش��ماره 
مص��وب  تبصره4بودج��ه  )د(  وبن��د   1643
سال99نس��بت به واگ��ذاری 4غرفه واقع در 
میدان می��وه و ت��ره بار)ورودی2(به صورت 
س��رقفلی از طری��ق مزای��ده کتب��ی اق��دام 
نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت کس��ب 
اطاع��ات بیش��ترودریافت ف��رم مربوطه به 
واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجعه و یا با 
ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایند.مبلغ سپرده شرکت در مزایده بابت 
هریک ازغرفه هامعادل 1.000.000.000 ریال 
بص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هریک از 
پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت 
در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی به 
دبیرخانه ش��هرداری پایان وقت اداری راس 
ساعت14:10روزچهار ش��نبه مورخ 99/5/29 
می باش��د. مزایده رأس س��اعت 10 صبح روز 
پنجش��نبه م��ورخ 99/5/30در محل س��الن 

جلسات شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

,ع 
99
04
33
6

 آگهی مزایده »نوبت اول«

ع 9
90
43
18

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در نظر 
و راه ان��دازی دو  دارد خری��د و نص��ب 

دس��تگاه دیزل ژنراتور جهت بیمارس��تان 320 تختخوابی 
ش��هید هاش��می نژاد را از طریق انجام مناقصه عمومی از 
بخ��ش غیردولت��ی خریداری، نص��ب و راه ان��دازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 
2099000060000035، از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گ��ران در ص��ورت ع��دم عضوی��ت قبل��ی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیک��ی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. 

قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 2/700/000/000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د که در مهل��ت مقرر به 
امور مالی دانشگاه مذکور به نشانی: مشهد- بلوار شهید 
فک��وری- روبروی ش��هید فک��وری 94- طبقه دوم س��تاد 

مرکزی تحویل گردد.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/11

*مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از س��امانه: پایان روز 
99/5/16

*مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/26
*زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/27

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جه��ت انجام مراح��ل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پی���رو چ���اپ آگه���ی س���ازمان مدیری���ت 
مورخ���ه  ی���زد  ش���هرداری  پس���ماند 
99/5/9 صفحه ی 8 سراس���ری ، آرم 

ب���اال صحیح می باش���د که بدین وس���یله اعالم و 
اصالح می گردد .

,ع
99
04
24
3

یه 
اح

اص

سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری یزد

 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد انج��ام  
راب��ه  حجم��ی  ص��ورت  ب��ه  امورخدمات��ی 
مبل��غ 30.000.000.000 ریال ب��ه پیمانکار 
واجدش��رایط واگذارنماید.لذا شرکت های 
دارای صاحی��ت می توانن��د جهت دریافت 
امورقرارداده��ای  ب��ه  مربوط��ه  اس��ناد 
جه��ت  نماین��د.  مراجع��ه  ش��هرداری 
کس��ب اطاع��ات بیش��تربا ش��ماره تلف��ن 
05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند یا 
به س��ایت ش��هرداری س��بزوار به آدرس
کنن��د.  مراجع��ه   www.Sabzevar. ir  
مناقص��ه  در  ش��رکت  س��پرده  مبل��غ 
مع��ادل1.500.000.000 ریال بصورت نقدیا 
ضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا شهرداری 
پیش��نهادها  از  قب��ول هری��ک  ی��ا  رد  در 
در  اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت  مخت��ار 
مناقص��ه و تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی 
به دبیرخانه ش��هرداری پایان وقت اداری 
راس س��اعت 14:10 روزس��ه ش��نبه مورخ 
99/5/21 می باش��د. مناقصه رأس ساعت 
10 صب��ح روز چهارش��نبه م��ورخ 99/5/22 
می گ��ردد. برگ��زار  ش��هرداری  مح��ل  در 

سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

      آگهی مناقصه 
)نوبت دوم(

/ع
99
04
06
2

/ع
99
04
14
4

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
1- واحد تجاری شماره 5 - 9 -19 مجتمع سید مرتضی بصورت اجاره ای

2- واحد تجاری شماره 17 و 21 مجتمع سید مرتضی بصورت اجاره ای )تجدید(
3- واحدهای اداری طبقه فوقانی مجتمع تجاری خیابان امام )تجدید(

4- واحدهای شماره 1 - 4 - 6 - 8 تجاری - مجتمع نبش جمهوری 10 )تجدید(
5- فروش تعداد 3 قطعه زمین واقع در میدان بهار

6- واحدهای شماره 209 و 213 مجتمع تجاری امام )تجدید(
7- ساماندهی، نگهداری و امحاء سگهای ولگرد )مناقصه(

8- کارواش جنب CNG شماره 2 )تجدید(
9- کافی شاپ پارک بانوان بصورت اجاره ای )تجدید(

شرایط مزایده: 1- دریافت اسناد: از مورخه 99/5/12 لغایت پایان وقت اداری 99/5/21 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

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

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز پنج شنبه مورخه 99/5/23

7- محل دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری 
با تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.
9- الزم به ذکر اس��ت مزایده های ردیفهای 8 و 9 صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(   WWW.SetadiraN.ir امکان پذیر می باشد.

آگهی مزایده و مناقصه/نوبت دوم

روابط عمومی ش��هردای کاش��مر 

اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست 
در مهلت مقرر تحویل گردد. آدرس و اطاعات تماس دفتر خدمات اس��تان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان ش��هید مطهری- س��ازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 

تلفن:05632221220
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-نوبت دوم
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اداره ارتباطات و اطاع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

فارس: هند با قرارداد خرید ۳۳ جنگنده جدید 
از روسیه به ارزش 2.4 میلیارد دالر موافقت کرد.

رویترز: وزیر دفاع لهستان خبر داد هزار نظامی 
آمریکایی ]پس از خروج از آلمان[ در این کشــور 

مستقر خواهند شد.
النشره: رئیس جمهوری روسیه با اشاره به نقش 
مسلمانان این کشور در حفظ تنوع فرهنگی روسیه، 

فرا رسیدن عید قربان را به آن ها تبریک گفت.
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