
 

جشن های دهه والیت، مجازی برگزارخواهد شد
 آستان  مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی اهم برنامه های  مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی:  

بنیاد کرامت رضوی و نهادهای زیرمجموعه آن را در 
اقشار بی بضاعت در  از  با محور حمایت  دهه والیت 

 ............ صفحه 3سراسر کشور اعالم کرد...
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یادی از خسرو سینایی که دیروز به رحمت خدا رفت عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری: وعده روحانی به مجاهدان سالمت

 :j امام کاظم
کسی که مزه 

رنج و سختی را 
نچشیده، نیکی و 
احسان در نزد او 
جایگاهی ندارد.

بحاراالنوار
جلد ۷۸، ص. ۳۳۳،
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برق از سر»تندر« پرید

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

عشق به سید الشهدا)ع( در ملت ایران پیشینه ای به قدمت تاریخ عاشورا دارد و این 
عشق همه ساله در عزاداری های عاشقانه مردم در ایام محرم و صفر تجلی می یابد. 
اما امســال به خاطر گسترش ویروس کرونا به ویژه موج دوم آن که در هفته های 
اخیر بسیار غم انگیز است و هموطنان عزیز بیشتری را مبتال  می کند یا به کام مرگ 

می کشاند، چگونگی برگزاری مراسم عزاداری...

معیار عزاداری و عزاداری معیار 

کدام وزارتخانه مسئول است، بهداشت یا صمت؟

کالف پیچیده توزیع ماسک

 زندگی  نام خودشان را گذاشته بودند 
»تندر«. البته خیلی ها هم آن ها را به نام 
»انجمن پادشــاهی ایران« می شناختند. 
به خیال خودشــان قرار بــود تبدیل به 
یکی از اصلی ترین گروه های اپوزیسیون 
کشورمان شده و در مدت زمان کوتاهی، 
موفق به براندازی نظام شوند! در بخشی 
از بیانیه  تأســیس گروهشــان آمده بود 
که قصد دارند در عرض یک ســال، به 
قلب کشــور نفوذ کنند و حکومت را در 
ایران به دســت بگیرند! حاال اما حدود 

16 سال از ســالروز تأسیس گروهشان 
می گذرد؛ درحالی کــه رهبر اصلی  این 
گروهک از حدود 14 سال پیش ناپدید 
شده و جانشین او هم روز گذشته توسط 
وزارت اطالعات دســتگیر شد. گروهک 
تندر یا همان انجمن پادشاهی ایران، در 
سال 13۸3 توسط فردی به نام »فتح اهلل 
منوچهری« ملقب به »فــرود فوالدوند« 
تشکیل شــد. فوالدوند آن زمان به طور 
جدی اعالم کرد کار جمهوری اسالمی تا 
یک سال دیگر تمام است. تریبون رسمی 

این گروهک هم شــبکه تلویزیونی »یور 
تی وی« بود. البته شــبکه دیگری هم به 
نام »مای تی وی« بعداً در لندن راه اندازی 
شد که پیشبرد بخش دیگری از عملیات 
رسانه ای این گروهک را برعهده داشت. 
عمــده برنامه های این دو شــبکه حول 
محور انتقادهای آبکی به پایه و اســاس 
»اسالم« و همچنین انتقاد های سیاسی از 
جمهوری اسالمی می چرخید. منوچهری 
شخصاً مدیریت این دو شبکه  را بر عهده 
گرفته بود. اینترنت را که زیر و رو کنید، 

اطالعات زیادی از فتح اهلل منوچهری یا 
همان فــرود فوالدوند پیــدا نمی کنید. 
درباره این چهره مرموز فقط همین قدر 
می دانیم که او از فعاالن فرهنگی و هنری 
در سال های پیش از انقالب بوده و از 17 
سالگی وارد عرصه هنر شده است. کارش 
را با دوبلوری در رادیو نیروی هوایی آغاز 
کــرده و بعدها تبدیل به یکی از مدیران 
معروف دوبالژ تهران شــده است. البته 
این، تنها بخــش فعالیت های هنری او 

نیست. بعدها...

 ............ صفحه 6

دو ماه تالش الکاظمی 
برای آرام کردن اوضاع 

تعیین 
تاریخ  انتخابات 

عراق

نگرانی صهیونیست ها از 
توسعه مناسبات تهران - پکن 

هراس مثلث 
شوم از فروپاشی 

ساختار تحریم 

 تیرخالص سربازان گمنام ایرانی به تروریست های انجمن پادشاهی 
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 »مرثیه ای گمشده« 
برای خالق »عروس آتش«

قدس خراسان/حفظ هویت بافت 
پیرامون حرم عزم سیاسی می خواهد

پرستاران شرکتی 
در اولویت استخدام دولت هستند

قصه »رؤیای آجری«قصه »رؤیای آجری«
گفت وگوی قدس با  داوود مرادیان سازنده مستندی گفت وگوی قدس با  داوود مرادیان سازنده مستندی 
درباره سیاست گذاری درباره سیاست گذاری 7070 سال اخیر درحوزه مسکن و شهرسازی سال اخیر درحوزه مسکن و شهرسازی

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان گلبهار 

شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان 320 تختخوابی 

شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 8
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شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ پروژه به شرح پروژهردیف
ریال

مبلغ سپرده به 
صالحیت الزمریال

درصدغیرنقدی 
قرارداد

تهیه ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و خرید قطعات بتنی نیوجرسی 1
و دیوار پیش ساخته-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

شهری – تا سقف اعتبار
11/000/000/000550/000/000

ارائه پروانه بهره برداری یا گواهینامه با صالحیت 
تولید قطعات بتنی پیش ساخته از وزارت صنعت و 

معدن و تجارت یا سازمان استاندارد الزامیست.
81.82٪

آگهی مناقصه عمومی

,ع
99
04
39
8

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج

1-سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق 
كه به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حس��اب 
700786948623 بان��ك ش��هر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه ه��رگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها 
مختار اس��ت. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اس��ناد به حساب 700785313795 نزد 

بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها 
و پیمانه��ا واق��ع در میدان توحید- بلوار بالل ش��هرداری كرج طبقه هفتم مراجع��ه نمایند. 6- در هر 

صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود.
7- توضیح اینكه به غیر از س��پرده ش��ركت در مناقصه كلیه اس��ناد و مدارك مرب��وط به پیمانكاران 

شركت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.
 8- الزم ب��ه ذكر اس��ت هنگام خرید اس��ناد به ارائه پروان��ه بهره برداری ی��ا گواهینامه با صالحیت 
تولید قطعات بتنی پیش س��اخته از وزارت صنعت و معدن و تجارت یا س��ازمان اس��تاندارد و معرفی 
نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای ش��ركت، كد اقتصادی 
الزامی میباشد. * شركت كنندگان می بایست دارای شرایط ذیل بوده و اسناد مثبته مبنی بر داشتن 

شرایط زیر را در پاكت » ب « ارائه نمایند :
الف – داشتن كارخانه دارای تولید مكانیزه ، حمل و باراندازی قطعات بتنی پیش ساخته الزامی است.   

ب- بهره گیری از بچینگ سیستم توزین مكانیزه مصالح الزامی است
ج- داشتن محوطه سرپوشیده و تجهیزات الزم برای عمل آوری مناسب قطعات بتنی الزامیست   

د- داشتن آزمایشگاه كنترل كیفی مقیم فعال با تجهیزات استاندارد الزم .
9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست كلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تكمیل 
و به همراه س��ایر اس��ناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10-س��ایر اطالعات و جزئیات در اسناد 
مناقصه مندرج است.11-پیش��نهادات می بایس��ت در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر 
ش��ركت ش��ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج  تا پایان  وقت اداری روزس��ه ش��نبه مورخ 

99/5/28  به آدرس كرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری كرج تحویل داده شود.
 12-پیش��نهادات رس��یده در روزچهارش��نبه مورخ 99/5/29 در كمیس��یون عالی معامالت شهرداری 
كرج)دفتر ش��هردار( مطرح و پس از بررس��ی و كنت��رل برنده مناقصه اعالم خواهد ش��د .هزینه چاپ 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت كس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به س��ایت   

www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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معاونت اداره كل ومدیریت  آموزش وپرورش شهرستان نیشابور در نظر دارد بخش خدماتی 
درمانگاه فرهنگیان ومراكز آموزش��ی و ورزشی)استخر شهدای دانش آموز (  وهنرستانها را 

از طریق مناقصه  به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
  نام سازمان مناقصه گذار: 

معاون��ت اداره كل ومدیری��ت آموزش وپرورش شهرس��تان نیش��ابور- واقع  در  نیش��ابور-    
خیابان شهید جعفری

شرح مختصر موضوع مناقصه: 
تمام��ی اش��خاص حقوق��ی وحقیق��ی واج��د ش��رایط م��ی توانن��د از تاری��خ 1399/5/12 لغایت 
  www.SETADIRAN.IR 1399/5/23ب��ه س��امانه ت��داركات الكترونیك��ی دول��ت ب��ه نش��انی
مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه  اقدام نموده و تاس��اعت 13روز پنج شنبه مورخ 
1399/5/23 اس��ناد را تكمیل و در س��ایت بارگذاری نمایند و در صورت نیاز با ش��ماره تلفن 
43332855-051 تم��اس بگیرن��د. الزم ب��ه ذ كر اس��ت كلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه  به 
صورت الكترونیكی و از طریق س��امانه  مذكور انجام می گردد ولی اصل فیش های واریزی یا 
ضمان��ت نام��ه واس��ناد مناقص��ه  را بای��د بصورت دس��تی تا س��اعت 13 روز پنجش��نبه مورخ 
1399/5/23 به نش��انی  نیشابور، خیابان ش��هید جعفری، اداره آموزش وپرورش شهرستان 
نیشابور، )كارشناسی پشتیبانی( تحویل و رسید دریافت نمایند.                                                                                                                 

زمان بازگشایی پاكت های  مناقصه : ساعت 10روز شنبه  1399/5/25 دفتر مدیریت 
مبلغ تضمین ش��ركت در فرآیند مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانكی به مبلغ66.414.000 ریال 
كه قابل تمدید به مدت س��ه ماه باش��د و یا فیش واریز نقدی مبلغ تضمین به ش��ماره حساب 

2173121604001 نزد بانک ملی ایران به نام آموزش وپرورش نیشابور.
كلیه هزینه ی آگهی روزنامه وكارشناسی رسمی داد گستری به عهده برنده مناقصه  می باشد.

آگهی مناقصه 

معاونت اداره كل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 

دانشگاه بین المللی 
امام رضا )ع(

در نظر دارد نسبت به تهیه دو 
ع��دد س��رور از طری��ق مناقصه 
از  نمای��د.  اق��دام  عموم��ی 
شركت های واجد شرایط دعوت 
می ش��ود جه��ت كس��ب اطالعات 
بیش��تر به سایت دانش��گاه به 
آدرس زی��ر مراجع��ه نماین��د. 

  www.imamreza.ac.ir
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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 مجموعًا به میزان 12085متر مورد اس�تفاده در طرح آبرسانی روستایی 

حسین آباد مهالر -چاه مجینگ - فاطمیه شهرستان بردسکن به 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 گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 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 كوشا باشیم، آب سرمایه زندگی است(

وب��ت دوم» فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید كاال «
ن
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اصالحات مورد تأکید رهبری »به طور عملیاتی« در محور فعالیت ها قرار گیرد  سیاست: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنرانی رهبر انقالب در روز عید قربان نوشت: 
مسائل دارای اولویت و اصالحات اساسی اقتصادی را که رهبر معظم انقالب در سخنرانی خود بر آن تأکید کردند، باید »به طور عملیاتی« در محور فعالیت های تقنینی، نظارتی و اجرایی کشور قرار داد. وی تأکید کرد: 

با همکارانم در مجلس، کارشناسان و در جلسه سران قوا این اولویت ها را پیگیری خواهیم کرد.

 سیاســت/ مهدی خالدی   »خبری بد 
برای اسرائیل«؛ این تعبیری بود که رسانه ها و 
مقامات صهیونیستی در هفته های اخیر درباره 
همکاری راهبردی ایران و چین به کار بردند. 
اول تیرماه امســال بود که در خبری کوتاه 
اعالم شــد، پیش نویس نهایی سند »برنامه 
۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین« به 
تصویب هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران 
رســیده و وزارت امور خارجه 
مأمور انجام اقدام های نهایی تا 
امضای این سند شده است. به 
دنبال این اعالم، موج نگرانی  از 
نزدیکی راهبردی تهران و پکن 
رسانه های  فضای  زود  خیلی 
آمریکایی - صهیونیســتی را 
پر کرد. روزنامه صهیونیستی 
جروزالم پست در تحلیلی از 
توافق جدیــد همکاری میان 
ایران و چیــن به عنوان زنگ 
خطــری برای تل آویــو یاد و 
اذعان کرد: در شرایطی که دو 
کشور روی یک معامله چند 
اقتصادی -  میلیــارد دالری 
امنیتی ۲۵ ساله کار می کنند، اسرائیل دالیل 

بسیاری برای نگرانی دارد.

 نگرانی رئیس سابق موساد»
از روابط ایران و چین

در آخریــن مورد از اظهــار نگرانی پی درپی 
مقامات صهیونیســت از باب گرم تر شــدن 
روابط تهران - پکن، رئیس سابق تشکیالت 
جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( هشدار 
داد توافق تجاری میان ایران و چین، موجب 
تقویت اقتصاد ایران خواهد شــد و تهدیدی 
برای ثبــات و امنیت رژیم صهیونیســتی 
محسوب می شــود. »دنی یاتوم« در این باره 
گفت: هنگامی که چین به ایران پول سرازیر 
کند، به طور اجتناب ناپذیری اوضاع اقتصادی 
در ایران بهتر می شــود. او هشدار داد: »ایران 
دشــمن اصلی ماســت. اجــازه نمی دهیم 
جمهوری اسالمی به مرزهای ما نزدیک شود 
و تأثیرگذاری خود در منطقه را افزایش دهد.

پیشتر نیز »مارک دابوویتز« مدیرعامل البی 
صهیونیســتی »بنیاد دفاع از دموکراســی« 
)اف دی دی( که یکی از مشاوران غیررسمی 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در قبال 
ایران به شــمار می رود، پیشنهاد هایی برای 
جلوگیری از محقق شدن توافق ایران و چین 
مطرح کرده بود. همچنین تحلیلگران نظامی 
این رژیم نتوانسته اند خشــم خود را از این 
توافق پنهان کرده و در مقاله های این توافق 

را موجب کاهش فشارها بر ایران دانسته اند.

ترس قابل درک سه ضلع شوم»
البتــه ایــن ابــراز نگرانی خــاص مقامات 
صهیونیست نیست، بلکه آمریکا و عربستان 
ســعودی هم در این مورد با صهیونیست ها 
همصدا شــده اند. به طور نمونه »اســتیفان 
بیگان«، معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش 
بــه گزارش ها درباره قصد ایران و چین برای 
رســیدن به توافقی جامع، پکن را به تحریم 

اقتصادی تهدید کرده است.
مدیر سابق شــبکه العالم اما در گفت وگو با 
قدس نگرانی واشــنگتن، ریاض و تل آویو از 
گســترش همکاری های ایران با دولت های 
خارجی و به ویژه چین به عنــوان ابرقدرتی 
نوظهــور را قابل درک دانســته و می گوید: 
باگذشــت بیــش از چهار دهــه از پیروزی 
انقالب اســالمی، آن ها تمــام رؤیاها و آمال 
خود که هدف نهایــی آن تغییر نظام بود را 

بربادرفته می بینند. دکتر سید احمد سادات 
این نگرانی را طبیعی دانسته و افزود: باوجود 
همه فشارها و تحریم های این سه ضلع شوم 
علیه کشــورمان، ولی امروز ایران اســالمی 
نه تنها توانســته در بســیاری از حوزه ها و 
به ویژه امور نظامی به خودکفایی و پیشرفت 
برسد، بلکه امروز این توانایی را یافته که برای 
انعقاد قراردادی بــا رویکرد برد - برد مقابل 
چین و روسیه بنشیند؛ اتحادی که می تواند 
غــرب را به چالش بکشــد و این برای آن ها 

غیرقابل پذیرش به نظر می رسد.

 نگرانی از فروپاشی »
ساختار تحریم ها علیه ایران

ســادات دلیل این هراس تل آویو از انعقاد 
قــرارداد راهبردی میان چیــن و ایران و 
نزدیکی بیشتر آن ها را به دو دلیل مرتبط 
دانســته و تصریح کرد: علت نخســت به 
فروپاشی ساختار تحریم های ضد ایرانی با 
سرازیر شدن سرمایه گذاری های چین به 
بازار کشورمان بازمی گردد. استاد مطالعات 
غرب آســیا در دانشــگاه تهران ادامه داد: 
درحالی که تا انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا کمتر از چهــار مــاه باقی مانده 
صهیونیست ها امیدوار بودند در همین مدت 
باقیمانده از دولت ترامپ بتوانند فشــارها 
بر کشــورمان را به اوج رسانده و جمهوری 
اســالمی را به زانو درآورند. صهیونیست ها 

درحالی کــه ترامپ پس از شکســت در 
مدیریت بحران کرونا و همچنین افزایش 
اعتراض های نژادپرستی در ایاالت متحده 
تحت فشار بســیاری قرار دارد، نسبت به 
رأی آوری و روی کار آمدن دوباره او بدبین 
شده و امید داشتند در همین مدت فشار 
حداکثری بر کشورمان را به باالترین درجه 
خود برســانند. خوب طبیعی است در این 
حالت نزدیکی کشورمان به چین و انعقاد 
قرارداد همکاری راهبردی بلندمدت با آن به 
مذاق صهیونیست ها خوش نیفتاده و آن را 

خطری برای خود تعبیر کنند.
سادات موضوع دیگر که صهیونیست ها را 
هراسان کرده، تأثیر نزدیکی تهران و پکن بر 
موضع گیری سیاسی حمایت آمیز آن ها در 
مراحل بعد دانست و دراین باره گفت: تحریم 
تسلیحاتی ایران بر اساس توافق نامه برجام 
اواخر مهرماه پایان خواهــد یافت. آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی طی چند ماه اخیر 
با به راه انداختن پروژه ایران هراســی خود 
سعی دارند این موضوع را به تأخیر اندازند. 
واشــنگتن برای این مهم به رأی چین در 
شورای امنیت نیاز دارد و این در حالی است 
که نزدیکی تهران به پکن می تواند حمایت 
اژدهای زرد از ایران در این زمینه با استفاده 
از حق وتو را تضمین کند. مدیر سابق شبکه 
العالم دراین باره توضیح داد: چین در موضوع 
برجام هم قاطعانه از ایران حمایت کرد و این 
پشتیبانی سیاسی موضوع دیگری است که 
صهیونیست ها را نگران کرده است. البته در 
کنار آن انتشار اخباری در مورد امکان انتقال 
فناوری های نوین بین دو کشــور بر اساس 
مفاد این قرارداد، امکان برگزاری مانورهای 
نظامی مشــترک، امکان تبادل اطالعات 
امنیتی و به ویژه در بحث تروریسم و مسئله 
خرید تسلیحات جدید چینی توسط ایران 
دیگر موضوعاتی است که صهیونیست ها را 
به شــدت نگران کرده است. در کنار همه 
این مباحث وقتــی از تقویت توان نظامی 
ایران از طریق همکاری با چین ســخن به 
میان می آید، علت نگرانی صهیونیســت ها 

به روشنی قابل فهم است.

علت نگرانی صهیونیست ها از توسعه مناسبات تهران - پکن چیست؟

هراس مثلث شوم از فروپاشی ساختار تحریم های ضد ایرانی

سالم دست همه عوامل به خصوص کارگردان سریال دخترم نرگس درد نکند جای س
این سریال ها از دهه ٦٠تاکنون خالی بود که جوانان ما این گونه بی احترامی به والدین 
نمی کردنــد و در موضوعات نماز اول وقــت، ایثار و خیرخواهی به هموطن خود حتی 
مســیحی جانباز که ما را به یاد دوران دفاع مقدس انداخت و دیگرمسائل فرهنگی و... 
خالصه سریال دلچسب و باتکنیکی بود، حال مردم را خوب کرد، ممنون. 09150009211

یک دقیقه مانده به خبر 7 صبح )8مرداد( رادیو ایران، مجری برنامه در انتهای صحبت س
می گوید: به کجا داریم میریم، عده ای در مضیقه مالی اند و ما میریم گوش سگمان را 
جراحی زیبایی میکنیم. ظاهراً ایشان ندیدند که افراد خیر و خوب در ماه رمضان و دوران 
سخت اقتصاد و کرونا چقدر به درد نیازمندان خوردند. صدا و سیما خوبی ها را ترویج کند 
و کار جامعه را بدتر نکند. یک زمانی آمار طالق را مدام تکرار کردند و به خانواده ها آسیب 
زدند و در پایان اینکه تلویزیون برنامه ای برای پخش فیلم ها و کارتون های آموزنده ندارد. 
کافی است برنامه های شبکه پویا و نهال و نمایش را دنبال کنید تا ببینید نسل چگونه 

رشد می کند. 09350003571
کرونا ضربه جبران ناپذیری به زندگی مردم به خصوص قشرکارگران روزمزد وارد کرده س

است، اقدام به تعطیلی خطوط اتوبوسرانی کالنشهر مشهد در روزهای تعطیل هیچ گونه 
تأثیری بر شکستن زنجیره کرونا ندارد و بر مشکالت قشر مستضعف و کارگر می افزاید. 
از وزیر کشــور و اســتاندار خراســان رضوی تقاضای عاجزانه داریم جلو این اقدام غیر 
کارشناسانه را بگیرند و به جای آن ورودی های مشهد را محدود کنند. 09360006158

مدیر عامل تأمین اجتماعی گفت همســان سازی حقوق بازنشستگان از اول مرداد س
اجرایی می شود، امروز هفتم مرداد هم گذشت و ما چیزی ندیدیم. حاال که جلو دوربین 
به مردم قول می دهید، عمل کنید. ما روی حرفتان حساب باز می کنیم. این انصاف نیست 

آقای مدیر عامل، لطفاً به وعده تان عمل کنید. 09110006820 
شهرداری ها شدند کالس ریاضی و حساب می کنند چقدر خالف ساخت و ساز شده س

پولش رامی گیرند، خالف حل می شود، راستی درآمد خوب است؟ 09150008349

کدام سیاست پدر و مادر ندارد؟©
آن ها که میانسالی را می گذرانند، به خوبی این تک مضراب پدران یا پدربزرگ هایشان را 
به یاد دارند که: سیاست پدر و مادر ندارد. وقتی جوان تر هستید و این جمله طالیی را از 
بزرگ تری به عنوان رهنمود می شنوید، آن را پیش پا افتاده می پندارید. نظیر بسیاری از 
تجربه و توصیه های ارزشمند، به سادگی از کنارش می گذرید و... اما یکی دو دهه بعد وقتی 
خودتان در کوران برخی موضوعات سیاسی به خود می آیید، به عمق این جمله پندآموز 
پی می برید. بگذارید بیهوده قصه را پیچیده نکنم و نمونه ای ساده را برایتان تشریح کرده و 
به نتیجه برسانم، در این داستان پرکشش هیچ طرف منازعه قهرمان قصه نیست! قهرمان 

انتخاب درست شماست.
نزدیک یک ماهی است که فضای رسانه ای و مجازی ما پر شده است از پلیس بازی ها و 
ادعاهای عده ای که درصدد مچ گیری اند. آن ها هزاران صفحه سند و مدرک، صدها کتاب، 
هزاران وبســایت و انبوهی از جراید و مجالت قدیم و جدید را زیر و رو کرده اند تا ثابت 
کنند مدرک و ســوابق فالن مســئول با ادعاهای او مطابقت ندارد و برآنند که عدالت و 
شفافیت حکم می کند تا وی عزل شود. در مقابل عده ای دیگر نیز به همین سیاق اسناد و 
مدارکی به هم زده اند تا ثابت کنند ادعای گروه اول صحت ندارد و بدتر آنکه یکی دوجین 
از مســئوالن بسیار عالی مقام تر از شــخصی که مورد هدف آن هاست، اوضاع مدارک و 
سوابق کاریشان بسیار افتضاح تر است و می پرسند چرا شما که تا این حد عاشق شفافیت 
و عدالت هستید، در زمان خود به سراغ مدارک جعلی این جماعت نرفتید؟ یا مهم تر، چرا 
حاال نمی روید؟ و چرا تنها سوابق این یک نفر برایتان آنچنان مهم شده که هفته هاست 
تمام همت خود را صرف آن کرده اید؟ در حدی که از تاریخ فونت شناسی و استناد به آن 
نیز بهره بردید. روش هایی که باید آن ها را ثبت و در علم جزا و جرم شناسی تدریس کرد.

باری حقیقت این است که با تأسف تماشاگران عادی این عرصه که برخالف سینه چاکان 
دو گروه، گول بازی آن ها را نخورده و به نفع هیچ کدام از دو سوی دعوا به دنبال سند و 
مدرک، رگ گردنشان باد نکرده و در این زد و خورد تنها گوشه ای نشسته اند، حاال خوب 
می دانند که هیچ کدام این ها را عشق عدالت هالک نکرده است. در همین ستون هفته 
پیش ماجرایی را درباره انحراف خط لوله گاز از جنوب به سمت استان کرمان چیزهایی 
نوشتم و شرح دادم که این تغییر بی دلیل هزینه ای چند میلیارد دالری را به مردم تحمیل 
می کند. اما هیچ کدام از طرفین ککشان هم نگزید. طی این مدت موضوعات سرشار از 
فساد، حتی مرتبط با همین ماجرا یعنی جعل مدرک نیز علنی شد که در نوع خود بی نظیر 
و تکان دهنده بود. اما ســینه چاکان عدالت و شفافیت کمترین درنگی در آن نکردند و 
همچنان همان فرد و همان مدرک خاص برایشان مسئله است. می خواهند او را به زیر 
بکشند. مدافعان نیز به این خبر وقعی ننهادند. بله! خبر این بود که یکی و شاید بزرگ 
ترین جاعل مدرک در تاریخ ایران دستگیر شد. او در این سال ها بیش از ده ها هزار مدرک 
تحصیلی قالبی ساخته و پرداخته و با تأسف عده ای از مشاهیر و سرشناس ترین چهره های 

هنری و سیاسی مملکت هم در شمار خریداران مدارک او بوده اند.
حیرت آور آنجاســت که قاضی پرونده می گوید؛ هزینه جعل مدارک مدیران ارشدی که 
او برایشــان مدارک عالی جعل کرده، توسط همان سازمان و مرکزی که در آنجا رئیس 
بوده اند، پرداخت شده است. جالب نیست که سینه چاکان شفافیت به جای افشا و پیگیری 
این خبر بهت آور و انتشار لیست تمام دزدان مدرک، هنوز دنبال سوابق و نمره معدل و... 
یک نفرند و عالقه ای به شکافتن و روشن شدن زوایای این پرونده ندارند؟ این است که 
می گویند سیاست پدر و مادر ندارد و درست هم می گویند. مراقب باشید در این دعواهای 

سیاسی ندانسته و به عشق عدالت، ابزار دست گروهی علیه گروهی دیگر نشوید!

وضعیت الریجانی پس از ابتال به کرونا©
سیاست: وضعیت عمومی رئیس سابق مجلس شورای اسالمی بهبود یافته و به زودی 
از بیمارستان مرخص خواهد شد. حسن زمانی، مشاور و از نزدیکان علی الریجانی رئیس 
سابق مجلس شورای اســالمی، در گفت و گو با تسنیم با اشاره به بهبود وضعیت علی 
الریجانی گفت: پزشــکان از وضعیت عمومی آقای دکتر الریجانی ابراز رضایت کردند و 
وضعیت ایشان خیلی بهتر از روزهای گذشته است. وی گفت: پیش بینی می شود ایشان 

در همین روزها و به زودی از بیمارستان مرخص شوند.

ایران و اوکراین بر سر غرامت هواپیما توافق کردند؟©
سیاست: دفتر دادستانی کل اوکراین اعالم 
کرد دور بعدی مذاکرات بین ایران و اوکراین 
در زمینه سقوط هواپیمای متعلق به خطوط 
هوایی اوکراین برای مــاه اکتبر)مهر و آبان( 
برنامه ریزی شــده اســت. دور اول مذاکرات 
میان تهران و کی یف در روزهای اخیر با سفر 
هیئت ایرانی به اوکراین برگزار شد که وزارت 
خارجه اوکراین این مذاکرات را ســازنده خوانده است. »دمیترو کولِبا« وزیر امور خارجه 
اوکراین گفت: صحبت ها با هیئت ایرانی درباره هواپیمای سانحه دیده اوکراینی و پرداخت 
غرامت »ســازنده« بود. بر این اساس، وی تأکید کرد که هنوز برای صحبت کردن درباره 
اینکه چه مبلغی برای پرداخت شدن به عنوان غرامت مورد توافق قرار می گیرد، زود است.

توییت آشنا درباره آثار همکاری قوا©
سیاست: مشــاور رئیس جمهوری مبارزه با فراگیرشدن فســاد را از دستاوردهای 
همراهی سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه با یکدیگر عنوان کرد. حسام الدین آشنا در 
حساب کاربری خود در توییتر نوشت: » همراهی سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه دارای 
آثاری ارزشمند و ماندگار در مبارزه با فراگیرشدن فساد، مدیریت تعارض منافع و رفع 

موانع جهش تولید است«.

مجلس یازدهم عملکرد خود را ارزیابی می کند©
مهر: مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس از برگزاری نخستین جشنواره شهید مدرس با 
هدف ارزیابی و ارتقای عملکرد مجلس شورای اسالمی در راستای حل مشکالت کشور 
و مردم خبر داد. بابک نگاهداری در تشــریح اهداف و دستاوردهای نخستین جشنواره 
شهید مدرس، گفت: طراحی نخستین جشنواره شهید مدرس به منظور ارزیابی و ارتقای 
عملکرد مجلس از طریق ایجاد سازوکاری تخصصی، با بهره گیری از نظرات کارشناسان و 
عموم مردم در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه این جشنواره به دنبال ارزیابی 
عملکرد بخش های مختلف قوه مقننه از طریق تعیین شاخص های تخصصی و کارشناسی 
اســت، افزود: معرفی نمایندگان، کمیسیون ها، مدیران و کارمندان برتر مجلس شورای 
اســالمی به ارتقای انگیزه و بهره وری بخش های مختلف مجلس منجر شده و فرهنگ 

خدمت رسانی به مردم را تقویت خواهد کرد.

معیار عزاداری و عزاداری معیار ©
عشق به سید الشهدا)ع( در ملت ایران پیشینه ای 
به قدمت تاریخ عاشورا دارد و این عشق همه ساله 
در عزاداری های عاشقانه مردم در ایام محرم و صفر 
تجلی می یابد. اما امسال به خاطر گسترش ویروس 
کرونا به ویژه موج دوم آن که در هفته های اخیر 
بسیار غم انگیز است و هموطنان عزیز بیشتری را 
مبتال  می کند یا به کام مرگ می کشاند، چگونگی 
برگزاری مراسم عزاداری محرم به یکی از مباحث 
جدی محافل مذهبی و سیاســی تبدیل شده و 
از آنجا که فضای آلوده سیاســی کشور ظرفیت 
زیادی برای دوقطبی سازی دارد، بستر مناسبی 
برای شکل گیری دو قطبی »عزاداری - سالمت« 
را فراهم نمود که خوشبختانه بیانات رهبر فرزانه 
انقالب در روز عید ســعید قربان به این مباحث 
نقطه پایان گذاشــت و تکلیف همــگان را برای 
معیار عزاداری های امســال مشخص کرد. ایشان 
فرمودند: »در عزاداری ها معیار آن چیزی اســت 
که کارشناسان بهداشــت به ما می گویند. بنده 
خودم شــخصاً هر چه را که آن هــا الزم بدانند 
مراعات خواهم کرد«. اکنون انتظار می رود دامنه 
مباحث در ایــن زمینه جمع شــده و همگان؛ 
هیئت های مذهبی، مساجد، تکایا، خطبا،مداحان 
و حتی فعاالن سیاسی و دستگاه های ذی ربط با 
پروتکل ها و دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا دقیقاً آشنا شوند و برای به کارگیری آن ها 

پیش از آغازمحرم برنامه ریزی کنند.
در این زمینه بیان چند نکته ضروری است:

 ۱- بی تردید پیشــگام و پیشــران روند اجرای 
دســتورالعمل های بهداشتی در مراسم مذهبی 
و عزاداری ها متولیان بارگاه های مقدس به ویژه 
آستان قدس رضوی هستند. در موج اول کرونا 
نیز آستان قدس برای تصمیم شجاعانه و البته 
دشوار و تلخ بســتن درهای حرم پیشتاز بود و 
اکنون نیز در آســتانه محرم این پیشگامی در 
برگزاری مراسم دعای عرفه با رعایت دستورات 
بهداشتی نشــان داده شــد. زائران حرم نیز با 
همکاری شایسته نشــان خواهند داد که برای 
سالمتی خود و دیگرزائران اهمیت قائل هستند. 
امام حسین )ع( فرمودند: »در طول عمر همواره 

در حفظ سالمت تن خویش بکوشید«. )۱(
۲-اگرچه بــه اعتقاد ما حرم مطهر ائمه اطهار )ع(  
و مجلس روضه امام حســین )ع( دارالشفاست، اما 
این به معنای نادیده گرفتن دســتورات بهداشتی 
و درمانی نیســت. این باور همــراه با تالش برای 
پیشگیری و درمان بیماری ها و با عشق و اخالص 
می تواند منجر به جلوگیری ازبیماری یا شفا شود. 
امام صادق )ع( فرمودند:» یکی از پیامبران بیمار شد 
و گفت: خود را درمان نمی کنم  تا هرکس که بیمارم 
کرده اســت، شفایم دهد. خداوند تعالی به او وحی 
کرد: که تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم «. )۲(

۳-رهبر انقــالب در بیان علت تغییر برنامه روز 
عید قربان از دیدار تصویری با مدافعان سالمت به 
سخنرانی مردمی مستقیم بدون حضور مخاطب 
تصریح فرمودند که با توجه به منع اجتماع بیش از 
۱٠ نفر در فضای بسته از سوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا این برنامه تغییر کرد. بنابراین ایشان به 
طور غیرمستقیم معیاری را در خصوص مجالس 
عزاداری براساس دســتورالعمل های بهداشتی 
بیــان فرمودند و آن اینکه اوالً باید از اجتماعات 
بزرگ پرهیز کرد، ثانیاً برگزاری مراسم عزاداری 
در فضای بســته نظیر مساجد و تکایا جمعیت 
حاضران- که حتماً با رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی حضور می یابند-باید متناسب با فضای 
مراســم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد. 
روشــن است که زمان چنین مجالسی براساس 
پروتکل های بهداشتی نباید آن قدر طوالنی شود 
که اصول پیشگیری خدشه دارشود. بدیهی است 
این حساســیت ها باید در راه اندازی دسته های 

عزاداری نیز مد نظر باشد.
۴- در ایام محرم امســال وظیفه رســانه ملی 
و فعــاالن فضای مجازی بــرای تولید و پخش 
برنامه های جذاب متناسب با این ایام بسیار خطیر 
و سنگین است. شاید تحقق شعار »هر خانه، یک 
حسینیه« که از سوی دکتر حریرچی مطرح شد، 
با این تالش ها میســر شود تا عزاداری خالصانه 
مردم برای مظلومیت و مصائب سید الشهدا)ع( و 
شهدای کربال در جمع های خانوادگی، ایران را به 

یک »حسینیه بزرگ« تبدیل کند.
۱-تحف العقول،صفحه ۲۳۹

۲-بحاراالنوار، جلد ۵۹،صفحه ٦٦

تشکیل کمیسیون ملی انتخابات©
نایب رئیس  سیاست: محمدحســن آصفری، 
کمیسیون شــوراهای مجلس، اظهار کرد: هفته 
آینده پیشنهادهای اصالح قانون انتخابات شوراها 
به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می آید 
و براساس این اصالحیه کمیسیون ملی انتخابات 
مرکب از شورای نگهبان، قوه مقننه، قوه مجریه و 
قوه قضائیه تشکیل می شود. وی افزود: کمیسیون 
ملی انتخابات به صورت مســتقل کار نظارت بر 
صالحیت اعضا و نامزدهای شــوراها را بر عهده 
دارد. ایجاد آزمون یکی از موارد اصالحی در قانون 
انتخابات اســت. به این صورت که یکی از شروط 
تأیید صالحیت، قبولی در آزمون است. آصفری 
درباره اصــالح قانون انتخابات بیان کرد: با توجه 
به نزدیکی انتخابات ۱۴٠٠ اصالح قانون انتخابات 
در دستور کار کمیســیون شوراها و امور داخلی 

مجلس قرار گرفته است.
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مشت بر سندان

 محمدحسین جعفریان

برخی بدهکاران کالن، ورشکسته نمایی می کنندبورس دردرازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد
 ایسنا  پس از انتشار خبر ابتالی علی ربیعی 
به ویروس کرونا، سخنگوی دولت با پاسخ دهی 
مکتوب به پرسش های خبرنگاران، این نشست 
را به صورت غیرحضوری برگزار کرد. روز گذشته 
نیــز ربیعی به تعداد دیگری از این پرســش ها 
پاســخ مکتوب داد. ربیعی در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه دولت برای نهادینه کردن وضعیت 
امروز بورس چه برنامه ای دارد، گفت: هنر دولت 
این بود که بازار ســرمایه را به صورت مستقیم 
با جریان تولید، جریان شفافیت سرمایه و خلق 
ثروت برای بخش عظیمی از جامعه شــفاف و 
قابل دسترس کرد. ربیعی تأکید کرد: این دولت 
در حال برداشتن گام جدید خصوصی سازی با 
مشارکت باالی مردم و شــفافیت زیاد است و 
عرضه سهام در بورس و در گام های بعدی عرضه 
مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشــان 
خواهد داد این تالش ها چه خدمتی را به اقتصاد 
ایران انجام داده اســت. وی با بیان اینکه برخی 
نگرانی ها در خصــوص حباب کاذب و یا برخی 
سوء استفاده ها، اصل این اتفاق مبارک را نباید 
خدشه دار کند، اظهار کرد: چون در ذات بورس 
فراز و نشــیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه 

ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و با وجود 
احتمال برخی تخلیه هیجان ها در بازار سرمایه، 
بورس در درازمدت رشــد خود را حفظ خواهد 
کرد. سخنگوی دولت ادامه داد: ورود بیش از ۴٠ 
میلیون ایرانی به بازار سرمایه، روندی را که باید 
پس از چندین دهه در کشور رخ می داد سرعت 
بخشــید. امروز هر سهم کامل ســهام عدالت 
بیش از ۱٦ میلیون تومان اســت و دیگر مانند 
گذشته ســهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش 
نیست. ربیعی یادآور شد: تصمیم دولت و تأکید 
رئیس جمهور محترم در خصوص سهم شناوری 
شرکت های دولتی در حقیقت خدمتی است که 
منجر به کوچک ســازی دولت و شیفت دولتی 

بودن شرکت ها به خصوصی خواهد شد.

 میزان  رئیس قوه قضائیه که برای بررســی 
مشکالت و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران 
عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده 
بانک های غیردولتــی بود، از مدیــران بانکی 
خواســت که خودشــان پیش از همه پیشگام 
در عرصه اصالح نظام بانکی و پیگیری احقاق 
حقوق بانک ها باشند.  آیت اهلل رئیسی با اشاره 
به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای 
فرار از بازپرداخت تسهیالت، این اقدام را مصداق 
بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: 
نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع 
با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیالت 
که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان 

کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
وی در همین راســتا بر ضرورت تقویت فرایند 
اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیالت 
تأکید کــرد و گفت: باید ســازوکاری طراحی 
شود که هم به افراد بد حساب از منابع مختلف 
تسهیالت داده نشود و هم آنکه به محض اطالع 
از تخلف فــرد از تعهداتش با او برخورد شــود. 
رئیس دســتگاه قضا همچنین بر ضرورت فعال 
ســازی واحدهای تولیدی و کارخانه های تحت 

تملک بانک ها و بازگشت آن ها به چرخه تولید 
تأکیــد کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح 
فرمودنــد از زمانی که بانک ها یــک کارگاه یا 
کارخانه را تملیک می کنند، باید با استفاده از همه 
امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک 
کنند. آیت اهلل رئیسی بر همین اساس خطاب به 
مدیران عامل بانک ها متذکر شد که موظفند در 
این شرایط که دشمن تالش می کند با تهدید و 
تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را 
متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود 
برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید 
حمایت نموده و سیاســت گذاری صحیح برای 
هدایــت منابع بانک ها به ســوی تولید و رونق 

اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

سیاست: رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
گفت: حدود ۱٠ استان نام برده شده که قبالً در پیک بیماری بودند 
و اکنــون از پیک عبور کرده اند. اگــر مردم به همین صورت ادامه 
دهند، شاهد آمار خوبی در هفته های آینده خواهیم بود. در بانک ها، 
ادارات و مراکز عمومی پروتکل ها خوب رعایت می شود. حتماً نیاز 
داریم با فرد متخلف برخورد شود و حتماً در ماه محرم مقرراتی که 
می گذاریم مسئوالن تکایا، مساجد و هیئت ها آن را قبول کنند و 
با مسئولیت پذیری مقررات را رعایت کنند. حجت االسالم حسن 
روحانی تصریح کرد: نحوه برخورد با متخلفان را قرار شــد وزارت 
کشــور و بهداشت تصویب کنند و به ستاد  بیاورند. تمام مقرراتی 
که از روز اول توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، بر قوت خود 
باقی است تا زمانی که همین وزارت اعالم کند واکسن این بیماری 

در دسترس است.
روحانــی اظهار کرد: اقدام های ســخت گیرانه را باید ادامه دهیم. 
راهبرد ما در مقابل ویروس تغییر نکرده است. نخستین قدم آموزش 
و توضیح دادن به مردم اســت. هنوز هم عالوه بر کاری که شــده 
باید به مردم توضیح بیشتری دهیم. مردم باید مسائل بهداشتی را 
مقدم بر هر چیزی بدانند. در شرایط امروز ماسک الزامی شده است، 
اجتماعات همچنان در سراسر کشور ممنوع است. وی با تأکید بر 
اعالم آمار در برخورد با افراد متخلف در ادارات گفت: باید افراد مبتال 
را شناسایی و از جامعه جدا کنیم. کشورهایی هستند که با سیستم 
مانیتورینگ افراد مبتال را رهگیری می کنند، اما ما این سیستم را 

نداریم و باید با موبایل این کار را انجام دهیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: به استان ها اختیاراتی دادیم تا ستاد های 
استانی دســتورالعمل هایی را برای اقدام های سخت گیرانه انجام 
دهند. یکی از مســائل مهمی که بر آن تأکید داریم تقویت بخش 
سالمت است. باید تخت بیمارســتانی، ونتیالتور و تعداد پرستار 
افزایش یابد. امســال تخت ویژه و بیمارستانی را تقویت می کنیم. 
وزارت بهداشــت می تواند به افرادی که به عنوان پرستاران جدید 
می خواهند استخدام شوند؛ آن هایی که قرارداد خدمت کار معین 
داشتند و یا شرکتی بودند و در بخش کرونا کار و فعالیت می کردند 

در استخدام به آن ها اولویت دهد.
روحانی بیان داشت: الزم است از سخنان حکیمانه و مجتهدانه روز 
عید قربان رهبر انقالب تشکر کنم. همان طور که ایشان اشاره کردند 
مرجعیت نهایی که متولی امر سالمت جامعه در شرایط فعلی است، 
منحصراً ستاد ملی مبارزه با کروناست. پس ما مسیر را اشتباه نرویم 

و از این خانه به آن خانه نرویم. مقرراتی که این ستاد می گذارد برای 
همه الزم االجرا است و رهبری هم خیلی متواضعانه گفتند من هم 

دستورات را رعایت می کنم.

دشمنان ما منتظرند یک بهانه پیدا کنند»
وی در مورد مراسم محرم بیان داشت: حتماً محرم ما محرمی است 
که بوی عزاداری امام حسین )ع( به مشام همه خواهد رسید. باید 
فضا، فضای حسینی شــود و در همه خیابان ها و کوچه ها پرچم 
حسینی باشد. فضا را باید فضای سوگوارانه کنیم. اما مناسک و نحوه 
عزاداری ممکن است به دلیل رعایت پروتکل ها با سال های پیش 
متفاوت باشد. همه باید دستورالعمل هایی که تا پایان هفته ابالغ 

می شود را رعایت کنند. 
روحانی افزود: وظیفه همه متولیــان هیئت های مذهبی مراعات 
رعایت سالمتی همه عزاداران است. همه باید با هم همکاری کنند. 
دشــمنان ما منتظرند یک بهانه پیدا کنند. نباید بگذاریم چنین 
بهانه ای دست دشــمنان دین بیفتد. ما باید آرمان عاشورا را زنده 
نگه داریم. خود عاشورا برای حیات جامعه آن قیام بر پا شد. رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه سخنان رهبری فصل الخطاب بود، گفت: 
در این جلسه برای مستأجرانی که در تنگنا هستند، مصوبه خوبی 
را تصویــب کردیم که به آن ها در زمینه ودیعه کمک کنیم. البته 
برای استخدام کسانی که در بخش کرونا فعال بودند هم تصمیماتی 
داشتیم. برای شــروع کار مدارس در نیمه شهریور چارچوب های 

اصولی را تصویب کردیم.
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پرداخت اجاره بهای مسکن بانوان سرپرست خانوار در قالب طرح حمایتی »آقا حساب کردند« آستان: همزمان با فرارسیدن دهه والیت، مرحله دیگری از طرح حمایتی »آقا حساب کردند« با 
پرداخت بدهی اجاره بهای مسکن بانوان بی سرپرست از سوی آستان قدس رضوی آغاز شد. امین بهنام، دبیر کانون های خدمت خراسان افزود: این مرحله از طرح شامل بانوان سرپرست خانواری می شود که اجاره 

عقب افتاده داشته باشند، اجاره ماهانه آن ها کمتر از 500 هزار تومان باشد و مالکان نصف اجاره بهای منازل را ببخشند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حکم محمدمهدی برادران برای محمد توکلی 

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوي منصوب شد©
آســتان: محمد توکلــی فریمانی با 
حکــم مدیر عالی حــرم مطهر رضوی 
به عنوان معــاون جدید اماکن متبرکه 
حرم مطهر رضوي منصوب شد. با حکم 
محمدمهدی برادران؛ مدیر عالی حرم 
مطهر رضوی و با موافقت تولیت آستان 
قدس رضوی، محمد توکلی فریمانی به 

عنوان معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی و روح اهلل رنجبر شورســتانی به 
عنوان جانشــین این معاونت منصوب شدند.در بخشی از حکم مدیر عالی حرم 
مطهر رضوی ضمن قدردانی از خدمات مصطفی فیضی، سرپرست سابق معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی، خطاب به محمد توکلی آمده 
است: شایسته است حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب تولیت 
معزز آستان قدس رضوی فراهم آوردن شرایط زیارتی توأم با آرامش، معرفت افزا و 
تأثیرگذار در زندگی زائر در اولویت قرار گیرد و تمام برنامه ها و تالش ها معطوف به 
تحقق این امر باشد تا حرم مطهر، مظهر خدمت شایسته خادمان و خدمتگزاران 
عزیز و تجلی اخالق و سیره رضوی باشد. در همین راستا ضمن تأکید بر حفظ 
منزلت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضــا)ع(، اهتمام در تعالی این جایگاه رفیع 
مدنظر قرار گیرد و صیانت از آیین های مذهبی و ســنت های ریشه دار در حرم 
مطهر رضوی حفظ شود.ارتقای جایگاه واالی خدمه و خادمیاران با رعایت ادب، 
مهربانــی و رأفت رضوی، برنامه ریزی دقیــق و منظم به منظور اجرای مطلوب 
تشریفات برگزاری آیین ها، مراسم و مجالس حرم مطهر رضوی، اهتمام به منظور 
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ و اشاعه ارزش های دینی، 
بسترسازی الزم به منظور حفظ شئونات و تعظیم شعائر اسالمی در حرم مطهر 
رضوی، نظارت بر حســن انجام وظایف خدمه، خادمیاران و کلیه منابع انسانی و 
رسیدگی و پایش مســتمر روزانه امور از دیگر مواردی است که در این حکم به 
آن اشاره شده است.گفتنی است محمد توکلی فریمانی پیش از این ریاست اداره 
انتظامات حرم مطهر و مدیریت امور خدمه آستان قدس رضوی را برعهده داشته 
و روح اهلل رنجبر شورســتانی سابقه ریاســت اداره فراشان و مدیریت انتظامات و 

تشریفات آستان قدس را در کارنامه خود دارد.

 جشن های مجازی دارالقرآن حرم رضوی©
 در کانال زندگی بر مدار قرآن 

قدس/محمدحسین مروج کاشانی: رئیس دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی 
از برگزاری »محفل انس با قرآن در جوار عترت« در بارگاه منور امام هشتم)ع(  و 
»جشن های مجازی دهه والیت« در کانال رسمی زندگی بر مدار قرآن به مناسبت 
دهه والیت و امامت خبر داد.حجت االسالم مهدی شجاع به خبرنگار قدس گفت: 
محفــل انس با قرآن در جوار عترت هر شــب در دهه والیت و امامت با حضور 
قاریان، حافظان، گروه های تواشــیح و مجریان ممتاز بین المللی از ساعت 21 تا 
22/15 و در محل ایوان مقصوره مســجد جامع گوهرشاد با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.
این مقام مســئول یادآور شد: در این محفل معموالً دو نفر قاری، یک نفر حافظ 
قرآن و یک گروه تواشیح از گروه های تواشیح ممتاز شهر مقدس مشهد به همراه 
یک نفر مجری به برگزاری مراسم و محافل قرآنی می پردازند.رئیس این دارالقرآن 
درباره اجرای برنامه »رزق قرآنی« نیز گفت: این برنامه هر شــب در دهه والیت و 
امامت از ساعت 22 الی 24 در صحن های مطهر حرم رضوی از جمله: جمهوری 
اسالمی، انقالب اسالمی، آزادی و صحن مسجد جامع گوهرشاد با حضور استادان 
ممتاز قرائت قرآن از دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی برگزار می شــود.رئیس 
دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی همچنین به برگزاری جشن های مجازی دهه 
والیت و امامت با عنوان »علی ولی اهلل« توسط این دارالقرآن اشاره و خاطرنشان 
کرد: این جشن ها در دهه والیت و امامت یعنی از دهم تا 18 ذی الحجه، مطابق با 
دهم تا 18 مرداد سال جاری در کانال »زندگی بر مدار قرآن« و در پیام رسان ایرانی 

»ایتا« به نشانی https://eitaa.com/quranlive برگزار می شود.

 آستان  مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
و  رضوی  کرامت  بنیاد  برنامه های  اهم 
نهادهای زیرمجموعه آن را در دهه والیت 
در  بی بضاعت  اقشار  از  حمایت  محور  با 
کرد.محمدحسین  اعالم  کشور  سراسر 
استادآقا از ویژه برنامه های دهه والیت بنیاد 
کرامت رضوی خبر داد و گفت: برنامه های 
متنوعی برای این روزها طراحی شده بود 
که به خاطر مصوبات جدید ستاد مبارزه 
با کرونا، تبدیل به برنامه های قابل اجرا در 

بستر مجازی شد.
وی با ذکر ویژه برنامه های معاونت اجتماعی 
بنیاد کرامت رضوی اظهار کرد: با آغاز موج 
دوم کرونــا، به فرموده رهبر معظم انقالب 
و امریه تولیت آســتان قدس رضوی طرح 
»نهضــت تعاون و احســان« در طول دهه 
والیت اجرا می شود.استادآقا اضافه کرد: در 
دومین مرحلــه از اجرای طرح های کمک 
به نیازمنــدان، تهیه و توزیع بســته های 
کمک معیشــتی در 31 اســتان کشور با 
تخصیص اعتباری به میــزان 20 میلیارد 
تومان از ســوی آســتان قدس رضوی و با 
مشــارکت خادمیاران و خیران به همین 
میزان آغاز می شود.وی از افتتاح طرح های 
مســکونی این بنیاد خبر داد و گفت: 34 
واحد مسکونی ویژه محرومان در روستای 

چم مهر شهرستان پلدختر از استان لرستان 
آماده شده است که تا عید غدیر طی مراسم 
افتتاحیه ای در این استان، به صاحبان آن ها 
تحویل داده می شــود.این مقام مســئول 
توزیع غذای گرم در شب های دهه والیت 
را از دیگــر برنامه های این دهه عنوان کرد 
و افزود: هر شــب غذای متبرک حضرت 
رضــا)ع( به میزان 10 هزار وعده توســط 
خادمیاران رضوی میان اقشــار بی بضاعت 
حاشیه شهر مشهد توزیع خواهد شد.وی 
با بیان فعالیت های دفاتر نذورات و قربانی 
کانون های خدمت رضوی در اســتان های 
کشور اظهار کرد: این دفاتر با مشارکت مردم 

برای نذر قربانی و کمک به مستمندان هر 
استان فعالیت های خود را آغاز کرده اند که 
این حرکت خیرخواهانه به روز عید قربان 
محدود نمی شود و تا پایان دهه والیت تداوم 
خواهد داشــت. به عنوان نمونه در استان 
سمنان هزینه تهیه 110 رأس گوسفند از 
مســیر نذر جمع آوری شده که نسبت به 
ذبح و توزیع گوشت آن میان نیازمندان در 
این دهه مبارک اقدام خواهد شد.استادآقا، 
تداوم تهیه و توزیع اقالم بهداشتی توسط 
کانون های خدمت رضوی در اســتان ها به 
خصوص در استان های وضعیت قرمز را از 
دیگر فعالیت های این کانون ها برشمرد که 

بسته به ظرفیت هر اســتان غالباً در کنار 
بسته های کمک معیشتی توزیع می شوند.

وی به برنامه های مرکز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس نیز اشــاره کرد و گفت: این 
مرکز 110 برنامه با محوریت بانوان شامل 
مراسم خطبه خوانی، جشن و مسابقات را 
در مساجد و حسینیه های محالت با رعایت 
برنامه ریزی  بهداشــتی  دستورالعمل های 
کرده است.استادآقا با اشاره به برنامه مؤسسه 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی برای دهه 
والیت ادامه داد: این مجموعه ورزشی هم 

بــرای کارکنان، خــدام و 
خانواده های آن ها، مسابقات 
رشــته های  در  ورزشــی 
انفــرادی را با رعایت کامل 
بهداشتی  دستورالعمل های 
تدارک دیده است.مدیرعامل 
بنیاد کرامت رضوی با بیان 
نحــوه اجــرای برنامه های 
مؤسســه جوانان آســتان 
بیشتر  قدس رضوی گفت: 
برنامه هــای این مؤسســه 
برای دهــه والیت از جمله 
کتاب خوانی و مســابقات با 

وجود محدودیت های ناشی از شیوع کرونا 
به صورت مجازی اجرا می شوند.

34 واحد مسکونی 
ویژه محرومان در 
روستای چم مهر 

شهرستان پلدختر 
آماده شده است 

 که تا عید غدیر
به صاحبان آن ها 

تحویل داده می شود

بــــــــرش

 مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی:  

خدمت رسانی کریمانه ©جشن های دهه والیت،  مجازی برگزار خواهد شد
خادمیاران رضوی شهرستان 

بم همزمان با عید قربان

آســتان: خادمیاران رضوی شهرستان بم 
به مناســبت عید قربان، 130 بسته گوشت 
قربانی بین نیازمنــدان منطقه توزیع کردند.

محمــود مهدوی، مســئول کانــون مرکزی 
خادمیاران رضوی شهرســتان بــم گفت: به 
مناسبت عید سعید قربان خادمیاران رضوی 
کانون های محله ای این شهرستان در اقدامی 
هماهنگ 130 بسته گوشت گرم گوسفندی 
را بین نیازمندان توزیع کردند.وی با اشاره به 
کمک 100میلیون ریالــی خادمیاران کانون 
بخش دهبکــری برای این امر افــزود: تعداد 
۷0 بسته گوشــت گرم گوسفندی به ارزش 
30 میلیون ریال توســط کانــون خادمیاران 
رضوی بانوان شهرستان بم و تعداد 30 بسته 
گوشت گرم گوسفندی به ارزش تقریبی 24 
میلیون ریال توسط خادمیاران رضوی محله 
محروم ســید طاهرالدین محمد شهر بم بین 
افراد نیازمند توزیع شد.مهدوی در ادامه اعالم 
کرد: همچنیــن به همت کانون های محله ای 
خادمیاران رضوی کوثرالرســول و مســجد 
سیدالشــهدا بم تعداد ۷0 بسته گوشت گرم 
گوســفندی به ارزش  ۶0 میلیون ریال بین 
نیازمندان شناسایی شــده توزیع شده است.

مســئول کانون مرکزی خادمیــاران رضوی 
شهرستان بم گفت: در ادامه خدمت کریمانه 
توســط کانون محله ای بروات اقالمی از قبیل 
یک دستگاه تلویزیون 24 اینچ، یک دستگاه 
یخچال 12 فوت، اجاق گاز، پنج تخته قالی 12 
متری و ۶ متری، ظروف آشپزخانه به همراه دو 
کیسه برنج و مبلغ 20 میلیون ریال در قالب 
کارت هدیه 2میلیــون ریالی بین نیازمندان 
شناسایی شــده شــهر بروات توزیع شد.وی 
اضافه کرد: همچنین به مناســبت عید غدیر 
خم هدایای دیگری پیش بینی شده که در این 
روز مبارک بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

»شمیم والیت« هر شب در حرم مطهر رضوی می پیچد
 آستان  در دومیــن شب از دهه والیت زائران و مجاوران حرم 
مطهر رضوی به صورت مجازی میهمان مراسم جشن »شمیم 
والیت« شدند.مراســم جشن »شمیم والیت« در دومین شب از 
دهه والیت و امامت از ساعت 18 شامگاه جمعه با تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید توسط سیدجواد حسینی مرام در صحن جامع 
رضوی بارگاه امام هشــتم)ع( آغاز شد و با اجرای برنامه توسط 
گــروه همخوانی »نوجوانان ولیعصر« ادامه پیدا کرد.ســخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری با موضوع 
فضائل امیرالمؤمنین)ع( و مولودی خوانی و مدیحه سرایی سید 

قانع از ذاکران و مدیحه سرایان اهل بیت)ع( از دیگر برنامه های 
این مراسم بود.بخش دوم جشن شمیم والیت پس از اقامه نماز 
مغرب و عشا با همخوانی صلوات خاصه امام رضا)ع( توسط گروه 
»فدک الزهرا)س(« ادامه پیدا کرد و سپس نمایش آیینی »حضرت 
ابراهیم)ع( و حضرت اسماعیل)ع(« به اجرا درآمد.خوانش فرازی 
از خطبه غدیر توسط سیدرضا نواب، شعرخوانی سید هاشم وفایی، 
مدیحه سرایی و مولودی خوانی مرتضی اسالمی نژاد و پخش کلیپی 
از سخنان آیت اهلل جوادی آملی در خصوص اهمیت بزرگداشت 
عید سعید غدیر از دیگر برنامه های این مراسم بود.میهمانان ویژه 

این مراســم خانواده )برادر و پدر( حاج محســن حسنی کارگر 
از شــهدای منا و از قاریان آســتان مقدس رضوی بودند که در 
گفت وگوی معارفی این مراسم خاطرات و ویژگی های اخالقی این 
شهید بزرگوار را برای مخاطبان بازگو کردند.گفتنی است سلسله 
جشن های شمیم والیت در دهه والیت از عید قربان تا عید غدیر 
در دو بخش پیش و پس از نماز مغرب و عشــا در صحن جامع 
رضوی برگزار می شود.الزم به یادآوری است؛ این مراسم با رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به منظور 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار می شود.

خبر
در دهه والیت از عید قربان تا عید غدیر

سرزمین آفتاب

خـــبر
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ارزیابی كیفی مناقصه گران به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه 
ویا با شماره تلفن  2242-2248-0773131  تماس حاصل فرمایند  . 

                      آگهی فراخوان مناقصه عمومی ساخت داخل      شماره مجوز1399.2286

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

تقاضای شماره   - KZ 9740707  مناقصه شماره 98/175 شماره تقاضا و مناقصه

ماده شیمیایی متاسدیم بی سولفیت – ساخت داخل شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان 577/500/000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

نامه  آیین  وفق  قبول  قابل  تضامین  از  یكی  بصورت  كار  ارجاع  فرایند  در  شركت  تضمین 
تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. 

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

11/550/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/07/19 تاریخ گشایش پاكات فنی 99/06/20 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/08/09 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/07/10 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، فاز 2و3-ساختمان ستاد-مدیریت بازرگانی –اداره خرید –خرید مواد شیمیایی

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مدیریت بانک كشاورزی استان بوشهر بر اساس قانون برگزاری مناقصات و  بنابر آیین نامه اجرایی 
بند ج ماده 12 قانون مذكور، در نظر دارد نس��بت ب��ه برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با 
ارزیاب��ی كیف��ی، از طریق تامین كنندگان صاح��ب صالحیت و دارای س��وابق كاری در خصوص موضوع 
مناقصه در بس��تر س��امانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد( تحت ش��ماره )2099004198000001( به 

شرح زیر اقدام نماید: 
1- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: بانک كشاورزی مدیریت استان بوشهر به آدرس بوشهر خیابان 

شهید مطهری
2- ش��رح مختصر موضوع مناقصه:تامین نیروی انس��انی اداری- خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز شعب 

و مدیریت استان   بوشهر 
 3- مدت و محل اجرا: محل و مدت زمان انجام كار به شرح اسناد مناقصه می باشد.

4- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانكی ) به غیر از بانک كشاورزی ( دارای 
حداقل 3 ماه اعتبار و یا واریز وجه به حساب شماره 902453037)قابل پرداخت در كلیه شعب بانک 
كش��اورزی( به میزان 2.301.316.423 ریال ) دو میلیارد و س��یصد و یک  میلیون و سیصد و شانزده 

هزار و چهارصد و بیست وسه ریال( به نام مدیریت بانک كشاورزی استان بوشهر
5- نحوه دریافت اس��ناد اس��تعالم: كلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه از طریق درگاه س��امانه تداركات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 
را جهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند. پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی، از تامین كنندگان 
صاحب صالحیت كه حداقل امتیاز كیفی الزم را كس��ب نموده باش��ندجهت حضور درجلس��ه گش��ایش 

پاكات دعوت به عمل خواهد آمد.
اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضوی��ت در س��امانه: مركز تم��اس 021-41934 

دفتر ثبت نام 021-88969737085193768
6- مهلت دریافت اسنادمناقصه:  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روزیكشنبه مورخ99/5/12 
ب��وده و متقاضیان می توانند حداكثر تا س��اعت  10:00 روز یكش��نبه مورخ99/5/19 اس��ناد اس��تعالم 

ارزیابی كیفی واسنادمناقصه را از سامانه ستاد دریافت نمایند.
 7- مهلت ارس��ال پاكات اس��ناد ارزیابی و اسناد مناقصه و پیش��نهاد قیمت : حداكثر تا ساعت  18:00 

روزدو شنبه مورخ 99/6/3
 http://iets.mporg.ir 8-  سایر موارد: - فراخوان مناقصه  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نیز اطالع رسانی خواهد شد.
- هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه)نوبت اول و دوم( بعهده برنده مناقصه میباشد.

- تم��ام اس��ناد و م��دارک مناقصه باید ممهور به مهر ش��ركت با قید)مورد قبول اس��ت( در س��امانه 
بارگذاری گردد .  

شناسه آگهی 926874 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 5 /99  تاریخ انتشار نوبت دوم : 15 / 5 /99 
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
)همراه باارزیابی كیفی( شماره 1/ع/99   نوبت اول

مدیریت بانک كشاورزی استان بوشهر

    شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خود نسبت به برگزاری مناقصه ، بشرح 
جدول ذیل ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��ركت در مناقصه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه 
از تاریخ 99/05/12 به س��ایت  http://www.setadiran.ir مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت نمایند.آخرین مهلت 
دریافت اس��ناد 99/05/16 می باشد و داوطلبان قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از 

طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت حداكثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/05/26  بارگذاری نمایند
در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین    

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( ریال

تاریخ،روز و 
ساعت افتتاح 

پاکات 
محل افتتاح پاکات

215/د/199

قرائت کنتور و پیگیری 
وصول قبوض برق مشترکین 

عادی و دیماندی شهری 
و روستایی شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی

2/000/000/000

99/05/27
دو شنبه 

ساعت 08:00 
صبح

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

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، سالن 

جلسات
      روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
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شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 215/د/99  - نوبت اول  
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 استعمار، نتیجه تجدد است اندیشه: رضا داوری اردکانی در وبینار »مالحظاتی در باب شرق شناسی« گفت: برخی از ایران شناسان به من ایراد گرفته اند که شما ما را نوکر استعمار می دانید که البته من هرگز 
چنین حرفی نزده ام. نباید بگوییم شرق شناسی در استخدام استعمار است. تجدد به شرق شناسی نیاز داشته و استعمار نتیجه تجدد است. شرق شناسی باید در تجدد به وجود بیاید چون تجدد فکر و سیاست منطقه ای 

نیست بلکه فکری عالمگیر است؛ تعریفی از جهان و انسان و علم دارد. تجدد باید همه جهان را تسخیر کند و نمی تواند به دیگران کار نداشته باشد.

محرم و صفر؛ راهی برای برون رفت از مسئله پسامرگی©
اندیشــه: متن پیش رو یادداشــت 
اختصاصی داوود مهدوی زادگان، دانشیار 
و عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به خبرگزاری 
مهر است که در ادامه بخشی از آن را از 

نظر می گذرانیم.
اکنون ما با مســئله پســامرگی درگیر 
هســتیم و دانش پزشکی مدرن و علوم انســانی و اجتماعی برای این وضعیت 
)پسامرگی( تقریباً هیچ پروتکل و دستورالعملی ندارند. بگذریم که علوم انسانی و 
اجتماعی برای وضعیت پیشامرگی هم دستورالعمل نداشت. البته دانش پزشکی 
مدرن ممکن است بتواند این ناکارآمدی را از خود نفی کند. او می گوید قلمرو کار 
من وضعیت زندگان است نه مردگان. من با وضعیت پسامرگی کار ندارم. وقتی 
مرگ رسید، کار پزشکی خاتمه می یابد و اساساً وضعیت پسامرگی مسئله فرهنگی 
اســت و به قلمرو پزشکی که رسیدگی به حیات جسمانی آدمیان است، مربوط 
نمی شود. این توجیه تا اندازه ای درست به نظر می آید، ولی از سوی علوم انسانی 
و اجتماعی هیچ توجیهی برای ناکارآمدی آن در حل مسئله پسامرگی پذیرفتنی 
نیست، چون اساساً این وضعیت، فرهنگی است و دانش پزشکی حق دارد بگوید 

حل آن مربوط به علوم انسانی و اجتماعی است. 
به نظر می رسد اگر علوم انســانی و اجتماعی به راستی توانایی حل بحران های 
فرهنگی و اجتماعی را دارد، مناســب ترین فرصت برای آن، وضعیت پسامرگی 
است. شاید بتوان گفت این وضعیت، حوزه اختصاصی فعالیت علوم انسانی است. 
چون مسئله این وضعیت کامالً فرهنگی است، اما متأسفانه تاکنون ارباب جمعی 
علوم انسانی و اجتماعی نه برای وضعیت پیشامرگی و نه پسامرگی، هیچ پروتکلی 
ارائه نداده اند، بلکه بســیاری از مراکز پژوهشی از همان ابتدای شیوع کرونا کار 
را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده اند. در حالی که می بایســت فعالیتشان را بیشتر 
می کردند. چگونه می توان با تعطیلی مراکز پژوهشــی علوم انسانی و اجتماعی، 
مســائل فرهنگی بحــران کرونا را حل کرد؟ مردم و کارگــزار فرهنگی را با هم 
خانه نشین کرده ایم. این کار مثل آن است که نیروی انتظامی را همزمان با وقوع 
ناامنی در شــهر، تعطیل یا مأمور به دورکاری کنیم. پلیِس دورکار که نمی تواند 

امنیت را برای ملت تضمین کند!
متأسفانه ارباب جمعی علوم انسانی و اجتماعی که برای وضعیت پسامرگی کرونا 
پروتکلــی ندارد، چوب الی چرخ رقیب فکری اش هم می اندازد. اینان همزمان با 
شیوع کرونا شروع به تخریب جایگاه دین، مناسک دینی و آیین های مذهبی در 
اذهان مردم کردند. برخی از آنان آنچنان ذوق زده شدند و چنین تصور کردند که 
با آمدن ویروس کرونا، کار دین و دینداری تمام اســت. تضاد واهی علم و دین را 
با شدت و حدت تمام، بازسازی و بازخوانی کردند. البته این هجمه نامعقول آنان 
بی تأثیر هم نبود و پاره ای از حامالن و متولیان دینی را به انفعال کشاند و بیش 
از محدوده دستورات پزشکی عمل کردند. آنان بار دیگر، در روزهای اخیر، هجمه 
به مراسم ســوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( را آغاز کرده اند؛ جای دانش پزشکی 
نشسته، فرمان های بهداشتی صادر می کنند و خواستار تعطیلی مطلق عزاداری 
و ســوگواری های حسینی شــده اند. اگر کار در دست اینان باشد، حتی با نصب 
بیرق های عزاداری در کوچه و بازار و گلدسته های مساجد هم مخالفت می کردند. 
چنان که به بهانه کرونا، پخش اذان را قطع کردند. علوم انسانی و اجتماعی با چنین 

هجمه هایی  می خواهد کارنامه خود را پُر و پیمان نشان دهد.
اما دلیل این گونه رفتارهای نامعقول چیست؟ یک دلیل این کار آنان به حسادت 
علوم انسانی برمی گردد. به نظرم علوم انسانی و اجتماعی مدرن چونان »عجوزه 
حسود نازا« رفتار می کند. این علوم در حل مسائل فرهنگی وضعیت پسامرگی، 
عقیم و نازاست و وقتی می بیند رقیب گفتمانی اش برای مسئله پسامرگی کرونا، 
آیین و مناسک و سخن ها دارد، حسادت می ورزد و به شیوه های نامعقول تالش 
می کند آن را ناکارآمد و بلکه ضد انسانی جلوه دهد. یک دلیل دیگر این خصومت، 
نگرانی از آشکار شــدن توانایی های رقیب گفتمانی، یعنی دین و مذهب است. 
وقتی مراسم ســوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( بتواند با رعایت جمیع دستورات 
پزشکی التیام بخش داغدیدگان کرونایی و غیر کرونایی باشد؛ راه نفوذ آن در دیگر 
عرصه های فرهنگی و اجتماعی گشوده خواهد شد و این اتفاق، آن چیزی نیست 

که ارباب جمعی علوم انسانی و اجتماعی خواهان آن باشند. 
حقیقت آن است که هیچ دلیل منطقی و معقولی برای صورت بندی تقابل علوم 
انسانی و اجتماعی با اندیشــه دینی و میراث فرهنگی وجود ندارد. چرا نتوانیم 
دوشادوش یکدیگر علیه دشمن مشترک آدمیان، یعنی ویروس کرونا و همچنین 
دیگر مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیج شویم؟ چرا باید این طور تصور شود که راه 
پیشرفت و اعتالی علوم انسانی و اجتماعی از مسیر ستیز با سنت و اندیشه دینی 
می گذرد؟ حامالن علوم انســانی و اجتماعی در 100 سال اخیر، غیر این مسیر 
)تضاد و ســتیز( راه دیگری را امتحان نکرده اند. کرونا می تواند توفیق اجباری در 
همفکری های دوستانه باشد. خوب است درباره امکان راه های دیگر نیز بیندیشیم.

ســوگواری محرم و صفر حقیقتــاً راهی برای برون رفت از مصائب پســامرگی 
کروناست و مسلماً نتیجه آن، در کاهش زحمات کادر پزشکی و خدمات درمانی 

نقش بسزایی خواهد داشت؛ ان شاءاهلل.

 اندیشــه/ افتخاری  برگــزاری هیئت ها و 
مناسک مذهبی در طول تاریخ تشیع سابقه ای 
طوالنــی دارد، اما این نهاد نیــز مانند هر نهاد 
دیگری با قرار گرفتن جامعه در شرایط گذر از 
سنت به مدرنیته شاهد تغییراتی بوده است. در 
چنین شرایطی ضروری است با شناخت درست 
این مناسک مذهبی بتوانیم با حفظ ریشه های 
اندیشه ای سنتی و مذهبی خود، پذیرای بخشی 
از ایــن تغییرات باشــیم. در کنــار این مورد، 
گســترش ویروس کووید 19 به ســمتی پیش 
می رود که برگزاری هیئت های مذهبی در ایام 
کرونا به یک چالش جدی بــرای جامعه ایران 
تبدیل شده تا جایی که مقام معظم رهبری در 
سخنرانی خود به مناســبت عید قربان به این 
نکته اشــاره کرده و برگزاری هیئت ها را منوط 
به تصمیم گیری ســتاد ملــی مدیریت بحران 
کرونا دانســتند. به همین منظور با دکتر سید 
حسین فخر زارع، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
فرهنگ و اندیشه اسالمی، گفت وگو کرده ایم که 

متن آن را در ادامه می خوانید.

آقای دکتر! فلســفه پیدایش آیین ها و   
مناسک مذهبی چیست؟ چه پیوندی بین 
فلسفه دین و فلســفه این مراسم ها وجود 

دارد؟
پیش از هر مسئله ای باید بگویم همه ما مسلمان 
و پیرو آیین و شریعت خاصی هستیم، دین هم 
فلســفه خاص و کارکرد ویژه ای دارد. فلســفه 
دین آن طور که در قرآن بیان شــده، عبادت و 
گشایش در نظام معرفتی انسان است تا شناخت 
انســان باال برود و به سعادت برسد. قرآن راه ها 
را از چاه ها مشــخص کرده تا انسان با عقالنیت 
راه را از چاه تشــخیص دهــد. این، هدف دین 
اســت. اما اضافه بر این، دین در برخی موسم ها 
در قالــب مراســم آیینی و نهادهــای مردمی 
کارکردهای جدیدی جز آنچه گفته شد نیز پیدا 
می کند که این ها کارکرد های غیرمستقیم دین 
هســتند. در این حالت دین کارکرد های پنهان 
خودش را به واســطه آیین هایی کــه در قِبل 
دین عرضه می شــود، نشان می دهد. برای مثال 
این کارکردهای پنهان، شــکل گیری گروه های 
اجتماعی، ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی، 
تعاون اجتماعی و روابط گرم و صمیمی اســت 
که بین انســان ها شــکل می گیرد. هیئت ها و 
مراسم مذهبی توانســته به خوبی کارکردهای 
غیرمســتقیم و پنهــان دیــن را متجلی کند. 
هیئت ها که در جامعه شــیعی، دیرینه زیادی 
دارد و پیشــینه آن تا زمام حضرات ائمه پیش 
می رود، چون در راســتای دین است، باید نظام 
معرفتی انسان شیعه را ژرف تر کند. انسان مؤمن 
در این هیئت های مذهبی می تواند ایثار، توجه 
بــه دیگران، غیرت و همت اجتماعی و فرهنگی 
را بیاموزد. این هیئت ها باید بتوانند از انسان ها، 

انســان واقعِی مسلمان بســازند. این هیئت ها 
به انســان ها تمرین زندگــی می دهند و عطش 
دانســتن را در انسان زیاد می کنند. جمع بندی 
اینکــه دین یک هدف و اســلوب مشــخصی 
دارد، هیئت های مذهبــی نیز چون از دل دین 

برمی آیند باید آن اهداف را برطرف کنند. 

با وقــوع انقاب اســامی، هیئت های   
مذهبــی در برخورد با این فلســفه، چه 

تغییرات اندیشه ای پیدا می کنند؟
در جمهوری اســالمی هیئت ها از شکلی که در 
ادوار مختلف تاریخی و در پیش از انقالب اسالمی 
داشتند خارج شده و شکل متمایزی پیدا کردند. ما 

می دانیم انقالب اسالمی به ذات، 
هیئت ندارد، بلکــه چون پیوند 
محکمــی با دین و اســالم دارد، 
هیئت ها با انقــالب نقطه تالقی 
شدیدی پیدا کرده اند، یعنی نقطه 
تالقی انقالب با هیئــت در این 
اســت که هر دو پیوند مناسبی 
با دین دارنــد و هیچ کدام خارج 
از حوزه دین و اســالم نیستند. 
هیئــت و انقالب هیچ کــدام به 
ذات دارای ارزش خاصی نیستند 
بلکه ارزش این دو به خاطر پیوند 
مناسبی اســت که با دین برقرار 
کرده اند. چون انقالب اسالمی از 
متن باورها و ارزش های اسالمی 
برخاسته، در یک جامعه انقالبی 
نهادهای مذهبــی و غیرمذهبی 
باید متناســب با این ارزش ها و 
باورها فعالیت های خود را سامان 
ببخشند. انقالب اسالمی با اهداف 
متعالی و در عین عقالنیت شکل 
گرفته و از کنش های عجوالنه و 
احساســی صرف برنیامده است. 

انقــالب یک جهان بینی داشــت و همان موجب 
شــد مردم در زمان دفاع مقدس از کشــور خود 
دفاع و برای اهداف خود جانشان را هم فدا کنند. 
هیئت های مذهبی هم خارج از این گردونه نیستند، 
آن ها که رنگ و بوی انقالب اسالمی گرفته اند در 
حقیقت رنگ دین و اسالم گرفته اند. خروجی این 
هیئت ها باید به فرزانگی و عقالنیت مردم کمک 
کنــد، باید درخت باورهــا، ارزش ها و هنجارهای 
خوب جامعه را بارور کند و سبک زندگی درستی 
را بــه مردم یاد بدهد. تنها یــک تلقینات دگم از 
طریق ابراز احساسات نباشد، شور همراه با شعور 
باشد، احساسات همراه با عقالنیت و فرزانگی باشد. 

ورود سیاست به هیئت های مذهبی تا چه   
حدی ممکن و پسندیده است؟

اگر بــه هیئت هــای مذهبــی در ادوار مختلف 
 تاریخ تشــیع نگاه کنیم در آن ها غیر از اینکه به 
اهل بیــت)ع( ابراز محبت می شــده، به صورت 
آشــکار و پنهان دارای تأثیرات مســتقیمی در 
عرصه سیاست هم بوده است، یعنی کارکرد مهم 
هیئت های مذهبی، کارکرد سیاسی است؛ همان 
طوری که سرمنشأ این هیئت ها که امام حسین)ع( 
باشــد یک حرکت سیاسی انجام داده است. مگر 
غیر از این اســت که اقدام امام حسین)ع( برای 
احقاق حق و اقامه حاکمیتی اســت که بر اساس 
موازین اسالمی باشد. سیاست و مذهب و به تبع 
آن آیین ها و مناسک مذهبی جدا از هم نیستند؛ 
یعنی اگر ما معتقدیم یکــی از کارکرد های مهم 
دین در حوزه سیاســی و فرهنگی است مناسک 
مذهبی که از دل اسالم بیرون می آیند، نمی توانند 

جدا از سیاست باشند. وقتی همه 
این ها یعنی دین و مناســک در 
یک گردونه صحیحی باشند که 
آن اسالم اســت، هیچ انفکاکی 
بین سیاســت و دین و به تبع 
آن، آیین هــای مذهبی و دین 

نمی توانیم احساس کنیم.

جدیدی    وضعیــت  در 
که در آن قــرار داریم، باید 
چه تدبیــری را در خصوص 
برگزاری یا عــدم برگزاری 
مناسک مذهبی اتخاذ کنیم؟ 
مسئله کرونا بسیار جدی است 
اما از طرفی ما آیین هایی داریم 
رســوخ  ارزش هایمان  در  کــه 
بــه آن ها  کــرده و بی توجهی 
پیامدهای خوبی ندارد. در چنین 
شرایطی باید یک درجه بندی و 
اولویت بندی از مقتضیات حاضر 
داشته باشیم و یادمان باشد عقل 
بشر دارد این ها را مورد سنجش 
قرار می دهد. بعضی از کنش ها و 
رفتارها در هیئت ها گریزناپذیر هستند؛ ما اگر وارد 
هیئت شویم و بخواهیم شلوغ بازی در بیاوریم - 
منظورم اختالط زیاد با دیگران است- چنان که در 
برخی از هیئت ها دیده شده است، مسلماً با مشکل 
کرونا روبه رو خواهیم شد و این نه تنها ممنوع است 
بلکه به لحاظ شــریعت جایز نیست. اما برخی از 
کنش هــا و رفتار ها ضمن رعایــت پروتکل های 
اجتماعی، قابل اجراســت؛ یعنی ما ضمن رعایت 
فاصله فیزیکی و پروتکل های بهداشتی، عزاداری 
کنیم؛ این مطلوب اســت و عقل ما هم تأییدش 
می کند. یک مســئله بسیار مهم این است که ما 
در عصــر جمهوری اســالمی زندگی می کنیم و 
جمهوری اسالمی باید نمونه کاملی از اسالمیت و 
عقالنیت ارائه دهد، به تبع آن هیئت های مذهبی 
که از دل این جامعه برخاسته باید متناسب با آن 
باشد. چه هیئتی تراز است؟ هیئتی که در راستای 
دینی باشد که سعادت جامعه را تأمین می کند و 
اصول انســانی مثل عدالت و آزادی را در جامعه 
گســترش دهد. اگر بخواهیم معیاری را در نظر 
بگیریم باید به منشأ اصلی تر آن یعنی دین مراجعه 
کنیم. مراجعه به دین یعنی ببینیم دین چه چیزی 
هست چه چیزی نیســت، وقتی این را مشخص 
کردیم می توانیم در مورد هیئت های مذهبی هم 
بگوییم چه باید باشــد و چه نباید باشد. ظلم به 
دیگران، بی اعتنایی به حقوق آن ها، ایجاد مزاحمت 
برایشان، بی اخالقی های اجتماعی و... از نظر دین 
تقبیح شده است. به تبع آن هیئت های مذهبی نیز 
باید از این موارد دوری کنند. هیئت های مذهبی 
نباید فقط به توهمات و خواب هایی بپردازند که 

برای دین وجه نامبارکی را متجلی می کند.

گفت وگو با دکتر فخرزارع درباره چند و چون برگزاری مراسم عزاداری در آستانه محرم

هیئت باید به رشد عقالنیت مردم منتهی شود

ما در عصر 
جمهوری اسامی 
زندگی می کنیم و 
جمهوری اسامی 
باید نمونه کاملی 
از اسامیت و 
عقانیت ارائه 
دهد، به تبع آن 
هیئت های مذهبی 
که از دل این جامعه 
برخاسته باید 
متناسب با آن باشد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 12مرداد 1399  12ذی الحجه 1441 2 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9309

دیدگاه

درنگ

ویژگی های هیئت تراز انقاب اسامی 
دو کارکــرد مهم هیئت های مذهبی را از بین 
جمیع کارکردها می توانیم نــام ببریم؛ یک، 
کارکرد شناختی که مربوط به معرفت بخشی 
اســت، وقتی فرد از هیئت امام حســین)ع( 
خارج می شــود باید معرفتش با یک ساعت 
پیش که وارد هیئت شــده متفاوت باشد. اما 
یک کارکردهای ساختاری هم هست؛ انسجام 
اجتماعــی، هماهنگــی اجتماعی و جمعی و 
بروندادهای اقتصادی از جمله آن هاست. مثاًل 
شــخصی که وارد هیئت می شود با مشکالت 
همسایه ها و همشهری های خود آشنا شده و 
ســعی می کند در حل این مشکالت اهتمام 
داشته باشــد. البته کارکردهای دیگری مثل 
کارکردهای نیایشــی، آموزشی و سیاسی نیز 
وجود دارد. آســیب هایی که رخ می دهد هم 
از قِبل همین هاســت و دو جهت شناختی و 
ســاختاری دارد. شــناختی که به معرفت ها 
ضربه می زند، بدعت ها و حرف های نامناسب 
نمونه ای از کارهایی است که مردم و دشمنان 
را نسبت به دین بدبین می کند یا مثاًل استفاده 
از اشعار سست و غلوآمیز یا تحقیرآمیزی در 
مداحی هــا که فقــط برای گرفتن اشــک از 

مردم استفاده می شود و مخالف هدف و قیام 
عاشوراســت. اول هیئت ها باید بافت سنتی 
خود را حفظ کنند، مســلماً حرکت از سنت 
به جلوه های مدرن، بــا روح عزاداری چندان 
تناســب ندارد. مــن مخالف مــدرن بودن و 
جلوه های جدید نیســتم، امــا اینکه خودش 
را به صورت عمیق در ســاختارهای هیئت ها 
نشــان دهد، غلط اســت. مثاًل اینکه از آالت 
موســیقی در عزاداری ها اســتفاده شود. دوم 
 هیئت هــا باید بر اســاس مدیریــِت صحیِح 
هیئت امناِی خوب و دارای عقل شکل بگیرد. 
این ها هستند که می توانند زمینه حضور فعاِل 
اندیشــمندان و دغدغه مندان را در هیئت ها 
فراهم کنند. سوم سعی شود روابط متقابل و 
مناسبی بین قشر متخصص با اشاعه دهندگان 
یعنی مداحان برقرار شــود تا بتوانند موازین 
اخالقی را به درستی به جامعه معرفی کنند و 
آخر اینکه سعی کنیم در هیئت های مذهبی 
فرم و ساختار، جای محتوا را نگیرد. نظم مهم 
اســت ولی اگر تمام همت ما به این خالصه 
شود که چگونه سینه بزنیم، این آسیب است، 

فرم نباید جای خود را به محتوا بدهد. 

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

 برابررای شماره 139860310004013042- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بابل به شناسه ملی 14002966534 به کالسه1001 درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به 
مساحت 103.59 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 3701-52- اصلی واقع دربخش یازده حوزه ثبت بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های کثیراالنتشار ومحلی 
آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. آ-9903722  م الف 19902890
تاریخ انتشار نوبت اول: 28-04-99                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12

شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

 برابررای شماره 139860310004013041- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرس��تان بابل به شناس��ه ملی 14002966534 به کالسه 1008 درشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
درآن به مساحت 50-6910 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 2957-4869- اصلی واقع دربخش دوغرب حوزه ثبت 
بابل ثبت ومحرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های 
کثیراالنتشار ومحلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واسناد وامالک محل تسلیم و 
رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.آ-9903724  م الف 19902884

تاریخ انتشار نوبت اول: 28-04-99                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12
شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

 برابررای شماره 139860310004013039- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بابل به شناسه ملی 14002966534 به کالسه 1007 درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن 
به مساحت 89.00 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 85-4867- اصلی واقع دربخش دوغرب حوزه ثبت بابل ثبت و 
محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های کثیراالنتشار 
ومحلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.آ-9903725  م الف 19902882

تاریخ انتشار نوبت اول:28-04-99                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-05-12
شهرام خسروی رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960310004004552- 10- 04-99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض کمال حیدرنژاد فرزند 
حیدر به شماره شناسنامه 19 صادره از بابل با کد ملی 2064455779 متقاضی کالسه 0282 در ششدانگ اعیانی 
یک باب خانه بانضمام 13 سیر و 11 مثقال و 9 نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل 5 دانگ و یک سیر و 8 مثقال 
و 6 نخود وقف هالل احمر و 23 س��یر و 8 مثقال و 11 نخود وقف عام و یک س��یر و 3 مثقال و 22 نخود ثلث باقی 
اس��ت به مساحت 200.00 متر مربع قس��متی از پالک 3852 -4865 - اصلی واقع در بخش دو غرب بابل ثبت و 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار یا محلی 

آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت 
نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد .آ-9903726  م الف 19902871
تاریخ انتشار نوبت اول: 28 - 04 - 99               تاریخ انتشار نوبت دوم: 12 - 05 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل 

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حسب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات 

مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 3 سبزوار

پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر
-خانم شوکت زردکوهی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب منزل به مساحت 247/85 متر 
مربع تمامت پالکهای   127و1609 فرعی و قسمتی از پالک 125 فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزوارکه 
نسبت به پالکهای 127و1609 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری و فاطمه 

کالته سیفری  و نسبت به پالک 125 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حسین صمدی 
-آقای علیرضا زردکوهی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب منزل به مساحت 247/85 متر 
مربع تمامت پالکهای   127و1609 فرعی و قسمتی از پالک 125 فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزوارکه 
نسبت به پالکهای 127و1609 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری و فاطمه 

کالته سیفری  و نسبت به پالک 125 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حسین صمدی 
-خانم فاطمه توکلی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 77/36 متر مربع قسمتی ازپالک  

238 فرعی از 3 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی رجبعلی مظلومی نیا
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-آقای حس��ن بروغنی  نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 68/20 متر مربع قسمتی 
ازپالک  88 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی

-آقای محسن خسروجردی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 79/41 متر مربع قسمتی 
ازپالک  3748 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-آقای محمد اکبری  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 145/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک  261 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عصمت الداغی

-آقای اصغر س��ارقی  نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 111/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک باقیمانده  139 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عذرا گودآسیائی

-خانم ناهید کالته سیفری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک 1865 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه فسنقری

-آقای مهدی فس��نقری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 93/96 متر مربع قسمتی 
ازپالک 159 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عباس میر حسینی

-خانم الهه قلعه نوی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/70 متر 
مربع قسمتی ازپالک 249 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی
- آقای فرهاد قلعه نوی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/70 متر 
مربع قسمتی ازپالک 249 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سلطان قلعه نوی

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-آقای وحید قلعه نوئی  نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 81/01 متر مربع قسمتی 

ازپالک  4590 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی برات اله غالم دانائی
-خانم مهری باغجری نس��بت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 193/36 متر مربع قسمتی 
ازپالک  12128 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی موسی الرضا غالم دانائی
-آقای علی میری  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 179/93 متر مربع 
قسمتی ازپالک  51 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا غفوری غروی

-خانم حوریه میری  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 179/93 متر مربع 
قسمتی ازپالک  51 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا غفوری غروی

-آقای محمد رضا دیوان دری  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 133/09 متر مربع 
قس��متی ازپالک  1451و1452 باقیمانده و6137 فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزوارکه نسبت به پالک 
1451 باقیمانده مع الواسطه از محل مالکین محمد تقی مهرداد و فاطمه ترکمن ن   ژاد سبزوار و نسبت به 

پالک 1452 باقیمانده و 6137 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی احمد رازقندی 
-آقای محمد کیخسروی   نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 127/31 
متر مربع قسمتی ازپالک  4582 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-آقای جعفر کیخسروی   نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 127/31 
متر مربع قسمتی ازپالک  4582 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

-آقای محسن فالح  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 95/36 متر مربع قسمتی ازپالک  
4582 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی عفت اسماعیلی

-آقای علی اکبر فالح   نس��بت به دو دانگ مش��اع ازشش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 81/90 
متر مربع قسمتی ازپالک  یک فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر 

هراتی و مطهره نایب یزدی
-خانم زهره قزی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90/06 متر مربع قسمتی ازپالک  

456 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد کارگر
-خانم مریم مهرآبادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 174 متر مربع قسمتی ازپالک  

35 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید محمد حسین علوی
-آقای حس��ن مرادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 86 متر مربع قسمتی ازپالک 

باقیمانده  1074 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی صابری منش
-آقای سید حسین علوی هوشمند نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 180 متر مربع قسمتی 
ازپالک  10829 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسین جراحی

-آقای محمد رازقندی نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 98/95 متر مربع قسمتی 
ازپالک  1124 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی زهرا کفائی فر

-خانم صغری نصرآبادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 128/85 متر مربع قسمتی 
ازپالک  259 فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حاجیه عذرا علوی

-خانم مریم الدرون نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 95/61 متر مربع قسمتی ازپالک  
یک  فرعی از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی

پالک 162 اصلی اراضی ایزی
-آقای جواد یزدانی مقدم   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 121/48 متر مربع قسمتی 

ازپالک  417 فرعی از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمی علی ایزی
پالک 178 اصلی اراضی آزاد منجیر

-خانم اعظم صفائی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان دامداری به مساحت 3108 متر مربع قسمتی 
ازپالک  1253 فرعی از 178 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمی حجی محمد حسین پور

پالک 201 اصلی اراضی رباط سرپوش
-آقای محمد علی رباط سرپوش��ی   نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 71037 
متر مربع قس��متی ازپالک  737 فرعی از 201 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالکین رسمی 

محمد علی قربانیان
پالک 478 اصلی اراضی توحید شهر

-خانم طیبه بینقی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 110 متر مربع قسمتی ازپالک  2562 
فرعی از 478 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالکین رسمی نساء رباط جزی و حسین خلیلی و طاهره خلیلی

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

-آقای حمید آذری   نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 128/55 متر مربع قسمتی 
ازپالک  5919 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی سید مرتضی کرابی

-آقای جواد طوفانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 161/65 متر مربع 
قسمتی ازپالک  200 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری

-خانم زهرا علی آبادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 161/65 متر 
مربع قسمتی ازپالک  200 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد فسنقری
-آقای رضا ربیعی   نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 122/94 متر مربع قسمتی ازپالک  137 
فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علیرضا توکل و موسی خاک و رجبعلی خاک

-خانم ربابه مس��کنی نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 680/95 متر مربع قسمتی 
ازپالک  1879و1775 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزوار که نسبت به پالک 1879 فرعی مع الواسطه 
از محل مالکیت مالک رس��می علی اصغر امیرخانی و نس��بت به پالک 1775 فرعی مع الواسطه از مل 

مالکیت رسمی صدیقه مرادی مقدم 
-آقای محمد رضا صالحی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 121/43 متر مربع قسمتی 

ازپالک  210 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه اسراری
-آقای علی عرب خانی  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 137/10 متر 
مربع قسمتی ازپالک  4001 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی حسین 

،حسن،علی اکبر ،مهناز،افسانه ،مهری و محمد شهرت همگی عرب خانی
-آقای هادی عرب خانی  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 137/10 
متر مربع قس��متی ازپالک  4001 فرعی از یک اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

حسین ،حسن،علی اکبر ،مهناز،افسانه ،مهری و محمد شهرت همگی عرب خانی
پالک 2اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم جواهر ترشیزی برگوئی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 115/55 متر مربع 
قسمتی ازپالک باقیمانده  552 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوارمع الواسطه از از محل مالکیت مالک 
رس��می محترم محمد زاده و قس��متی از پالک 4 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل 

مالکیت مالک رسمی محمد ترشیزی 
-آقای عباس بخش��ی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 112/33 متر مربع قسمتی 

ازپالک  1377 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش 
-آقای حسین قزی   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 120 متر مربع قسمتی 
ازپالک  14133 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسن خسروآبادی 
-خانم زهرا قزی   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 120 متر مربع قسمتی 
ازپالک  14133 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد حسن خسروآبادی 
-خانم فاطمه لندرانی   نس��بت به شش��دانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 116/39 متر مربع 
قسمتی ازپالک  7183 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که عرصه موقوفه و رعایت شروط مندرج در 

سند اجاره ضروریست  از محل مالک رسمی از محل موقوفه عبدالجواد و غیره 
-آقای وحید آس��یائی   نسبت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 87/19 متر مربع قسمتی 

ازپالک  7583 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فرشته رمضانی 
-آقای سید قاسم علوی   نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتی ازپالک  

14133 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ممد حسن خسروآبادی
-آقای حسن عباسیان   نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 124/98 متر مربع قسمتی ازپالک  

7 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فریبرز ناوی
-آقای هادی خرم پور نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 102/39 متر مربع قسمتی 

ازپالک  4622 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی بیگم جان شهرآبادی
-آقای حمید بخشی نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 144/50 متر مربع قسمتی 
ازپالک  2002 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که عرصه آن موقوفه آقا بیگ و رعایت شروط مندرج در 

سند اجاره الزامیست از محل مالکیت مالک رسمی نصرت اله بخشی و زهرا خاکشور
-آقای علی اکبر بیروتی نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 144 متر مربع قسمتی 

ازپالک  27 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی روح اله قرائی
پالک 7اصلی اراضی نقابشک

-خانم مهناز گاچی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 123/75 متر مربع قسمتی ازپالک  36 
فرعی از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد تقی قاسمی سبزوار و حشمت وجودی 

آگهی اصالحی
بخش 2 سبزوار

پالک 729اصلی 
-آقای حسن نعمت شاهی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 228/95 
متر مربع تمامت پالک  60 فرعی از 729 اصلی بخش 2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی بانو لوبا خاتون 
گودآسیائی که در آگهی قبلی اشتباها قسمتی از پالک 60 فرعی قید گردیده که بدین وسیله اصالح می گردد. 

بخش 3 سبزوار        پالک 5اصلی اراضی قلعه نو
-آقای محمد اخالصی نیا  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/50 متر مربع تمامت 
باقیمانده پالک  699 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی کاظم الداغی که در 

آگهی قبلی اشتباها بخش 12 سبزوار قید گردیده که بدین وسیله اصالح می گردد.
-آقای اصغر شارهءنس��بت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 119/33 متر مربع قسمتی از پالک  
161 فرعی از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی فاطمه قلعه نویی که در آگهی قبلی 

اشتباها پالک  6 اصلی بخش 3 سبزوار قید گردیده که بدین وسیله اصالح می گردد.
لذا به اس��تناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قس��مت از 
امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس از تنظیم 
اظه��ار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .) م الف 99/2044( آ-99003727
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/04/28      تاریخ انتشار نوبت دوم:   99.05.12

علی آب باریکی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوا
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عضو خبرگان رهبری:مردم و دولتمردان حضور جدی در رزمایش کمک مؤمنانه داشته باشند  معارف: آیت اهلل سیدمصطفی موسوی اصفهانی، عضو خبرگان رهبری با اشاره به بیانات روز جمعه رهبر 
انقالب مبنی بر حمایت از محرومان و نیازمندان جامعه در مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بارها مسلمانان را به کمک به نیازمندان و فقیران جامعه دعوت می کند که نشان دهنده 

اهمیت کمک به نیازمندان در اسالم است.او تصریح کرد: عالوه بر کمک های مردمی دولتی ها نیز باید در شناسایی و حمایت از افراد محروم جامعه به میدان بیایند و حمایت های الزم را از مردم نیازمند انجام بدهند.
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بيت)ع( بيرون آمده باشــد. 
يعقوب،  بن  محمد  )كلينى، 

الكافي(
دانِش هدايت  آفريــن، الگوی حقيقت نما، آغاز بى گمراهى و فرجاِم روشــِن 
ارجمنــد، همه و همه در اين خانه و از اين خانه و با اين خانه اســت. بدين 
ســان، امامان)ع( و بيش و پيش از همه آنان، على)ع( كوشــيده اند تا دانش 
معيار، ســلوك معيــار و باور و وضع و رفتار معيــار را در »عينيت زندگى« 
پيشوايان الهى نشان دهند و بر اين معيارگرايى و التزام به سنت آن عزيزان 
كه همان حق محضى اســت كه پيامبر خدا فرمود: »آنان با حق اند و حق با 
آنان اســت« تأكيد كنند تا مؤمنان و پيروان آنان از افراط و تفريط برهند و 
بر »صراط مســتقيم« استوار آيند. ضمن اينكه تسلط  و اشراف بر هر آنچه 

رسيدن به لوازم علم حقيقى تبليغ دينى است جزو اين مقوله است.
دربــاره راز تأثيرگذاری محتوای تبليغى در حوزه دين بايد گفت قرآن كريم 
بــه زيباترين وجه اين راز را در آيه 110 ســوره كهــف برای ما باز مى كند: 
بگو جز اين نيســت كه من هم بشری مانند شمايم كه به من وحى مى شود 
كه معبود شــما فقط خدای يكتاست؛ پس كســى كه ديدار پروردگارش را 
اميد دارد، پس بايد كاری شايســته انجام دهد و هيچ كس را در پرســتش 

پروردگارش شريك نكند.
مطابق اين آيه شــريف اگر محتــوای تبليغى مى خواهد در قلب ها و ذهن ها 
اثر داشــته باشد به دو عامل مهم عمل صالح و شرك نورزيدن به خداوند يا 

توحيد حقيقى نياز دارد.
اهل عمل بودن دردی پنهان اســت. حوزه ســرمايه ناچيزی برای نظام مند 
كردن عمل گرايى يا همان تعليم علم اخالق و عمل به آموزه های دينى دارد. 
به تعبير امام خمينى)ره( بايد انســان عمری وقت صرف كند تا يك اســتاد 
اهل عمل را بيابد. فاصله از عمل تا برنامه ريزی آن قدر نمايان است كه نياز 

به نقد و بررسى هم ندارد، به قول اهل منطق جزو قضايای بديهيه است.
دومين نكته از نگاه قرآن برای تبليغ دينى مؤثر اين اســت كه اهل تميز و 
تشخيص در علم مورد نياز برای تبليغ باشيم. يك اهل ايمان وظيفه دارد هر 
آنچه از شــرك خفى و جلى كه به دين حمله مى كند بشناســد و از آن دور 
باشد. ممكن است كسى در اين باره بپرسد حال اگر قرار هست اين فرد مبلغ 
دين باشد تا چه حد بايد به اين موضوع مهم دقت كند؟ با تمام احترامى كه 
به حوزه قائل هستم و خود را فرزند حوزه مى دانم اما با استناد به آمار حوزه 
چند درصد طالب و فضالی گرامى در چنين مؤسسه هايى مشغول تحصيل 
و ارتقای توانمندی هســتند؟ اگر 20 درصد حوزه هم آمار دقيقى باشد باز 
هم 80 درصد حوزويان و برادران و خواهران طلبه از چنين مســائلى حتى 

بهره ای ناچيز هم در نظام آموزشى حوزه ندارند.
بنيــان اصلى تبليغ پس از توجه به تربيت نفس خويشــتن و رســيدن به 
كمــاالت، توجه به مخاطب و نيازهای اوســت. در كتاب »اديان در خدمت 
انســان« امام موسى صدر از آزادی مطبوعات، نقش و جايگاه دين در دنيای 
امروز، تمدن درخشان اسالمى و همچنين عدالت در اسالم صحبت شده كه 
شــايد بارزترين دغدغه ايشان اين نكته هســت: »اگر انسان نبود، نيازی به 
دين هم نبود. اديان همه يكى بود و نقطه آغاز همه آن ها خداســت و هدف 
همه آن ها انســان است پس اگر انسان نبود نيازی به قرآن هم نبود و وجود 
دين و قرآن همه به دليل اهميت انسان به عنوان مخاطب است«. اين سخن 
امام موســى صدر نشان از عمق اهميت مخاطب در مباحث مربوط به تبليغ 

دارد و نبايد به سادگى از كنار آن گذشت.

 معارف  فاصله زمانى بين عيد قربان تا عيد 
غدير خم، دهه امامت و واليت نام گذاری شده 
است. زمانى ارزشمند تا انسان به قربانى كردن 
اميال و خواســته های نفسانى خود پرداخته و 
به جايگاه حقيقى انسانيت دست يابد. فرصتى 
طاليى برای بازگويى حقيقت دين و بيان نقش 

امامت در ساختار دينى.
به همين بهانه با حجت االســالم سيدحسين 
بطحايى، مــدرس درس خارج فقــه و اصول 

حوزه علميه به گفت وگو پرداختيم.

«  jامامت امیرالمؤمنین 
نویدی برای بشریت

حجت االســالم بطحايى با بيان اينكه در دهه 
امامت و واليت جامعه با اســالم راستين، ابعاد 
وجودی معصومين)ع( و همچنين نقش واليت 
بر جامعه اسالمى آشــنا تر مى شود، مى گويد: 
ترويج فرهنگ واليت فرصتــى برای بازگويى 
حقيقــت ديــن و همچنين نقــش امامت در 
ساختار دينى است و اين زمان بهترين فرصت 
برای استحكام بخشى به اعتقادات مردم است. 
امامت اميرالمؤمنين)ع( و رهبری معنوی اعم 
از رهبری سياسى، ارمغان الهى و نويدی برای 
بشريت است. هدف خلقت انسان ها آشنايى با 
مســئله امامت است. انســان ها بايد در لحظه 
لحظه زندگى خود و در همه فراز و نشــيب ها 
امامت را الگوی خود قــرار دهند تا بتوانند به 
مقصود كه كمال انســانيت در آن نهفته است، 

برسند.
او اضافه مى كند: گاهى اوقات ما در ذهن خود 
امامــت و واليت اميرالمؤمنيــن)ع( را محدود 
و محصور به جانشــين سياســى پيامبر)ص( 
در نظــر مى گيريم. اما بايد بدانيم جانشــينى 
سياسى پيامبر)ص( تنها جزئى از امامت كبرا 
اســت. امامت فقط محدود به رهبری سياسى 
و اجتماعى نيســت. با مراجعــه به آيات قرآن 
كريم و با توجه به شرايطى كه پيامبر)ص( در 
روز عيد غدير و با آگاهى از خطر منافقان و به 
امر الهى به مردم گوشزد فرمود درمى يابيم كه 
اگر در آن زمان امامت و رسالت كبرای پيامبر 
اسالم)ص( اعالم نمى شد، هيچ شخصى برای 

رسالت جهانى و معنوی ارزشى قائل نبود.
اين اســتاد حــوزه علميه توضيــح مى دهد: 
امامــت و واليــت اميرالمؤمنيــن)ع( و اوالد 
طاهرينش هدف اصلى رسالت است و رسالت 
بى واليت امری ابتر و ناتمام اســت. اگر مسئله 
امامــت و واليت امــام على)ع(، امام حســن 
مجتبى)ع(، امام حســين)ع( و فرزندانشان تا 
وجود مقدس امام عصر)عج( و موعود قرآن از 
رســالت پيامبر)ص( كم و منها شود، رسالت 
حضرت محمد)ص( يك رســالت بى معناست. 
پيامبر)ص( در روز عيد غدير با گوشــزدهای 
فراوان و شــديد به مخالفــان امامت حضرت 
على)ع( فرمود اگر مســئله رســالت را بدون 
امامت تلقى كنند، چه خســارت هايى را برای 
خودشــان و بشــريت ايجاد مى كنند و اگر به 
امامــت اميرالمؤمنيــن)ع( و اوالد طاهرينش 
بگرونــد، چه ســعادت هايى در دنيا، آخرت و 

سير كمالى بشريت اتفاق مى افتد.

مسئولیت ما؛ تبیین اصل امامت»
حجت االسالم بطحايى در ادامه اظهار مى كند: 
متأســفانه اكثريت مردم، مســئله امامت را با 
وجود همه تأكيدات و سفارش های پيامبر)ص( 
كنار زدند. اما پيامبر)ص( توانست بزرگ ترين 
واقعه بشــری را با لطافــت و ظرافت رقم بزند 

و ايــن پيروزی بزرگى برای ايشــان بود. البته 
رســول خــدا)ص( در طول رســالت خود در 
جنگ ها، صلح هــا و معاهــدات موفقيت های 
بسياری را برای خود كســب كرد، اما مسئله 
غدير نه تنها برای ايشــان بلكــه برای جامعه 
اســالمى و طرفداران حق و حقيقت در طول 

تاريخ موفقيتى ويژه را رقم زد.
اين پژوهشــگر دينى ادامــه مى دهد: آيات و 
روايت هــا با اصطالحاتى ماننــد ميثاق موعود 
به مســئله غدير اشــاره كرده اند. ما نيز بايد 
مســئوليت خودمان را نســبت به واقعه غدير 
ايفا كنيم. مســئوليت ما اين است كه امامت 
را كاماًل تبيين كرده و مســئله امامت كبرا را 

محدود به رهبری سياسى نكنيم.
حجت االســالم بطحايى با اشــاره به آيه سوم 
ســوره مائده كــه در حجه الــوداع و در محل 
غدير بر پيامبر)ص( نازل شد، مى گويد: در اين 
آيه به مســئله غدير اشــاره شده و آمده است 
كــه امروز، كافران از زوال آيين شــما مأيوس 
شــدند. بنابراين از آن ها نترسيد و از مخالفت 
من بترســيد. امروز، دين شما را كامل كردم و 
نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به 

عنوان آيين جاودان شما پذيرفتم.
او توضيــح مى دهد: در اين آيــه ويژگى هايى 
برای روز غدير خم بيان شده است. در اين روز 

اميد تمام دشــمنان كه برای 
نابودی اسالم دندان طمع تيز 
مبدل  يأس  بــه  بودند،  كرده 
و زمينــه فعاليت آن ها خنثى 
شد. ديگر اينكه امكان داشت 
مســلمانان با پشــت پا زدن 
و ناديــده گرفتــن آن نعمت 
بزرگ، كفــران نعمت كنند و 
بازگشت  و  الهى  زمينه غضب 
ســلطه كفار را فراهم و اميد 
تازه ای در آنان ايجاد كنند، از 
اين رو برای پيشگيری از اين 
»َواْخَشْون«.  فرمودند:  مسئله 
ديگر اينكه پيشــرفتى كيفى 
الهــى  ديــن  در  كمــال  و 
ايجاد و مايه تكامل آن شــد 
»أَلَْيــْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكم«. 
پيشــرفتى كمــى و تماميت 
نيز در نعمــت مطلق الهى و 
واليت ايجاد شــد و آن را به 
مراحل پايانى و اتمام رســاند: 

»َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتى«.

غدیر نشانه شکست کامل »
سنگرهای کفر و نفاق

اين استاد حوزه ادامه مى دهد: 
پيامبر)ص( پــس از اينكه در 
عيد غدير خطبه طوالنى  روز 
خوانــد و امامــت و واليــت 
امــام على)ع( را اعــالم كرد، 
از تمــام افرادی كــه حضور 

داشتند درخواست كرد كه با اميرالمؤمنين)ع( 
بيعــت كنند. مــردم به ســوی پيامبر)ص( و 
اميرالمؤمنيــن)ع( آمده و با ايشــان به عنوان 
بيعت دســت مى دادند و هم بــه پيامبر)ص( 
 و هــم به اميرالمؤمنيــن)ع( تبريك و تهنيت 
مى گفتند و پيامبر)ص( هم مى فرمود: اَلَْحْمُد 
لََنا َعلَى َجِميِع الَْعالَِمين . آمده است  ِ الَِّذی َفضَّ ِلَّ
كه پيامبر)ص( در روز غدير مكرر مى فرمود: به 
من تهنيت بگوييــد، زيرا خداوند مرا به نبوت 
و اهل بيتــم را به امامت اختصاص داده و اين 

نشــانه فتح بــزرگ و در هم 
شكستن كامل سنگرهای كفر 

و نفاق است.
او مى افزايــد: بيعــت بانوان با 
امام على)ع( نيز به اين شــيوه 
بود كه پيامبر)ص( دستور داد 
تا ظرف آبى آوردند و پرده ای 
زدند كه نيمى از ظرف آب در 
يك ســوی پرده و نيم ديگر 
آن در سوی ديگر قرار بگيرد. 
را  دستشان  اميرالمؤمنين)ع( 
در يك سو و زنان دست خود 
را در ســوی ديگر ظرف آب 
قــرار دادند و با حضرت بيعت 
كردند؛ به ايــن صورت بيعت 

زنان هم انجام گرفت.
عنوان  دينى  كارشــناس  اين 
اكرم)ص(  پيامبــر  مى كنــد: 
بــه دفعــات تأكيد كــرد كه 
افرادی  و  اميرالمؤمنيــن)ع( 
كه شــيعه او هستند و امامت 
و واليــت او را در طول امامت 
و رســولش  و واليت خداوند 
قبــول دارند، رســتگاران اند. 
در آيــه 257 ســوره بقره نيز 
است: خداوند سرپرست  آمده 
كســانى است كه ايمان آورده 
باشــند. آن هــا را از ظلمت ها 
به ســوی نور هدايت مى كند 
و كســانى كــه كافر شــدند 
سرپرســت آنان طاغوت است 
كه آن ها را از نور به ســوی ظلمت ها ســوق 
مى دهــد. آن هــا اهل آتش هســتند و در آن 

جاودانه خواهند بود.
پايان خاطرنشان  حجت االســالم بطحايى در 
اميرالمؤمنيــن)ع( عين واليت  كرد: واليــت 
امام عصر)عج( اســت و وحدتى برای كسانى 
اســت كه واليت او، خداونــد و پيامبر)ص( را 
پذيرفته انــد. آن هــا كه واليت امــام على)ع( 
را نپذيرفته انــد، از نور و فطــرت خود خارج 

مى شوند. آن ها اصحاب آتش هستند.

امامت و والیت 
   jامیرالمؤمنین 

و اوالد طاهرینش 
هدف اصلی رسالت 

است و رسالت 
بی والیت امری ابتر 
و ناتمام است. اگر 

مسئله امامت و 
 jوالیت امام علی 

jامام حسن مجتبی 
 jامام حسین

و فرزندانشان تا 
وجود مقدس امام 

عصر)عج( و موعود 
قرآن از رسالت 

پیامبرa کم و 
منها شود، رسالت 

حضرت محمدa یک 
رسالت بی معناست

بــــــرش
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      صفحه 5

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک تایباد واقع در بخش 14 مشهد
حوزه ثبتی تایباد سال 1399

پیرو آگهی های قبلی و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر بخش چهارده مشهد
پالک 18- اصلی مزرعه چشمه اسدآباد

ششدانگ مزرعه چشمه اسدآباد به مدار دوازده سهم بنام آقای سید حسین سیدالحسینی فرزند آقا بزرگ به وکالت 
خانم آسیه حسینی فرزند حسین بموجب وکالت نامه شماره 35922- 1393/1/25 دفتر اسناد رسمی 38 مشهد 

و غیره
روز شنبه مورخ 1399/6/15 قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوق الذکر بوس��یله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانید، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
تایباد ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند.آ-9904352
تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخ 1399/5/12

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالغفور عبدالصمدی جوزقانی دارای شناس��نامه ش��ماره 6283 به شرح دادخواست به کالسه 
3/9900149ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالرزاق 
عبدالصمدی جوزقانی به شناس��نامه 584 در تاریخ 1393/9/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالغفور عبدالصمدی جوزقانی فرزند عبدالرزاق ش ش 6283 متولد 1334/4/2 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- درجان عبدالصمدی جوزقانی فرزند عبدالرزاق ش ش 1387 متولد 1348/5/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- گل جان عبدالصمدی جوزقانی فرزند عبدالرزاق ش ش 6285 متولد 1339/5/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- صاحبجان عبدالصمدی جوزقانی فرزند عبدالرزاق ش ش 6288 متولد 1333/4/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9904353
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمرس��ول درمانده جوزقانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1213 به ش��رح دادخواست به کالسه 
3/9900172ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ریحان مهجوری 
به شناسنامه 961 در تاریخ 1395/3/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- غالمحسن درمانده جوزقانی فرزند رضا ش ش 1394 متولد 1350/10/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
2- غالمرسول درمانده جوزقانی فرزند رضا ش ش 1213 متولد 1341/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904354
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد نادری کاریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740262531 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4/9900108 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نادری کاریزی 
به شناسنامه 0748690263 در تاریخ 1394/11/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد نادری کاریزی به ش ملی 0740262531 متولد 1374/01/21 فرزند متوفی
2- فاطمه نادری کاریزی به ش ملی 0740137638 متولد 1370/12/16 فرزند متوفی
3- ملیحه نادری کاریزی به ش ملی 0749872810 متولد 1366/11/29 فرزند متوفی
4- اسماء نادری کاریزی به ش ملی 0740042858 متولد 1368/11/29 فرزند متوفی

5- مریم درمحمدی کاریزی به ش ملی 0748693890 متولد 1349/03/04 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904356
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ملیحه نورانی دارای شناسنامه شماره 8350 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900144ح از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهرخ نورانی به شناسنامه 116 در 

تاریخ 1382/10/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مهری صدیق اطوکشان مشهدی فرزند ماشااله خان ش ش 40373 متولد 1319/10/20 صادره از مشهد همسر متوفی

2- فرشته نورانی فرزند شاهرخ ش ش 3750 متولد 1337/12/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- ملیحه نورانی فرزند شاهرخ ش ش 8350 متولد 1354/4/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- علیرضا نورانی فرزند شاهرخ ش ش 4278 متولد 1340/6/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- غالمرضا نورانی فرزند شاهرخ ش ش 5671 متولد 1348/6/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- محمدرضا نورانی فرزند شاهرخ ش ش 4279 متولد 1342/3/1 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت 94/6/4

7- حمیدرضا نورانی فرزند شاهرخ ش ش 4280 متولد 1344/12/9 صادره از تایباد فرزند متوفی فوت شده 94/12/9
8- لیال نورانی فرزند شاهرخ ش ش 949 متولد 1361/6/29 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904358
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینکه آقای احمد خدادادی دارای شناس��نامه ش��ماره 074269410 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/9900121ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحسین 
خدادادی به شناس��نامه 326 در تاریخ 1398/2/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- زرگل دقتی فرزند غالمرضا ش ش 12 متولد 1339/1/4 صادره از تایباد همسر متوفی

2- محمدعلی خدادادی فرزند غالم حسین ش ش 218 متولد 1361/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- احمد خدادادی فرزند غالمحسین ش ش 074269410 متولد 1374/3/13 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- مریم خدادادی فرزند غالمحسین ش ش 0748554416 متولد 1356/10/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- معصومه خدادادی فرزند غالمحسین ش ش 0749415363 متولد 1363/1/25 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- فاطمه خدادادی فرزند غالم حسین ش ش 0749383216 متولد 1359/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- سمانه خدادادی فرزند غالم حسین ش ش 0740006622 متولد 1367/12/8 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904359
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه آقای مجید خضرائی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749542421 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
3/980497ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدامین 
خضرائی به شناسنامه 0748687211 در تاریخ 1388/5/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه الهیاری فرزند احمد ش ش 1388 متولد 1320/9/3 صادره از تایباد همسر متوفی

2- اسماعیل خضرائی فرزند محمدامین ش ش 2602 متولد 1358/9/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- ابراهیم خضرائی فرزند محمدامین ش ش 0748699351 متولد 1358/9/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- مجید خضرائی فرزند محمدامین ش ش 0749542421 متولد 1354/11/18 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- ایرج خضرائی فرزند محمدامین ش ش 39 متولد 1350/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- حفیظ اله خضرائی فرزند محمدامین ش ش 5 متولد 1361/1/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

7- حبیب اله خضرائی فرزند محمدامین ش ش 0749501601 متولد 1339/3/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- هاجر خضرائی فرزند محمدامین ش ش 1827 متولد 1343/10/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- فروزان خضرائی فرزند محمدامین ش ش 2147 متولد 1352/6/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
10- سلطان خضرائی فرزند محمدامین ش ش 13 متولد 1342/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

11- گلجان خضرائی فرزند محمدامین ش ش 2017 متولد 1348/3/5 صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904360
قاضی شورای شعبه سه شورای حل اختالف تایباد- محمد باری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

هیأت 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
براب��ر رأی ش��ماره 139960313010001079 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 
آقای احمد رستمی فرزند رشید بشماره شناسنامه 86 صادره از بوکان در ششدانگ عرصه و مقدار 199 سهم از 216 
س��هم شش��دانگ اعیانی یک باب مغازه به مساحت 25 / 23 مترمربع  پالک 2303 فرعی از 130 – اصلی مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 130 اصلی واقع در بخش 17 شهرس��تان بوکان خریداری از وراث عبدالرحمن مهتدی مالک 
رس��می پالک 2303 فرعی از 130 اصلی محرز گردیده که برای آن پالک 4561 فرعی از 131 -  اصلی تعیین و 
اختصاص یافته 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 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 .آ-9904372
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/12      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرف��ات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 139960330001000143 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001133 
آقای/خانم خسرو ابوطالبی وشنوه فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 145/33 
مترمرب��ع پالک ش��ماره 11004  اصلی واقع در بخش یک ثبت ق��م. مبایعه نامه عادی خریداری مع 
الواسطه از حسین پلوئی به موجب سند قطعی92913مورخ1398/11/10دفترخانه6قم. )م الف 6782 (
2- رأی ش��ماره 139960330001002324 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000112 
آقای/خانم فاطمه اکبری زاده فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 48/43 مترمربع 

پالک ش��ماره 10291  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند مالکیت مشاعی صادره در دفتر189 
صفحه478 به موجب سند قطعی 21488مورخ1335/06/06دفترخانه 16قم. )م الف 6783 (

3- رأی ش��ماره 139860330001016388 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001646 
آقای/خان��م محم��د رحمتی فرزند ضیا ءالدین در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت ششدانگ65/45 مترمربع پالک شماره 11244  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه 

نامه عادی مع الواسطه از سید حسین طاهری ورثه گوهر فاطمی. )م الف 6784 (
4- رأی ش��ماره 139860330001016389 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001647 
آقای/خانم محمد محمد لو فرزند جعفر در دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
ششدانگ 65/45 مترمربع پالک شماره 11244  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از سید حسین طاهری ورثه گوهر فاطمی. )م الف 6785 (
5- رأی ش��ماره 139860330001016391 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001001649 
آقای/خانم زهرا جعفری نیا فرزند مردعلی در  دو دانگ مشاع ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
ششدانگ65/45 مترمربع پالک شماره 11244  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از سید حسین طاهری ورثه گوهر فاطمی. )م الف 6786(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه یک قم تس��لیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی 
تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اس��اس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-9904362
تاریخ انتشار اول: 1399/05/12
تاریخ انتشار دوم: 1399/05/27

محمدرضا ادیبان � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804030011003988/1
بدین وسیله به آقای علیرضا کنگرانی فراهانی نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد:1352/09/20 شماره ملی 
:0060256801 ش��ماره شناسنامه 16834 از قم بدهکار سند از دواج شماره 19455-84/5/5 دفتر 
ازدواج 31 قم ابالغ می گردد که خانم سمیه طهماسبی باستناد سند مذکور جهت وصول تعداد313 
س��که طالی تمام بهار آزادی مبادرت به صدور اجرائیه  نموده و پرونده تحت کالس��ه 9804281 در 
شعبه اجرای ثبت قم در جریان است  چون نشانی شما )قم –نیروگاه-16 متری طفالن مسلم –جنب 
8 متری امام رضا –پ 202 –منزل پدری( در سند مزبور شناخته نشده است  و بستانکار نیز نتوانسته 
شما را معرفی نماید.لذا حسب تقاضای بستانکار  و طبق ماده 18 آئین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی  
اجرائیه فوق الذکر  در روزنامه منتش��ر میگردد لذا الزم اس��ت ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی 
)که به منزله ابالغ اجرائیه اس��ت( نس��بت به پرداخت بدهی اقدام در غیر اینصورت  عملیات  اجرائی 
تعقیب خواهد شد.این آگهی فقط در یک نوبت منتشر و آگهی دیگری جز مزایده )در صورت بازداشت 

اموال(منتشر نخواهد شد./ م الف :12793  آ-9904361
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم

مهدی روزخوش

»آگهی ابالغ رأی عدم افراز«
در خصوص تقاضای خواهان خانم فرزانه جهانی ناری اصالتاً و قیمومتاً از طرف محمدرضا و محمدطاها 
ابراهیمی به طرفیت آقای محمد ابراهیمی مبنی بر افراز سهم مشاعی انان از پالک 3 فرعی از 1165 
اصلی بخش 2 مش��هد که اس��ناد مشاعی آن صادر و تس��لیم گردیده با توجه به استعالم این اداره از 
شهرداری منطقه ثامن مشهد ملک مورد تقاضا بعلت ضوابط بافت پیرامون حرم مطهر قابلیت افراز را 

نداشته و افراز پالک فوق مقدور نیست.
لذا موضوع از صالحیت رس��یدگی در اداره ثبت اسناد و امالک خارج میباشد و بدینوسیله مراتب یک 
نوب��ت آگهی میگردد تا چنانچه متقاضی یا مالکین مش��اعی پالک فوق الذک��ر اعتراض دارند از تاریخ 
انتش��ار ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرس��تان تسلیم و رسید آن را به این اداره ارائه 
نمایند الزم به ذکر است که مأمور ابالغ این اداره جهت ابالغ رأی عدم افراز به مالک مشاعی به محل 

اقامت وی بنا به اظهار متقاضی افراز مراجعه که در محل شناسائی نشده است. آ- 9904312 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

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 م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139860308001004372   مورخ  
1399/11/28  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد محمدی   فرزند رضا  بش��ماره شناس��نامه 8 و کد ملی 0653314000  در  ششدانگ  یکباب 
منزل مس��کونی به مس��احت 106/81 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش دو بیرجند از 
مح��ل مالکی��ت رحمان مهر جو فرد   محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904351
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 28 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان خراسان رضوی در یک باب ساختمان به مساحت  823,58متر مربع در قسمتی 
از پ��الک 49 فرع��ی باقی مانده از 137 اصلی بخش3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج از محل مالکیت خود متقاضی 
محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتش��ر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9904349
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 /99/5
سید حسن پورموسوی  - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد غریبی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 521 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
148943,73متر مربع در قسمتی از پالک 51 اصلی واقع در مزرعه و قنات حصار بخش 3 از محل مالکیت علی اصغر 
حصاری محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار 
در ش��هرها منتش��ر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه 
نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9904350
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/12              تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 /99/5

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه خانم ملیحه محمودزاده فرزند حس��ین به ش ش 19127 به اس��تناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده 
توس��ط دفتر اسناد رس��می شماره 38 شیروان جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یکدستگاه آپارتمان  بش��ماره  پالک2757 فرعی از یک اصلی واقع 
درقطعه  چهارش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان فلس��طین 35-منوری4که متعلق به ایشان می باشد بعلت 
نامعلومی مفقودش��ده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 037773سری 
ه98 ذیل دفتر الکترونیک  139920307114002110به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است دفتر امالک بیش 
ازاین حکایتی ندارد  لذابه استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگرددهرکس نس��بت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د 
بایستی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره 
تسلیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 

سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9904348
تاریخ انتشار:99/05/11                صمدابراهیم زاده - رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

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

 برابررای شماره 139860310004013018- 04-12-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد رسند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان بابل به شناسه ملی 14002966534 به کالسه 0997 درشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن 
به مساحت 2989,60 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 15-16-اصلی واقع دربخش ده حوزه ثبت بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزازطریق روزنامه های کثیراالنتشار ومحلی 
آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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دهه والیت، فرصتی برای بازگویی حقیقت دین
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شیوع ویروس کرونا، بازار کار و زندگی کارگران را بیش از گذشته تحت نامالیمات 
بیشــتر اقتصادی قرار داد. عدم حمایت های الزم و بایســته دولــت از بازار کار، 
بنگاه های تولیــدی و کارگران، منجر به افزایش چالش های قبلی در بخش های 
عنوان شــده گردید. در  جریان شــیوع ویروس کرونا شاهد حمایت های خاص  
کشورهای توسعه یافته از بازار کسب و کار بودیم، در حالی که حمایت های ناچیزی 
که دولت از بنگاه های تولیدی و کارگران به عمل آورد، آن قدر کم، ناقص و نارسا 

بود که مشکالت را دوچندان افزایش داد.
بی تردید تا زمانی که به بازار کار به دید مصلحت، منافع ملی و بازار ملی که حافظ 
و تأمین کننده منافع حداکثری ماست نگاه نکنیم نمی توان امید چندانی به حل 
مشکالت اقتصادی کشور داشت. توسعه بازار کار باید در یک رویکرد، حس و نگاه 
ملی دنبال شود و دولت ابزارها و تمهیدات مورد نیاز بازار را با اعمال حمایت های 
الزم به عمل بیاورد. الزم اســت دولت تا مقطعی که از روند تولید حمایت کافی 
به عمل می آید، سرمایه گذاری های الزم را به منصه ظهور برساند تا جایی که این 
کمک ها منجر به تقویت بازار کار شوند. قطعاً بازار کار ایران نیازمند سرمایه گذاری 
خارجی و داخلی است. بدون سرمایه گذاری توسعه بازار کار و بدون انتقال دانش 
و تکنولوژی، امکان توسعه بازار کار وجود ندارد. زمانی بازار کار توسعه می یابد که  
آموزش و مهارت های الزم برای نیروی کار در  کنار امکان توســعه بازار در نظر 
گرفته شده باشــد. از این رو سرمایه گذاری، انتقال دانش و تکنولوژی و آموزش 
نیروی کار، ســه مؤلفه اساسی توســعه در بازار کار به شمار می روند که باید با 
ســرعت، دقت و به شدت دنبال شوند. استفاده از  ظرفیت های درونی و بیرونی 
اقتصاد، ظرفیت های داخلی و منابع داخلی برای توسعه تولید و بازار کار بسیار حائز 
اهمیت است، ضمن اینکه روابط کار  در کشور باید ساماندهی شود و کاهش تنش 
در بازار و بازگشــت آرامش به بازار کار، مسیر هدف گذاری توسعه در بازار کار را 
هموار می کند. ارتباط و تعامل با دنیا نیز موضوع مهمی در  بازار کار است، چرا که 
موجب باز شدن مسیر بهتری پیش روی اقتصاد می شود؛ بنابراین دولتمردان  برای 
تعامل بیشــتر با دنیا در راستای درون نگری و برون زایی اقتصاد، راه های کاهش 
تنش را دنبال کنند تا با کمترین آسیب از عنادهای جدی دشمن که  روی زندگی 

و  معیشت مردم تأثیر گذاشته، عبور کنیم. 
 رایزنی های دولت در بخش دیپلماســی اقتصادی بســیار مهم اســت. دولت با 
شناسایی بازارهای کشورهای همسایه ضمن کاهش تنش های سیاسی می تواند 
شرایط را برای  بهبود مسائل اقتصادی کشور فراهم کند. قطعاً  با کاهش تنش های 
سیاسی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور رو به 
بهبود می گذارد و یک بار دیگر شاهد بازگشت نشاط و امنیت اجتماعی و اقتصادی 
در کشــور خواهیم بود. بدیهی است افزایش همگرایی بین مردم و دولت موجب 

شکوفایی و توسعه کشور می شود.

بررسی حرکت بورس در هفته جاری©
ایرنا: امیر باقری پیش بینی خود از روند معامالت بورس در هفته جاری را این 
گونه بیان کرد: در هفته جاری با نوسان های چشمگیر قیمتی مواجه خواهیم بود و 
برخی  از سهام از صف خرید به صف فروش و از صف فروش به صف خرید حرکت 
می کنند و تاکنون عالئمی که دال بر ریزش شاخص بورس باشد، در بازار مشاهده 
نشــده است.به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در برخی از روزهای معامالتی، 

روند مثبت بازار است، اما به طور کلی با بازار پرعرضه ای همراه خواهیم شد.
وی با تأکید بر اینکه در هفته جاری شاهد شتاب در رفتارهای هیجانی از سوی 
ســرمایه گذاران هستیم، گفت: هیجان همیشه آفت ســرمایه گذاری ها بوده که 

توصیه ما به سهامداران پرهیز از هیجان و نگاه به کلیت بازار است.
امیر باقری با بیان اینکه یکی از مهم ترین پرسش هایی که ذهن فعاالن بازار را به 
خود مشغول کرده در مورد سهام موجود در صندوق دارا دوم و دارا سوم است که 
چه اتفاقی برای مسیر صعودی آن ها می افتد و سرمایه گذاران باید چه تصمیمی 
را برای این سهام اتخاذ کنند، گفت: واضح است که رشد سهام این صندوق ها با 
چنین سرعت زیادی، با کلیت اقتصاد داخلی و جهانی همخوانی نداشته و قطعاً 

این سهام با توجه به رشدی که داشتند، نیازمند اصالح هستند.

کدام وزارتخانه مسئول است، بهداشت یا صمت؟

کالف پیچیده توزیع   ماسک
اقتصاد/زهرا طوسی: خیلی ساده، وزارت 
بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت ماسک را 
دارد و لجســتیک، تأمین و تولید بر عهده 
وزارت صنعت اســت. در عین حال بحث 
قیمت ماسک نیز مربوط به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان است. با وجود تقسیم کاری 
به این تمیزی، کالف پیچیده توزیع ماسک 
در کشور بازار بی سرو سامان و سیاهی را به 
هم زده که تنفس در شرایط 
کرونایی را برای همه سخت و 

دشوار کرده است!
و  مهم تریــن  داروخانه هــا 
اصلی ترین مراکز عرضه اقالم 
بهداشتی و درمانی در کشور 
هستند که باید مرکز اصلی 
عرضه ماسک هم باشند، اما 
این  ســوپرمارکت ها هم در 
زمینه فعاالنه مشغول کسب 
درآمد هستند. کسی نمی داند 
ضمانت نظارت بر ســالمت و بهداشــت 
ماســک های توزیع شــده در اماکنی غیر 
از داروخانه ها بر عهده کیســت، آن هم در 
شرایطی که حتی توزیع در داروخانه ها نیز از 
سوی وزارت بهداشت نظارت مناسبی ندارد 
و وزارت صمت هم خود را ملزم به رسیدگی 

به داروخانه ها نمی داند.

 سلب امتیاز توزیع ماسک»
 از سازمان غذا و دارو

دکتر فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
معتقد اســت: اخذ اختیار توزیع ماسک از 
وزارت بهداشت و محول کردن آن به وزارت 
صمت موجب ایجاد اشــکال در روند کار 
شده اســت. به طوری که  در حال حاضر 
در صورت مراجعه به سامانه وزارت صمت 
مشــاهده می کنید که هیــچ لینکی بابت 
درخواست داروخانه ها و یا تقاضای پخش 
وجود ندارد و تماس های برقرار شــده تا به 

امروز بی فایده و بی پاسخ بوده اند.
قضیه از این قرار است که چند هفته پیش 
محمدرضا شانه ســاز، رئیس سازمان غذا 

و دارو پس از ســلب امتیاز توزیع ماســک 
از ایــن ســازمان در نامه ای به حســین 
مدرس خیابانی، سرپرســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، درباره کمبود ماسک و مواد 
اولیه و ضرورت کاهش قیمت هشــدار داد 
و نوشــت: در هفته های اخیر به دلیل عدم 
تأمین مواد اولیه ماسک های پزشکی، چند 
نرخی بودن این محصوالت و عدم ساماندهی 
مناسب شبکه توزیع آن ها، برخی از مراکز 
درمانی یا مناطق با کمبود ماســک روبه رو 

شده اند.

 نبود ماسک در داروخانه »
ربطی به مصوبه ندارد

این در حالی اســت که مســئوالن وزارت 
صمت به عنــوان اصلی ترین متولی تولید 
ماســک در کشور زیر بار این کمبود نرفته 
و آن را نمی پذیرند. جمشید گلپور، رئیس 
ســتاد مقابله بــا کرونــا در وزارت صمت 
می گوید: هیچ کمبودی درباره تأمین مواد 
اولیه ماســک در کشور وجود ندارد و حتی 
واحد جدیدی بــرای تولید این نوع پارچه 
راه اندازی می شــود. ماسک هم طبق روال 
گذشته عرضه می شود و برخالف اظهارات 
دکتر فاطمی، اختیار توزیع ماسک از زیرنظر 
وزارت بهداشــت خارج نشده است.  گلپور 
تأکید می کند: طبق مصوبه ستاد لجستیک، 
قرار بر منظم تر شــدن روند توزیع ماسک 

و الکترونیکی شدن این فرایند است برای 
اینکه بدانیم ماســک تولید شده در کجاها 
توزیع می شــود. اگر ماسک در داروخانه ها 
نیســت، ربطی به مصوبه جدیــد ندارد و 
روالی اســت که از قبل وجود داشته است 
و به عملکرد دوستان برمی گردد و یکی از 
معضالتی که همیشــه شهروندان انعکاس 

می دادند، همین ماجرا بود.
گلپور همچنین اعالم کرده صادرات ماسک 
از طرف وزارت صمت متوقف شده است، اما 
نظارت بر قیمت ماسک ها در داروخانه ها و 
مراکز فروش بر عهده ما نیســت و سازمان 
غذا و دارو و مســئوالن وزارت بهداشــت 
موظف به رســیدگی هســتند و مردم در 
صورت مشاهده مغایرت در قیمت مصوب 
فروش با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و ثبت 

شکایت کنند.

کدام ماسک در کجا مجاز است؟»
در چنین فضایی تهیه و خرید ماســک به 
یک حاشــیه دردسرساز برای مردم تبدیل 
شده است. باید بدانید ماسک های صنعتی 
مجوز توزیــع در مراکز درمانی را دارند، اما 
هنوز اجازه ای مبنی بر اینکه ماســک های 
تولیدی کارگاهی وارد مراکز درمانی شوند، 

وجود ندارد.
همچنین ماســک های صنعتی هم اجازه 
توزیع داروخانه ای ندارند و اگر در داروخانه ها 

توزیع شوند، غیرمجاز است.  باید توجه کرد 
توزیع اقالم حفاظتی صنعتی تحت کنترل 
وزارت بهداشت است و اگر در داروخانه و ... 

توزیع می شوند، تخلف است.
همچنین ماســک های نیمه صنعتی که با 
مجوز و ضوابط مورد نظر اداره کل تجهیزات 
پزشکی تولید می شــوند، در سطح بازار با 
مدیریــت وزارت صمت عرضه می شــوند. 
جالب اینجاســت که کسی به ماسک های 
پارچــه ای تولیدی کارگاه ها در کشــور با 
مجوز یا بی مجوز کاری ندارد.  این ها بماند، 
وزارت بهداشت می گوید مردم از داروخانه ها 
و فروشــگاه های تجهیزات پزشکی ماسک 
تهیه کنند و برای تهیه ماســک به مراکز 
غیرمجاز و غیرمعتبر مراجعه نکنند و بعد 
در تلویزیون شیوه تهیه ماسک پارچه ای سه 
الیه با تتــرون و پارچه مالفه ای را آموزش 
می دهند. وزارت صمت مرتب اعالم می کند 
ظرفیت تولید ماســک روز به روز در حال 
افزایش و به ۱۲میلیون عدد رســیده است 
و حتی قرار بر وارد کــردن حدود ۲۰ الی 
۳۰ میلیون ماسک در کشور است که البته 

خریداری نشده است، ولی نگران نباشید.
تولیدکنندگان مجاز ماسک نیز در مصاحبه 
بــا قدس از کمبود مــواد اولیه برای تولید 
ماسک گالیه دارند و می گویند کارخانه های 
تولیدکننده پارچه مخصوص ماسک حاضر 
نیستند کاالی مورد نظر را به قیمت دولتی 
به کارگاه ها بفروشند بلکه ترجیح می دهند 
آن را در اختیار واســطه ها قرار دهند تا با 
6 برابر قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار 
بگیرد.آن ها می گویند با وجود داشتن نامه 
از معاونت غذا و داروی علوم پزشکی برای 
تهیه پارچه بــه کارخانه مراجعه می کنند، 
ولــی وعده پارچه در شــنبه ای نامعلوم را 
دریافت می کنند. فعاالن اقتصادی در حوزه 
تولید ماسک می گویند تنها برخی نهادهای 
قدرتمند که در کار تولید ماســک هستند 
می توانند مواد اولیه معــدود کارخانه های 
تولیدکننده این پارچه را خریداری کنند و 

انحصار در این بخش را به دست بگیرند.

 مسئوالن وزارت 
صمت به عنوان 
اصلی ترین متولی 
تولید ماسک در 
کشور زیر بار این 
کمبود نرفته و آن 
را نمی پذیرند
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سقف نرخ سود اوراق ودیعه ©
بانک مرکزی مشخص شد

فارس: شــورای فقهی بانک مرکزی ســقف 
)حداکثر( نرخ ســود اوراق ودیعه بانک مرکزی 
را معادل نرخ تورم ســاالنه تعیین کرده است. 
مدتی پیش بانک مرکزی از انتشار اوراق ودیعه 
دو ســاله خبر داد که براســاس آن به شورای 
پول و اعتبار پیشنهاد شده است که 5۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله 
توسط بانک مرکزی منتشر شود. پیگیری های 
خبرنــگار ما از بانک مرکزی نشــان می دهد، 
شورای فقهی در جریان بررسی فقهی شرایط 
انتشــار اوراق، »حداکثر« نرخ سود اوراق ودیعه 
را معادل نرخ تورم ســاالنه تعیین کرده است. 
البته این به معنای آن نیست که بانک مرکزی 
ملزم خواهد بود اوراق ودیعه را حتماً معادل نرخ 
تورم ساالنه تعیین کند بلکه شورای فقهی بانک 
مرکزی سقف نرخ سود این اوراق را معادل نرخ 

تورم اعالم کرده است.
 براســاس آخرین آمار نرخ تــورم در تیر ماه 
99 معادل ۲6.۴ درصد بوده اســت، اما به نظر 
می رســد بانک مرکزی مالک نرخ سود اوراق 
ودیعه را نــرخ تورم هدف گذاری شــده برای 
ســال جاری تعیین خواهد کرد؛ بنابراین اگر 
بانک مرکزی سقف نرخ ســود را سقف تورم 
هدف گذاری شده تعیین کند، حداکثر نرخ سود 
اوراق ودیعه بانــک مرکزی ۲۲ درصد خواهد 
بود.  پیشــنهاد انتشار 5۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق ودیعه با سررسید دو ساله در دستور کار 
جلسه آینده شــورای پول و اعتبار قرار دارد و 
پس از تصویب بانک مرکزی می تواند به انتشار 

این اوراق مبادرت کند.

 کاال برگ الکترونیک ©
وحمایت از اقشار آسیب پذیر

فارس: آل اسحاق کارشناس اقتصادی گفت: با 
توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشار ناشی 
از مشکالت اقتصادی، اجرای طرح کاالبرگ یا 
کوپن الکترونیک بسیار مهم و ضروری است.  
در حال حاضر برخی کاالهای اساسی که با نرخ 
ارز ترجیحی به کشور وارد می شوند با قیمت 

مناسب به دست مصرف کننده نمی رسند.

خبر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 138704006091000016 
بکالسه 8700516 )684/18(

بانک ملی به استناد سند رهنی شماره 17188- 1386/07/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 85 مشهد علیه آقای 
حسین اکبرزاده شادالو فرزند غالمحسین بشماره ملی 0936162856 )بعنوان وام گیرنده( و خانم خدیجه رحمتی 
فرزند علی بشماره ملی 0944096697 )بعنوان راهن( اجرائیه ای تحت کالسه فوق در قبال مبلغ 1/399/858/600 
ریال تا تاریخ 1387/12/24 بانضمام خسارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 
1388/02/13 و 1388/04/30 بصورت ابالغ قانونی )الصاق( و نشر در جراید در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ یکباب منزل بشماره پالک 
1467 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد به آدرس مشهد، خیابان چمن، حدفاصل بلوار شهید شیرودی و چمن 
49، جنب مسجد امام سجاد)ع( برابر گزارش شماره 912/م/99- 1399/04/01 کارشناس رسمی دادگستری بوارده 
3119- 1399/04/10 به مبلغ 17/000/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و توصیف 

اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین شرح می باشد:
ملک مورد تعرفه س��اختمانی مشتمل بر 4 طبقه و دو نیم طبقه با مساحت 76/97 مترمربع و فاقد هرگونه گواهی 

پایانکار و دارای مشخصات بدین شرح می باشد: الف: زیرزمین با کاربری انباری مسکونی بمساحت 59/47 مترمربع.
ب: همکف با کاربری تجاری مسکونی به ترتیب به مساحت های 30/00 مترمربع و 29/74 مترمربع، ج: طبقه اول با 
کاربری مسکونی و مساحت 59/74 مترمربع. سرمایش ساختمان در طبقه اول کولر گازی و به صورت بازسازی شده 
و در سایر طبقات کولر آبی است، گرمایش ساختمان با بخاری گازی تأمین می شود. واحدهای مسکونی طبقات اول، 
دوم و نیم طبقه روی بام، دارای پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه اپن، حمام و سرویس بهداشتی است. واحد مسکونی 
واقع در نیم طبقه روی همکف بصورت یک واحد بدون اتاق احداث گردیده است. ساختمان دارای امتیاز آب و گاز 
مش��ترک اس��ت. امتیاز برق واحدهای مسکونی بصورت مشترک اس��ت ولی واحد تجاری دارای امتیاز برق مستقل 
می باشد. حدود اجمالی با مستندات ارائه شده انطباق دارد. طبقات اول، دوم و نیم طبقه روی بام در اختیار مستأجر 

قرار دارد و الباقی ساختمان در تصرف مالکین است.
پالک مذکور برابر پاسخ استعالم شماره 6966- 1388/02/21 اداره ثبت منطقه یک مشهد دارای حدود و مشخصات 
ذیل می باشد؛ ششدانگ یکباب منزل بشماره پالک 1467 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مشهد در صفحه 413 دفتر 
947 ذیل شماره 187242 بنام خانم خدیجه رحمتی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و محدود است: 
شماالً بطول 13/52 متر دیوار به دیوار مسجد امام سجاد، شرقاً بطول 5/78 متر مغازه و کارگاه مهدی کارگر و غیره، 
جنوباً بطول 13/07 متر دیوار به دیوار منزل و مغازه حسن حسین پور، غرباً بطول 5/80 متر درب و دهنه مغازه مفتوح 

است به خیابان و حقوق ارتفاقی ندارد.
و برابر پاس��خ ش��ماره 139985606003004818- 1399/05/06 اداره ثبت منطقه یک مشهد بغیر از رهنی فوق 

سابقه بازداشت دیگری ندارد.
مزایده پالک ثبتی فوق در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22 از ساعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار میگردد. ضمناً حق مزایده و نیمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 125 آیین نامه اجرا نقداً و فی المجلس 
وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد، مزایده بالفاصله بعد از روز تعطیل برگزار خواهد شد. 
ضمناً ش��رکت در جلسه مزایده مش��روط به حضور خریدار یا نماینده قانونی وی و پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه 

ارزیابی به حساب سپرده ثبت می باشد.آ-9904384 م.الف 122
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9808044
بدین وس��یله به ورثه مرحوم حسین مرواح زاده: -- مناء نزالی نام پدر: کاظم تاریخ تولد: 1344/03/03 شماره ملی: 
1829873806 شماره شناسنامه: ابالغ می شود که خانم – فاطمه حدادی نام پدر: فرهاد تاریخ تولد: 1376/05/28 
ش��ماره ملی: 1810420113 ش��ماره شناس��نامه: 1810420113 جهت وصول مهریه به تعداد یکصد و چهارده 
عدد س��که طالی بهار آزادی به استناد-- س��ند ازدواج: شماره سند: 14044، تاریخ سند: 1395/09/22، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه ورثه مرحوم 
حسین مرواح زاده اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9808044 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 98/12/13 مأمور پس��ت محل اقامت مدیون به شرح متن سند شناسایی نگردید. لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9904385 م.الف 123
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وس��یله به- رسول قربانی نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1362/03/20 شماره ملی: 0941321061 شماره 
شناس��نامه: 686 ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، برابر صورتجلسه مورخ 99/3/29 خودروی 
سواری 861 س 71- 12 شما به شرح تصویر صورتجلسه پیوست بازداشت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ ارزیاب 
جمعاً به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9904386 م.الف 124

آگهی اخطاریه ارزیابی کالسه 9401847
بدینوسیله به آقای محمود صفرپور )به عنوان راهن( مدیون سند رهنی 155275 مورخه 1387/09/30 و 155317 
مورخه 1387/09/05 دفترخانه 70 مش��هد ابالغ می گردد که بانک پارسیان اجرائیه ای به کالسه 9401847 علیه 
شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به 

شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 3/655/746/022 ریال )سه میلیارد و ششصد و پنجاه و 
پنج میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار و بیست و دو ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد مورد وثیقه پالک ثبتی باقی 
مانده 56992 فرعی از 42997 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 6/400/000/000 )شش میلیارد و چهارصد 
میلیون ریال( ارزیابی گردیده لذا چنانچه به ارزیابی مذکور معترض می باشید ظرف مدت پنج روز پس از انتشار این 
اخطاریه مراتب اعتراض خود را ضمن واریز مبلغ 9/000/000 ریال بصورت علی الحساب برای ارزیابی پالک ثبتی به 
این اجرا اعالم نمایید. در غیر اینصورت عملیات اجرائی بر مبنای مبلغ فوق ادامه خواهد یافت و به اعتراض خارج از 

موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9904402 م.الف 125
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9901359
بدین وسیله به آقای علی نوروزی جاغرق نام پدر: جعفر تاریخ تولد: 1357/06/30 شماره ملی: 0934762619 
شماره شناسنامه: 2753 ابالغ می شود که خانم فاطمه مجیدی زاده نام پدر: ابوطالب تاریخ تولد: 1360/01/04 
شماره ملی: 5749805492 شماره شناسنامه: 2 جهت وصول مهریه به تعداد هفتاد و دو سکه طالی تمام بهار 
آزادی به استناد سند ازدواج: شماره سند: 2172، تاریخ سند: 1381/11/09، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه 
ازدواج شماره 91 و طالق شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9901359 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مأمور پست محل اقامت شما به شرح 
متن س��ند شناس��ایی نگردید. لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتب��ه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف م��دت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ9904387 م.الف 126
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا
بدینوسیله به آقای حسن نواب به شماره ملی 0924784830 وکیل بستانکار پرونده اجرائی شماره 9807369 
در خص��وص رس��یدگی به اعتراض واصله ب��ه عملیات اجرایی وارده به ش��ماره 60074- 1398/11/1 موضوع 
پرونده اجرایی کالس��ه فوق، نظریه رئیس ثبت به ش��رح بین الهاللین به ش��ما ابالغ می گردد. مقتضی است در 
صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی کتباً به ش��عبه/اداره اجرا 
اع��الم نمائی��د. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. )با توجه به 
ن��وع و م��دل و مبلغ ارزیابی تقریبی مس��تند به بند 5 ماده 61 آیین نامه اجرا پنج دان��گ از اتومبیل مذکور از 
مستثنیات دین و یک دانگ آن خارج از مستثنیات تشخیص داده میشود علی ایحال وفق ماده 169 آیین نامه 

اقدام نمائید( آ-9904388 م.الف 127
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9901352
بدینوسیله به

صادق قصابیان نام پدر: داود تاریخ تولد: 1365/03/08 شماره ملی: 0945082010 شماره شناسنامه: 5156
ابالغ می گردد خانم ملیحه روزی )بستانکار( به استناد یکفقره قبض اقساطی بشماره 879659 مورخه 1399/03/06 
بمبلغ یک عدد س��که تمام بهار آزادی اجرائیه ای تحت کالسه 9901352 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: یک عدد 
سکه تمام بهار آزادی علیه شما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی 
واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ می گردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت 
در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. آ-9904389 م.الف 128
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

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 .                                                                                                       
آقای محمد علی بخشی محبی ، فرزند علی اکبر ، به صورت ششدانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2674/43 متر مربع باقیمانده پالک 2242 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، از محل محل مالکیت 

مشاعی خودشان � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � اسالمیه � جنب کوره 
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-9904373
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/27

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 .                                                                                                       
آقای سید علی معزی فرزند سید جالل الدین ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 298/42 
متر مربع ، از پالک 4111 فرعی و از پالک 11479 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه 
از آقای غالمرضا سلیمی و همچنین از سایر مالکین رسمی کل پالک 4111 فرعی ) مشهور به اراضی توکل ( مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان طالئیه � نبش خیابان آیت اله علیزاده 
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-9904374
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/27

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                    
برابررای شماره139460306022000820هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس توکلو 
فرزندحسن بشماره شناسنامه 45صادره ازفریمان کدملی 0849842018دریک باب خانه به مساحت218مترمربع 
پالک212 فرعی از231اصلی واقع دربخش13 خریداری ازمالک رسمی آقای محمدقلی توکلو محرز گردیده است.

لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهدشد.آ-9904347
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,12
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,27

محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603002838 مورخ 1399/03/13 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای اش��کان قاعده اصلی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 6035 صادره ازرشت در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 507/15 مترمربع پالک فرعی 39241 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347 باقیمانده از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

علی کاظمی شالکوهی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 751  آ-9903717
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603002836 مورخ 1399/03/13 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم ساناز پیرمحمدی  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 3386 صادره ازبندر انزلی در قریه شالکو 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 507/15 مترمربع پالک فرعی 39240 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347 باقیمانده از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

علی کاظمی شالکوهی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 753  آ-9903719
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
آگهی موضوع ماده 147 اصالحی قانون ثبت، 

چون در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت ، هیئت حل اختالف ش��عبه س��وم مستقر در ثبت شهرستان رشت 
بموجب رای ش��ماره 3/7744/ه مورخ 1380/10/29  تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مرضیه احمدی پرش��کوهی 
فرزند نوراله به ش��ماره شناس��نامه 16 صادره ازلنگرود در قریه پاس��کیاب در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به  
مساحت 136/90 مترمربع پالک فرعی 3844 از اصلی 43 مفروز مجزی از پالک 889 از اصلی 43 واقع در بخش 

چهار رشت خریداری از مالک رسمی وارث مرحوم حسن با خدای پاسکیابی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 834  آ-9903720
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 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 س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603002803 مورخ 1399/03/12 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حجت کارکن مهردوس��ت فرزند هادی به ش��ماره شناسنامه 1087 صادره ازرشت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 133/70 مترمربع پالک فرعی 2367 از اصلی 
91 مفروز مجزی از پالک 144 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای احد خوش 

خلق محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 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 855  آ-9903721
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/12
حسین اسالمی کجیدی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 ش��هر بانو مرادی حس��ن آبادی فرزند براتعلی ، به صورت شش��دانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان ، به 
مساحت 202/24 متر مربع ، ازپالک 4121 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسطه از اقای سید 

عزیز اله قدسی نیا � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان شهید مطهری 41
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-9903764
تاریخ انتشار نوبت اول:   28/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/12

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

 برگ���ه س���بز خ���ودرو پرای���د  ب���ه رنگ س���فید ش���یری 
ش���ماره   ،  00323889 موت���ور  ش���ماره  روغن���ی، 
پ���اک  ش���ماره  ب���ه    s1412281787813شاس���ی
535ب94ایران16 به نام اسماعیل حیدری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
04
34
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی سواری پژو 
206 مدل 1390 به ش���ماره انتظامی 52 ایران 282 ج 
26  و ش���ماره شاس���ی NAAP03ED5BJ518379 و 
ش���ماره موتور  14190023666متعلق به خانم فاطمه 
راهرو مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد . 

,ع
99
04
37
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
04
39
2

برگ سبز،   خودرو بنز 10چرخ رنگ آبی فیروزه ای روغنی 
مدل 1371 به شماره موتور 10066676 و شماره شاسی 
16578501 ب���ه ش���ماره انتظام���ُی687ع62 ایران 32 
به مالکیت جواد رمضان���ی مقدم مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و برگ سبزس���واری پژو 405مدل1396 
با ش���ماره پاک ایران52-889 ط 45 رنگ خاکستری 
متالی���ک ش: موت���ور 124K1133368 ش: شاس���ی

NAA01CE5HK127320  به مالکیت علیرضاعباسپور 
ساکن شهرستان بش���رویه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است ,ع
99
04
34
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی س���ایپاSE 131 م���دل 1398 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 377ن72 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور M13/6368320 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100K3566240 ب���ه مالکی���ت زه���ره کامکار 
قرب���ان زاده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
04
39
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیالت مشاغل متضرر از کرونا   باشگاه خبرنگاران جوان: حجت اهلل عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان 
اینکه به استان ها اعالم کردیم یک سوم کل منابع امسال تا ۲ هزار میلیارد تومان را می توانند برای پرداخت تسهیالت مشاغل متضرر از کرونا هزینه کنند، گفت: درحال حاضر پرداخت تسهیالت کرونایی ابالغ شده و 

مشاغلی که نیاز داشتند به ادارات کمیته امداد مراجعه کرده اند و برای کسانی که در آینده نیازمند شوند نیز آمادگی پرداخت تسهیالت را داریم.

۳ نوجوان عامل هک افراد مشهور در توییتر©
هک  زمینه  در  نوجــوان  ســه  مهر: 
حســاب های کاربری توییتر دستگیر 
شــده اند. به گزارش یو اس ای تودی، 
براســاس گزارشی جدید، یک نوجوان 
اهل ایالت فلوریدا آمریکا عملیات هک 
۱۳۰ حساب کاربری توییتر را رهبری 
کرده اســت. در ایــن عملیات، هکرها 

بیش از ۱۰۰ هزار دالر بیت کوین از افراد سرقت کردند.
گراهام ایوان کالرک، نوجوان ۱۷ ساله ای است که همراه دو نفر دیگر در این خصوص 
دستگیر شده است. براساس بیانیه دادستان ایالتی، این نوجوان به عنوان یک بزرگسال 

محاکمه می شود و با ۳۰ اتهام روبه رو است.
همراه او، میســون شپارد ۱۹ ساله انگلیسی و یک جوان ۲۲ ساله از اورالندو آمریکا 
نیز دستگیر شده اند و در دادگاه ایالت کالیفرنیا با اتهام های جداگانه ای روبه رو هستند.

براساس اسناد دادگاه کالیفرنیا شپارد و جوان ۲۲ ساله به فروش حساب های کاربری 
ســرقت شــده از توییتر به یک هکر به نام »کرک« کمک کرده اند. هرچند در اسناد 
هویت کرک مشخص نیست و فقط اشاره شــده او نوجوانی است که هم اکنون در 
منطقه تمپا دستگیر شده اســت. در این عملیات، هکرها با نفوذ به حساب کاربری 
افراد مشهور مانند باراک اوباما، جوبایدن، الون ماسک و بیل گیتس توییت های جعلی 
منتشر کردند. این توییت ها از کاربران می خواست برای خرید بیت کوین مبالغی را به 

یک حساب واریز کنند.

در ادامه رویکرد ضدچینی

ترامپ »تیک تاک« را در آمریکا ممنوع می کند©
ایسنا: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در ادامه رویکرد ضدچینی خود به دنبال 
ممنوع کردن استفاده از اپلیکیشن چینی 

تیک تاک در ایاالت متحده است.
به گزارش انگجــت، برخی منابع خبری 
قبالً به اســنادی دســت یافته بودند که 
نشان می داد دولت ترامپ می خواهد مالک 

چینی تیک تاک یعنی بایت دنس را مجبور کند این اپلیکیشــن را به یک شرکت 
آمریکایی بفروشد. برخی خبرنگاران رسانه های آمریکایی که گزارشگر ثابت کاخ سفید 
هستند، با انتشار پیام هایی در توییتر خود اعالم کرده اند رئیس جمهور در زمان پرواز با 
هواپیمای ایرفورس وان اعالم کرده قصد دارد استفاده از اپلیکیشن به اشتراک گذاری 

ویدئوی تیک تاک را در آمریکا ممنوع کند.
بنابراین ترامپ حتی تمایلی به فروخته شدن تیک تاک به شرکت های آمریکایی ندارد. 
پیشتر اخباری منتشر شده بود که نشان می داد مایکروسافت عالقه مند به خریداری 
اپلیکیشن تیک تاک است ولی مخالفت ترامپ مانع نهایی شدن این خرید خواهد شد. 
احتمال می رود ترامپ برای نهایی کردن این تصمیم خود یک فرمان اجرایی اضطراری 

نیز صادر کند. این اتفاق در یکی دو روز آینده خواهد افتاد.

تخلفات پزشکی با معاینه آنالین و تجویز دارو©
ایرناپالس: چند سالی است که خدمات 
پزشکی و مشاوره پزشکی آنالین یا از راه 
دور، در کشــور ما راه اندازی شده و مردم 
به سمت آن گرایش پیدا کرده اند. در این 
میان به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا 
و محدودیت رفت وآمد و خطرات مراجعه 
به بیمارستان و مطب ها به واسطه احتمال 

ابتال به این بیماری، سبب توسعه ارائه خدمات پزشکی از راه دور شده است. 
در این سامانه ها پزشکان براساس تخصص خود طبقه بندی شده و افراد با مراجعه به 
صفحه پزشکان می توانند زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و با پزشک به صورت 
تلفنی یا از طریق پیام رســان ها صحبت کنند. اما در حالی این سامانه ها از اصطالح 
مشاوره پزشکی برای خدمات خود استفاده می کنند که گاه این مشاوره ها به ویزیت 
تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می شود. حتی خبرهای تأیید شده ای وجود 
دارد که در این سامانه ها دستور انجام آزمایش نیز داده می شود؛ آن هم در حالی که 
براساس پروتکل  ها و استانداردها، مشاوره پزشکی و ویزیت دو مقوله جدا از هم هستند 

و هر کدام شرایطی دارد که اگر براساس ضوابط عمل نشود تخلف به حساب می آید.
براساس استانداردها و پروتکل های موجود، پزشکی می تواند بیماری را از راه دور معاینه 
کند که آن بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط پزشک معاینه شده و از سابقه 

بیماری او آگاه باشد.
در کنار ارائه خدمات پزشکی آنالین از سوی این سامانه ها، برخی پزشکان از طریق 
صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام رســان ها اقــدام به معاینه بیمار و تجویز دارو 
می کنند. در حالی که براساس صحبت های معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی، پزشکان از این راه فقط مجاز به مشاوره هستند و نباید معاینه و تجویز دارو 

برای بیمار داشته باشند.

شرایط معاینه آنالین چیست؟»
به گفته محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی، معاینه 
یا همان ویزیت از راه دور باید با شــرایط خاصی انجام شــود. نخست، احراز هویت 
پزشک است؛ به این معنی که پزشک همانی باشد که مورد نظر بیمار است. تشخیص 
این موضوع در فضای مجازی ســخت است. سؤال اینجاست که آیا صفحه و آی دی 
واتس آپ یا اینستاگرام یا تلگرام یک پزشک توسط خود او اداره می شود یا کسی دیگر 
هم از آن اســتفاده می کند. همه می دانیم این ها می توانند تکثیر شــده و روی چند 

سیستم اجرا شود. برای همین در چنین شرایطی، احراز هویت پزشک سخت است.
به گفته جهانگیری، در مورد احراز هویت تنها پزشــک بودن کافی نیســت و باید 
صالحیت کاری و اینکه این پزشک می تواند در این شهر ویزیت انجام دهد مشخص 

شود. همچنین سطح خدمات و تخصص ادعا شده نیز باید احراز شود.
وی ادامه می دهد: در مرحله بعد، شرایط انجام ویزیت یا مشاوره از راه دور باید براساس 
پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی باشد. این طور نیست که پزشک، بیماری را 
که تا به امروز ندیده است و از سالمت او هیچ اطالعی ندارد، فقط با تکیه بر گفت وگو، 
ویزیت کرده و بخواهد دارویی برای او تجویز کند. کسی که می خواهد از راه دور ویزیت 
کند ابتدا باید شناخت کامل از بیمار خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بیمارِ پزشک از 

گذشته بوده و از سوابق بیماری اش باخبر باشد.
جهانگیــری می افزاید: پس از در نظر گرفتن این شــروط، ویزیت باید در مورد یک 
موضوع خاص صورت گیرد، به عنوان نمونه من بیماری دارم که دیابت دارد و قند خون 
او را کنترل می کنم. روی قند او می توانم ویزیت از راه دور داشته باشم، آزمایش های 
او را ببینم و براساس آن بگویم مثالً باید تعداد واحد انسولین باال برود. حاال اگر این 
فرد در مشکل دیگری که من بر آن اشراف ندارم از من سؤالی کند؛ مثالً همین بیمار 
زمین خورده و پای او زخمی شده باشد، نمی توانم او را با این مشکل، از راه دور ویزیت 
کنم. بلکه باید حتماً حضوری معاینه شود و براساس شواهد عینی، مشکل او پیگیری 

شده و تجویز الزم انجام شود.
جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا ویزیت و مشاوره در واتس آپ، اینستاگرام 
و... که توسط پزشکان انجام می شود تخلف است، می گوید: این موضوع رویه درستی 

نیست و نوعی تخلف محسوب می شود. 

دکتر اسنپ غیرقانونی است»
پس از شــیوع کرونا، اسنپ خدمتی به عنوان اســنپ دکتر ایجاد کرده و در آن 
گروه های مختلفی از پزشــکان طبقه بندی شده اند تا خدمات مشاوره پزشکی به 

کاربران ارائه دهند.
متولیــان این خدمات رســان مدعی اند در هر کجای دنیــا از طریق این نرم افزار 
می توان با ۶۰۰ پزشــک و روان شناس ارتباط برقرار کرد و به صورت ۲۴ ساعته 

از آن ها مشاوره گرفت.
جهانگیری در مورد سامانه دکتر اسنپ می گوید: نخست اینکه این سامانه هیچ مجوزی 
ندارد و این کار تخلف است، چون نه از وزارت بهداشت و نه از سازمان نظام پزشکی 
مجوزی برای آن اخذ نشده است. دوم، درست نیست ما خدمات پزشکی را با خدمات 
دیگری مقایسه کرده و آن ها را همانند آن ها ارائه دهیم. به تازگی نامه ای برای ممنوعیت 
انجام آزمایش هایی که جزو خدمات این سامانه است ابالغ شده تا پیگیری  های الزم 
انجام شود. البته چند سامانه دیگر نیز این تخلفات را انجام داده اند که به سرعت به 
آن ها تذکر داده شد. این فعالیت ها قانونی نیست و مجوز الزم را ندارد، حتی اسنپ برای 

تبلیغی که انجام می دهد مجوز ندارد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق    رایانه و اینترنت 
آثار  از  است.  منفی  و  مثبت  کارکردهای  دارای 
مثبت آن همین که بدانیم دیگر بدون آن امکان 
برنامه ریزی، توسعه و بهره وری در زمینه های مختلف 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جهان آینده 
امکان پذیر نخواهد بود، کافی است. اما محتوای این 
فناورِی ارتباطی خالی از آسیب ها و پیامدهای منفی 
نیست؛ ارتکاب آسان تر جرم بر بستر فضای مجازی 
از آن جمله است. رضا تقی پور، نماینده مردم تهران 
وزارت  اسبق  وزیر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
 ارتباطات و فناوری اطالعات اواخر تیر ۹8 در یک 
گفت وگوی رادیویی از افزایش ۱۴۰ درصدی جرایم 
سایبری در یک سال خبر داده و گفته بود: آمارها 
نشان می دهد جرایم سایبری به ۲.5 برابر رسیده 
و از نظر حجم و تنوع نیز آماری ۳۰۰ درصدی را 

شاهد هستیم. 
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ 
نیز از کوچ مجرمان به فضای مجازی و رشــد ۱۳۰ 
درصدی جرایم اینترنتی در پایتخت خبر داده است. 
با وجود این، روشــن است جرایم اینترنتی در سال 
جاری اگر بیشتر از سال های پیش رشد نداشته باشد 

کمتر هم نخواهد داشت. 
جرایمی که به باور کارشناســان تا ۷۰ درصد موارد 
آن اقتصادی، کالهبرداری مالی و برداشت از حساب 
بانکی است و پس از آن نشر اکاذیب، هتک حیثیت 
افراد، جعل اسناد، تجاوز به حریم خصوصی افراد در 
فضای مجازی و... قرار دارد.  رشــد ســریع و بسیار 
زیاد جرایم ســایبری در کشــور در حالی است که 
قانون گــذار، برای مقابله با این پدیده در ســال 88 
قانون جرایم رایانه ای و متعاقب آن قانون دادرســی 

الکترونیکی را سال ۹۳ به تصویب رسانده است.
البته در رشد قارچ گونه جرایم سایبری عوامل مختلفی 
مثل افزایش روزافزون کاربران فضای مجازی، پایین 
بودن آگاهی کاربران و بی توجهی بسیاری از آنان به 
رعایت نکات امنیتی، بیکاری، سهولت ارتکاب جرم و 
پنهان ماندن مجرمان، مشکالت فرهنگی و اخالقی 
کاربران و... نقش دارند اما قطعاً نقش قانون و اجرای 
آن بیــش از همه عوامل یاد شــده در مقابله با این 
پدیده، مؤثر است. با وجود این، پرسش این است که 
آیا قانون جرایم رایانه ای و قانون دادرسی الکترونیکی، 
آن گونه که باید جامع و بازدارنده هستند؟ در واقع 
می خواهیم بدانیم آیا قانون در حوزه جرایم رایانه ای 
دچار خأل است یا مشکل به ضعف در اجرا و نظارت 
بر حسن اجرای قانون برمی گردد که رشد حتی ۱۰۰ 
درصدی جرایم را در فضای مجازی شاهد هستیم؟ 

ضرورت اصالح قوانین جرایم رایانه ای»
دکتر داود زارعیان، معاون شرکت مخابرات ایران و 
کارشناس فضای مجازی در پاسخ به قدس می گوید: 
جرایم رایانه ای مقوله تازه ای است که اصوالً تشخیص 
همه جرایم و تعیین نوع مجازات برای همه آن ها از 
سوی بیشتر کشورهای دنیا به درستی دیده نشده 

اســت. باید توجه داشته باشیم که مثالً در دو سال 
اخیر چقدر جرایم تازه ای در این حوزه اضافه شــده 
اســت. به همین دلیل شاید الزم باشد قوانینی که 
در این حوزه تدوین می شــوند، قدرت به روز شدن 
را داشته باشــند. قانون جرایم رایانه ای در دهه 8۰ 
تصویب شــده؛ البته این قانون یک قانون نســبتاً 
جامعی اســت و خیلی از مســائل این حوزه مثل 
محرمانه بودن اطالعات، جاسوسی، سرقت اطالعات، 
هک اطالعات، نشر اکاذیب، حریم خصوصی افراد، 
جرایم ســازمان یافته اقتصادی و اجتماعی جعل 
داده هــا و... را دربرمی گیرد. اما اصوالً قوانینی که در 
حوزه فناوری نوین اطالعاتی تدوین می شود هر سال 
مورد بازنگری قرار می گیرند، چرا که جرایم تازه ای بر 
جرایم قبلی اضافه می شوند. مثالً اگر قانون جرایم 
رایانه ای در سال ۹۶ تصویب شده باشد در همین سه 
سال می بینیم جرایم جدیدی مثل بیت کوین اضافه 
شــده، در حالی که قانون گذار در این مورد یا موارد 

مشابه دیگر سکوت کرده است.
وی از ضرورت اصالح قوانین جرایم رایانه ای در هر 
سال سخن می گوید و می افزاید: حداقل باید به قانون 

مربوط الحاقیه بزنیم. 
زارعیان با اشــاره به اینکه در حوزه جرایم رایانه ای 
عالوه بر موضوع یاد شــده با دو مسئله دیگر مواجه 
هســتیم، تصریــح می کند: یکی اینکه کشــف و 
شناسایی برخی از جرایم رایانه ای به سادگی ممکن 
نیســت؛ چون افــراد از راه های مختلــف از جمله 
جابه جایی های زیاد، با آی پی های مختلف و... این 
کار را انجام می دهند و بعد هم ممکن است فردی 
که مجرم اصلی اســت پیدا نشود. مشکل دوم این 
است همه افرادی که از نظر مادی یا معنوی در این 
حوزه مورد تجاوز قرار می گیرند اطالع ندارند چگونه 
باید مشــکل خود را پیگیری کننــد. بنابراین یک 
بخشی از جرایم اتفاق می افتد و به همین شکل از 

آن عبور می شود. به همین دلیل 
شــاید الزم باشد هر ساله هم در 
حوزه فنی و هم در حوزه حقوقی 

بازنگری هایی داشته باشیم. 
وی در پاســخ به این پرسش که 
آیا در اجرای قانون جرایم رایانه ای 
و نظــارت بر حســن اجرای آن 
مشــکالت خاصی وجــود دارد، 
می گوید: اصوالً در قوانین جدید 
تا مدت ها شاهد این گونه مسائل 
و مشکالت هســتیم. همان طور 
که اشاره شد ممکن است قانون 
برای برخی از جرایم، جرم انگاری 

نکرده باشد یا مجازات های الزم برای آن دیده نشده 
باشــد، ضمن اینکه ممکن است برخی از قضات و 
حتی وکالی دادگستری درک مناسبی از این جرایم 
نداشته باشند و نتوانند به خوبی از موکالن خود دفاع 
کنند. به هرحال االن در اجرای این قوانین مشکالتی 
داریم. البته روند اجرای قوانین رو به بهبود اســت. 
وی در همین زمینه می افزایــد: در یک دهه اخیر 
تحوالت خوبی در حوزه نیروی انتظامی و بخش های 
دیگر فناوری نوین اطالعات ایجاد شده که شناسایی 
مجرمان فضای مجازی را ســاده تر کرده و طبیعی 
اســت رسیدگی به جرایم این بخش هم سریع تر و 

بهتر انجام می شود. 
این کارشــناس حوزه فضای مجازی اگرچه معتقد 
اســت قانون جرایم رایانه ای در بســیاری از موارد 
بازدارندگــی الزم را دارد اما می گوید: این قانون در 
بعضی موارد مجازات های سنگین حتی حبس تا ۱5 
سال را برای مجرمان پیش بینی کرده، با وجود این به 
نظر می رسد با توجه به شرایط و به منظور اثرگذاری 
بیشتر، همچنان باید به سمت مجازات های جدی تر 
نقدی حرکت کنیم؛ چون برخی مجازات های نقدی 

پیش بینی شده در قانون جرایم 
رایانــه ای پایین اســت؛ مثالً در 
جایی که مجازات حبس به مدت 
دو سال پیش بینی شده جریمه 
نقدی ایــن مدت را تا 5 میلیون 
تومان دیده اســت کــه به نظر 

می رسد خیلی بازدارنده نیست. 

فرصتی برای بازنگری »
قانون جرایم رایانه ای نیست

رضا جعفری، سرپرســت سابق 
رایانه ای  دادســرای ویژه جرایم 
و فناوری ارتباطــات هم در این 
خصوص به قدس می گوید: ســال 8۰ وقتی الیحه 
جرایم رایانه ای در دســتور کار مجلس قرار گرفت 
حدود 8۰ ماده داشت اما با 5۶ ماده به تصویب رسید. 
یعنی این قانون همان موقع پاسخگوی جرایمی که 
رخ می داد، نبود؛ این در حالی اســت که هر روز که 

می گذرد جرایم رایانه ای پیچیده تر می شود. 
وی در همین زمینه می افزاید: مســئوالن، مقداری 
نسبت به مباحث جرایم رایانه ای بی تفاوت هستند، 
چون هدفی که ما از تشکیل دادسرای ویژه مبارزه 
با جرایم رایانه ای و فناوری ارتباطات داشتیم هدف 
خوبی بود، کارهایی هم انجام شــد اما قدری مورد 
کم لطفی قرار گرفت. یعنی چندان به این مجموعه 
اهمیت داده نشد در نتیجه دادسرای جرایم رایانه ای 
به خوبی جا نیفتاد. در واقع دادسرای جرایم رایانه ای 
در کشور وجود دارد اما جایگاه واقعی خودش را هنوز 
پیدا نکرده و نمی تواند آن طــور که باید به صورت 
تخصصــی و ویژه کار کند تا جایــی که االن همه 
دادسراهای موجود در کشور صالحیت رسیدگی به 
جرایم رایانه ای را دارند. این درحالی است که پلیس 
فتا که پس از دادسرای جرایم رایانه ای و یا همزمان 

با آن فعالیتش را شروع کرد به خوبی جا افتاد، چون 
متولیانش اهمیت آن را فهمیدند و اهتمام الزم را به 
خرج دادند تا به خوبی در ایفای نقش خود جا افتاد. 
وی با تأکید بــر اینکه قانون جرایم رایانه ای نیاز به 
یک بازنگری اساسی دارد، تصریح می کند: نه تنها 
قانون جرایم رایانه ای دچار ضعف و خألهای قانونی 
است بلکه در اجرا نیز مشکالتی دارد. در واقع خود 
این قانون مشکالت مختلفی دارد به ویژه اینکه به روز 
نیست؛ در حوزه اجرای آن هم به نحوی دچار مشکل 
هستیم؛ صالحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای نیز به 
همه دادسراها داده شده است. به هرحال این قانون 
یک بازنگری اساسی می خواهد اما به نظر می رسد 

دست اندرکاران فعالً برای این مقوله فرصت ندارند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا مجازات های 
پیش بینی شــده در قانون یاد شــده بازدارندگی 
الزم را دارنــد، می گوید: خیلی از مجازات هایی که 
در قانون پیش بینی می شــوند بازدارندگی ندارند؛ 
چــه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی. بحث قانون 
جرایــم رایانه ای هم به همین صورت اســت. قطعاً 
این قانون بازدارندگی الزم را ندارد، اگر داشــت که 
این همه کالهبرداری های اینترنتی انجام نمی شد. 
البته مقداری مردم ما هم نسبت به این جرایم آگاه 

نیستند و اطالع رسانی در این زمینه ضعیف است. 

جرم، بستر ارتکاب خود را پیدا می کند »
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشــناس مســائل 
حقوق رسانه، نظر متفاوتی دارد و بر این باور است 
که قوانین در این حوزه به اندازه کافی وجود دارد و 
علت وقوع زیاد جرایم در این حوزه را امکان گسترده 
پنهانکاری می داند. او در این خصوص به خبرگزاری 
برنا می گوید: رفتارهای ناهنجار نیز به همین علت 
در فضای مجازی بیشتر وجود دارد. وقتی شخص با 
مشخصات جعلی و نامشخص می تواند وارد این فضا 
شود قطعاً راحت تر  می تواند مرتکب جرم و حرکات 

خشونت آمیز شود.
نوروزی می افزاید: جرم همــراه با زندگی و فناوری 
متحول می شود. فضای مجازی قابلیت های زیادی 
دارد و این مســئله ســبب شــده وقوع جرایم نیز 
پیچیده تر شود. امروزه شاهد هستیم ابزاری همچون 
بیت کوین نیــز به وجود آمده که حتی ردیابی پول 
را نیز ســخت کرده است. این حقوقدان بر این باور 
است که قوانین به قدر کافی وجود دارد. این طبیعت 
حوزه وب است که مســدود کردن تخلف در آن را 
ســخت می کند، به شکلی که شاهد هستیم حتی 
حساب توییتر شخصیت های برجسته ایاالت متحده 

نیز هک شد.
نوروزی تصریح می کند: این ســختی و پیچیدگی 
طبیعی وب اســت که کار برای مقابله با وقوع جرم 
در فضای مجازی را ســخت کرده اســت. از سوی 
دیگر شــاهد هســتیم در دنیای واقعی جامعه ما 
محدودیت هایی اعمال می شــود که بازتولید آن در 

فضای مجازی به شکل بدتری رقم می خورد.

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

قانون جرایم رایانه ای پاسخگوی نیازهای امروز نیست

قوانینی که در 
حوزه فناوری نوین 

اطالعاتی تدوین 
می شوند هر سال 

باید مورد بازنگری 
قرار گیرند چرا که 

جرایم تازه ای بر 
جرایم قبلی اضافه 

می شوند

بــــــرش

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

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست خبر داد
پیگیری برای حمایت های مالی 

و بیمه ای از همیاران طبیعت
 ایلنا    فرمانده یگان حفاظت محیط  زیســت 
از پیگیری برای حمایت هــای مالی و بیمه ای از 
همیاران طبیعت خبر داد. سرهنگ محبت خانی 
گفت: ســازمان محیط زیست به شدت پیگیر آن 
اســت که از خانواده  همیارانی که در آتش سوزی 
جانشان را از دست دادند، حمایتی صورت بگیرد. 
بندی در الیحه حمایت از محیط بانان داشتیم که 
اگر برای همیاران ما این اتفاق افتاد و جانشان را 
از دست دادند، بتوانیم حمایت های مالی و بیمه ای 
برای آن ها داشته باشیم، اما این بند حذف شد و 
در نهایت با حمایت رئیس سازمان محیط زیست 
راهکارهایی اتخاذ شد تا دوباره آن بند حذف شده 
به الیحه اضافه شــود. وی گفت: درصد باالیی از 
آتش سوزی های ما، موارد خطای انسانی غیرعمد 
اســت و اگر موارد غیرعمد را کاهش دهیم قطعاً 
برای موارد طبیعی و با دالیل غیرانسانی، زمان و 

انرژی بیشتری پیدا می کنیم.

بهداشت و درمان

رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت:
هزینه درمان هر بیمار کرونایی 

۱۹ میلیون تومان است
 ایرنا    کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت گفت: 
میانگین زمان بســتری بیماران کووید۱۹ در 
بخش بیمارســتانی پنج تا ۱۰ روز و میانگین 
بســتری در آی سی یو سه تا چهار هفته است. 
به طور میانگین ۱8 تا ۱۹ میلیون تومان برای 
هر بیمار بستری هزینه می شود و هزینه درمان 
و داروهای بیماران در آی سی یو چند برابر این 
میزان است. بخشی از این هزینه را بیمه می دهد. 
برخی هزینه ها مانند هزینه تست را نیز دولت 
به صورت یارانــه پرداخت می کند و در نهایت 
بســیاری از خدمات در بیمارستان های دولتی 

رایگان تمام می شود.
وی افــزود: چــون نمی توانیــم در بیشــتر 
بیمارستان ها بیمار عادی پذیرش کنیم، درآمد 
بیمارســتان ها که حدود ۶۰ درصد کل بودجه 
وزارت بهداشت بوده به حدود صفر رسیده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیر سازمان بهزیستی بیان کرد
۳۰ هزار زن سرپرست خانوار در نوبت 

دریافت مستمری از بهزیستی
 ایرنا    مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و 
زنان سازمان بهزیستی گفت: حدود ۳۰ هزار زن 
سرپرست خانوار نیازمند، پشــت نوبت دریافت 

مستمری از سازمان بهزیستی هستند.
فاطمه عباســی افــزود: ۲5۰ هزار خانــوار زن 
سرپرست با احتساب بعد خانوار به 58۱ هزار نفر 
می رســند که زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار 
دارند. یک چهارم یعنی بیش از ۲5.5 درصد از این 
زنان از همســران خود جدا شده اند. ۲5.5 درصد 
از این زنان مطلقه هستند که ۶8 تا ۷۰ هزار نفر 
از این زنان را تشــکیل می دهند.همچنین، ۲8.۴ 
درصد، همســران آن ها فوت شده و ۲5.8 درصد 
دارای همســران از کار افتاده هستند. وی افزود: 
۲ درصد از ۲5۰ هزار خانوار زن سرپرســت زیر 
پوشش بهزیستی را دختران مجرد خودسرپرست 
تشکیل می دهند و سایر آنان، همسرانشان دارای 

اعتیاد، زندانی یا نیازمند هستند.

آموزش

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش:
۷۶۰ میلیون دانش آموز در دنیا 

به اینترنت دسترسی ندارند
 فارس    رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور با بیان اینکه ۴۰ درصد دانش آموزان 
دنیا از آموزش تلویزیونی بهره مند شــدند، گفت: 
۷۶۰ میلیــون دانش آموز یعنــی ۴۳ درصد به 
اینترنت دسترسی ندارند و 5۶ میلیون دانش آموز 
نیز زیر پوشــش تلفن همراه نیســتند. غالمرضا 
کریمی افــزود: ۹۱.۱ درصد یادگیرندگان دنیا در 
اواخر فروردین خارج از مدرســه بودند و از ۱۹۱ 
کشور یعنی بیشــتر از 8۰ درصد کشورها موفق 
نشدند به دلیل رعایت پروتکل ها، آموزش حضوری 
داشته باشند. کریمی ادامه داد: در ایران، بازگشایی 
یکماهه مدارس پیش بینی شد که در روزهای اول، 
۱۰ تا ۱۲ درصد دانش آموزان به مدرســه آمدند 
و در روزهای بعد ایــن تعداد به یک تا دو درصد 
رسید. کریمی گفت: برخی کشورها مانند کره و 
ژاپن، آزمون سراسری را برگزار و بیشتر کشورها 

آزمون پایه دوازدهم را حضوری برگزار کردند.

علم و فناوری

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران:
 ماهواره ظفر2 

در حال آماده سازی است
 فارس   رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان 
اینکه پیشرفت های علم و فناوری در این دانشگاه 
 با ســرعت زیادی همراه اســت، گفــت: ماهواره 
ظفر ۲ هنوز تحویل سازمان فضایی نشده و اکنون 
در حال آماده سازی است. جبارعلی ذاکری با تأکید 
بــر اینکه چند ماه تا تکمیل پروژه ماهواره ظفر۲ 
زمــان نیاز داریم، گفت: ماهــواره ظفر۲ در حال 
حاضر توسط ۹۳ دانشمند و نخبه ایرانی به طور 
مستقیم در حال آماده سازی است که پیش بینی 
می شــود تا تکمیل کامل این پروژه چندین ماه 
زمان نیاز داریم. رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران 
افزود: زمان دقیق تحویل ماهواره ظفر۲ به سازمان 
فضایی هنوز مشخص نیست، چراکه در این زمینه 

باید سازمان فضایی تصمیم گیری کند.
تعداد زیادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 
طور غیرمســتقیم در کنار دانشمندان و نخبگان 

ایرانی روی ساخت این ماهواره فعالیت می کنند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

حذف کنکور فعاًل اجرایی نیست
ایسنا: ابراهیــم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: داوطلبان ورود به دانشگاه ها برنامه ریزی های خود را انجام 
داده اند و نمی توانیم ۱۰ روز مانده به آزمون اعالم کنیم شما که 
چهار سال برای این آزمون برنامه ریزی کرده اید، برنامه ریزی های 
خود را کنار بگذارید؛ ضمن اینکه جایگزین اجرایی پذیرش بدون 

کنکور نیز وجود ندارد.

 موبایل نبود، بیسکویت بود!
مهر: فاطمه زرین آمیزی، ســخنگوی سازمان سنجش گفت: 
انتشــار عکس از داوطلبی که در حال تغذیه بیسکویت بوده و 
گفته شــده موبایل بوده، اقدامی خالف واقع است و انتشار این 
عکس به تشــویش اذهان عمومی و بردن آبروی آن فرد منجر 
شده، از همین رو سازمان سنجش از منتشرکنندگان این عکس 

شکایت می کند.

سلبریتی ها برای جمع آوری کمک باید مجوز داشته باشند
ایلنا: اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران می گوید: از 
نتیجه پرونده هایی که در خصوص کمک های جمع آوری شده 
توسط سلبریتی ها در زلزله کرمانشاه تشکیل شده بود خبر ندارم، 
اما فداکار خدمت کسی است که باید مجوز الزم را برای حضور 
در محل حادثه داشته باشد و این گونه نیست که هر کسی بتواند 

در محل حادثه حاضر شود. 

خودروسازان می خواستند مردم را گول بزنند 
ایرنا: عیســی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست 
گفت: از ابتدای امســال ابــالغ کرده ایم  دیگر خودروســازان 
خودروهایی که یورو ۴ هســتند را تولید نکنند وگرنه شــماره 
نمی شود. البته خودروســازان می خواستند در این زمینه مردم 
را بــه خاطر هزینه مالی که متحمل می شــدند، گول بزنند که 

خوشبختانه جلو آن گرفته شد.

با چنین اوضاعی نمی توان آزمون های سراسری برگزار کرد 
خانه ملت: احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش 
گفــت: با وجود وعــده مســئوالن وزارت علوم بــرای رعایت 
پروتکل های بهداشــتی اما گزارش های داوطلبان حاکی از این 
است که برگزاری آزمون دکترا با ایرادهای بسیاری همراه بوده 
اســت. با چنین اوضاعی به هیچ عنوان نمی توان آزمون های پر 

جمعیت ارشد و سراسری را برگزار کرد.

کیفیت پایین برخی دانشگاه های اقماری
خانه ملت: مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
با انتقاد از کیفیت پایین آموزشــی در برخی از دانشــگاه های 
اقماری، گفت: در شــرایطی که بســیاری از دانشگاه ها پذیرش 

چندانی ندارند، چرا نباید این مراکز آموزشی را تجمیع کرد.
اگر خروجی  دانشگاه نیروی تربیت شده ضعیف باشد، برای کشور 

مشکل ایجاد خواهد شد.
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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 ذاالجالل واالکرام

دو ماه تالش الکاظمی برای آرام کردن اوضاع 

تعیین تاریخ  انتخابات عراق
  جهان/ نیک پندار  ســرانجام موعد انتخابات 
زودهنگام در عراق اعالم شــد. مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در یک ســخنرانی تلویزیونی، 
زمــان انتخابات پارلمانی را ۶ ژوئــن ۲۰۲۱ )۱۶ 
خرداد ۱۴۰۰( تعیین کــرد. الکاظمی همچنین 
به برگزاری انتخاباتی شــفاف و به دور از هرگونه 
دخالت متعهد شد. وی همچنین با رئیس و اعضای 
کمیساریای عالی انتخابات عراق دیدار و گفت وگو 
کــرد. او در این دیدار تأکید کرد دولت با جدیت، 
برگزاری این انتخابــات را پیگیری می کند و این 
موضوع یکی از اهداف اصلی برنامه دولت اســت. 
وی همچنین تأکید کرد دولت آماده تأمین همه 
نیازها و اختصاص اموال الزم و تأمین امنیت برای 
برگزاری انتخاباتی بر اساس معیارهای بین المللی 
است. الکاظمی همچنین از مجلس عراق خواست 

هرچه سریع تر قانون انتخابات را تصویب کند.
همزمــان با این خبر، گروه های سیاســی عراقی 
با صدور بیانیه هایی جداگانــه از اقدام »مصطفی 

الکاظمی« استقبال کردند.
ائتالف النصر با صدور بیانیه ای ضمن استقبال از 
ایــن اقدام تصریح کــرد: امیدواریم همه نهادها و 
گروه های سیاسی با همبستگی برای هموارسازی 
موانع مربوط به قانون انتخابات و عملکرد کمیساریا 

و اقدام های دولتی تضمین کننده انتخابات آزاد و 
ســالم و به دور از وصایت، تســلط و تقلب تالش 

کنند.
ائتالف النصر در ادامه تأکید کرد: اعتبار تمام ساختار 
سیاسی در گرو فرایند انتخابات آتی و میزان سالم 
بودن آن و انعکاس اراده ملت و آرمان هایش و نیز 
تشکیل دولت ملی فعال و قادر به ترسیم روندهای 

ویژه در خدمت به مردم و کشور است.
نعیم العبودی، ســخنگوی فراکســیون صادقون 
وابسته به عصائب اهل الحق هم با انتشار توییتی 
نوشت: انتخابات زودهنگام گام مثبت و کارسازی 
خواهد بود، زیرا وزن سیاســی هر یک از احزاب و 
فراکسیون ها را مشخص خواهد کرد و وهم و خیال 
موجود در شبکه های اجتماعی را از میان خواهد 

برداشت.
ســید عمار الحکیم، رهبر جریــان حکمت ملی 
عراق هــم در این زمینه اظهار کرد: تعیین موعد 
اجرای انتخابات از سوی نخست وزیر گامی موفق 
و در مسیر صحیح و نشانه جدیت دولت در عمل 
به وعده هایش اســت، از نهادهــای قانون گذاری 
می خواهیم با کمک به دولت، روند تصویب قانونی 
شایسته برای انتخابات را تسریع بخشند تا ضامن 
اجرای شفاف و عادالنه انتخابات و بیانگر اراده ملت 

به دور از فشارها و سیاسی کاری ها باشد.
محمد الغبان، رئیس فراکســیون فتح در پارلمان 
عراق هم تصریح کرد: ائتالف فتح به همراه سایر 
فراکسیون های سیاســی در جهت تکمیل قانون 
انتخابات و دادگاه فدرال برای فراهم کردن زمینه 
برگزاری انتخابات در موعد مقررش اقدام خواهد 
کرد. وی همچنین از پیشنهاد ائتالف فتح مبنی بر 
برگزاری انتخابات در ماه آوریل سال آینده به خاطر 
مناسب بودن شــرایط آب و هوایی و پیش از ماه 

رمضان خبر داد.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق اما در موضعی 
متفاوت خواستار برگزاری انتخابات »زودهنگام تر« 
شد و در توییتی نوشت: دولت های متوالی، برنامه 
دولت و کابینه خود را اجرا نکردند و اقدامی فراتر از 
سطرهای نوشته شده ]در این برنامه اعالمی[ انجام 
ندادند و این امر موجب تداوم اعتراض های مردمی 

به دلیل کاهش خدمات و فراهم نشــدن شرایط 
یک زندگی باعزت شــد. برای عراق و وفاداری به 
فداکاری های مردم این کشور، ما خواستار برگزاری 
 انتخاباتی )زودتر از موعد اعالم شــده( هســتیم.

 همه باید در خصوص اختیارات خود هوشیار باشند 
و به مسئولیت های خود در قبال ملت عمل کنند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق هم با 
انتشار بیانیه ای از فراخوان نخست وزیر این کشور 
برای برگزاری انتخابات عــراق در ۶ ژوئن ۲۰۲۱ 
استقبال کرد. در این بیانیه آمده برگزاری انتخابات 
به معنای تحقق یکی از اصلی ترین مطالبات ملت 
عراق برای رسیدن به ثبات و دموکراسی بیشتر در 
عراق است و تأکید شده سازمان ملل آماده کمک 
و مشورت فنی به هر نحوی که دولت عراق بخواهد 
برای تضمین انتخابات آزاد و شــفافی اســت که 

اعتماد ملت در آن برانگیخته شود.

اگر انتخاب نشوم، آشوب می شود!©
صدای آمریکا:رئیس جمهور 
آمریکا طی ســخنرانی در 
ایالــت فلوریــدا به صورت 
تلویحی تهدید کرد اگر در 
انتخابات ریاست جمهوری 

رأی نیاورد، آشوب و خون ریزی گسترش می یابد. 
دونالد ترامپ گفت: اگر بایدن در این انتخابات پیروز 
شود، »آشوب و خون ریزی گسترش می یابد، هیچ 
جایی امن نخواهد بود، هیچ امنیت و صلح و عدالتی 
وجود نخواهد داشــت«. وی در قسمت دیگری از 
ســخنان خود ضمن هراس افکنــی درباره قدرت 
چین، افزود: اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا شود، 

دولت چین این کشور را صاحب خواهد شد.
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محور مقاومت و نگاه وحدت گرا به آن©
جبهه مقاومت در شرایط کنونی در بستری به گستره جغرافیایی زمین منتشر 
شــده است؛ چرا که مســئله مقاومت از جهت ماهوی و فطری و هم از جهت 
سیاســی، بدون مرز است. مقاومت در مقابل ظالم، موضوعی فطری است که 
در همه انســان ها وجود دارد. از طرفی، این تئوری از نظر سیاسی ثابت شده 
است که مقاومت در برابر ظالم باوجود هزینه، نتایج قابل توجهی هم به همراه 
دارد که بیش از ســازش، برای یک مجموعه آورده سیاسی خواهد داشت. بر 
این اساس، موفقیت های دهه گذشته مقاومت سبب تسری این تفکر به نقاط 
مختلف شده و پیروزی های بدست آمده، موجب نزدیکی بیش از پیش رهبران 
و اجزای محور مقاومت به یکدیگر شده است. به نظر می رسد هم افزایی مورد 
نیاز جبهه مقاومت به عنوان یک ضرورت، مورد فهم و درک مقامات این محور 
قرار گرفته و به همین رو، اندیشه مقاومت در حال تبدیل شدن به پارادایمی 
بین المللی در مقابل نظام سلطه است. ارتباطات نامه ای میان سران مقاومت در 
این زمینه قابل تحلیل است و پیش بینی می شود درنتیجه اقدام های مقاومتی 

در نقاط مختلف دنیا این ارتباطات و مراودات رو به گسترش هم باشد.
یکی از خصوصیات بســیار کلیدی محور مقاومت، تأکید آن بر نقاط اشتراک 
به جای موارد اختالفی اســت. استکبارســتیزی، ظلم ستیزی و اسالم خواهی 
ســه مؤلفه راهبردی این جریان اســت و در این بســتر، دیگر بســیاری از 
اختالفات داخلی قابل طرح نیســت. جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی 
انقالب، همکاری، همراهی و پشــتیبانی را در حوزه های مختلف از مقاومت و 
جریان های فلسطینی غیر همنام با مذهب ایرانیان و رهبران آن به عمل آورد. 
امروز مقاومت از مســئله شیعه و سنی عبور کرده است. در حقیقت برای این 
جبهه، اصل اســالم اهمیت دارد. انقالب اســالمی همان گونه که از حزب اهلل 
شــیعی حمایت کرده، همان نوع هم از حماس ســنی پشتیبانی کرده است 
و این بدین مفهوم اســت که نگاه فرامتنــی مقاومت به پرچمداری جمهوری 
اســالمی، امروز توانسته مرزهای جغرافیایی و مذهبی را درنوردد و شاید یکی 
از دالیل ناراحتی نظام ســلطه و به ویــژه مرتجعان منطقه هم همین موضوع 
است که آن ها در ۴۰ ســال اخیر، انقالب اسالمی را در قالب یکی از مذاهب 
چهارگانه اسالمی می بینند اما ایران، خود همه جریان ضد نظام سلطه و ضد 
استکبار را در قالب یک مجموعه کلی می بیند و هیچ افتراقی بین آن ها قائل 
نیست. این دستاورد، حاصل جهاد فرمانده شهید مقاومت، سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی است. کسی که توانســته بود ضمن ارادت قلبی، لسانی و عملی به 
اهل بیت)ع(، در رویکرد خود در حوزه مقاومت چنان جامع االطراف بیندیشد 
که همه جریان هــا، فرماندهی این مرد بزرگ و فراایرانــی را پذیرفته بودند. 
یکی از موضوعات اساســی که اتفاقاً موجب وحدت بیشتر جریان های محور 
مقاومت می شود، انتقام گیری از قاتالن فرمانده شهید خود است که می تواند 
سبب انسجام بیشــتر آن شــده و همکاری های درونی را در این راستا برای 
ضربــه زدن به نظام ظلم فراهم کنــد. در حقیقت، هدف مقدس انتقام گیری 
از رژیم تروریســت آمریــکا قطعاً و یقیناً می تواند آن هــا را برای راهبردهای 
 کلی محــور مقاومت، هماهنگ تر کند که منجر به اتفاقات مبارک بســیاری 

در آینده خواهد شد.

  نمابر تحریریه:     37۶۱۰۰87 -37۶8۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 37۶۱8۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       37۶5۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    37۶۶۲587   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                37۶۱۰۰8۶   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   37۶۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: 37۶۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
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  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
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  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
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چهره

بدون تیتر

خبر کوتاه
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 المنار  معاون سیاســی دبیرکل حزب اهلل 
بخشــی از پشــت پرده جنگ ۲۰۰۶ رژیم 
صهیونیســتی علیــه لبنان را تشــریح و بر 
ایستادن ســوریه و ایران در کنار مقاومت در 
تمام طول جنگ تأکید کرد. این عضو ارشــد 
حزب اهلل تصریح کرد: کمک هایی که در طول 
جنگ به مقاومت لبنان می شــد یا از سوی 
ایران بود یا ارتش ســوریه و دمشــق. این ها 
هیچ زمانی مقاومت را رهــا نکردند. الخلیل 
تأکید کرد: سوری ها درهای انبارهای مهمات 
ارتش و گارد ریاســت جمهور را باز و شــروع 
به ارســال کمک کردند. حتی موشــک های 

کورنت به صورت مرتب فرســتاده شد و در 
تمام طول جنگ و در نبرد مشــهور تانک ها 
)زدن تانک های مرکاوای اســرائیل( استفاده 
کردیم. وی در پایان اعالم کرد: روس ها چند 
روز پــس از پایان جنــگ 33 روزه، از تجربه 
موفق استفاده از موشــک کورنت در میدان 

ابراز خشنودی کردند.
وی در ادامه نقش شهید حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در 
این جنگ را اساسی خواند و گفت: وی جنگ 
را از درون میــدان و از داخــل لبنان دنبال 

می کرد. 

چهره خبر

نقش بشار و شهید سلیمانی علیه اسرائیل چه بود؟
ناگفته های جنگ 33روزه

 اسپوتنیک  تازه ترین گزارش هفتگی »اداره 
آمار ایاالت متحده آمریکا« حاکی از آن است که 
حدود 3۰ میلیون نفر از مجموع ۲۴9 میلیون 
آمریکایی که به نظرســنجی این اداره پاســخ 
دادنــد، اعالم کردند طــی هفته منتهی به ۲۱ 
جــوالی )3۱ تیرماه( غذای کافی برای خوردن 
نداشتند. این عدد معادل ۱۲.۱ درصد از کسانی 
است که به نظرسنجی و پرسش این اداره پاسخ 
دادند. گزارش اداره آمار آمریکا همچنین نشان 
داد ۲5.۶ درصد از ۲۴9 میلیون شرکت کننده 
در نظرســنجی این اداره، مشــکالت مرتبط با 
اجاره و سکونت را تجربه کردند و ۴۰.۱ درصد 

هم از عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی 
و پزشــکی در بحبوحه شیوع کرونا خبر دادند. 
براساس این گزارش، وزارت کار آمریکا پنجشنبه 
هفته گذشته خبر داد طی هفته گذشته به ازای 
هر ۱۰۰نفر ۱.۴3 نفر جدید از بیکار شدن خود 
در این کشور خبر دادند. »رایان سوییت« مدیر 
ارشــد تحقیقات اقتصادی در مؤسسه »مودی 
آنالیتیکس« گفته است: »اقتصاد در خطر جدی 
عقب گرد به ســمت رکود قرار دارد، مگر اینکه 
کنگــره و دولت ترامپ پیش از اینکه کنگره به 
تعطیالت ماه آگوســت خود برود به یک طرح 

بسته نجات مالی جدید برسند«.

گزارش کوتاه

30 میلیون آمریکایی در فقر مطلق هستند
براساس آمار رسمی ایاالت متحده 

آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی مرزنشینان چوار
 انتخاب نمایندگان تاریخ انتشار:1399/05/12
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جلسه مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی 
مرزنشینان چوار به شماره ثبت 1685

راس ساعت 10صبح روزهای شنبه تا یکشنبه  
از تاری��خ 25 /1399/05 ت��ا 1399/06/02 در 

محل کلیه حوزه های انتخابی:
حوزه 1: چوار- بهمن آباد - سلطان آباد - گله 
جار - گلزار - حداد – الش��کن- راه سفید شنبه 

99/05/25 مسجد صاحب الزمان بهمن آباد 
ح��وزه 2 : بانویزه - مورت - تگ حمام - س��ر 
کمر - چمس��ارد- مطلبان - بولحسن یکشنبه 

99/5/26 در مسجد امام خمینی )ره( مورت
ح��وزه 3 : آبزا - پلک لک - پاک گردل - مله 
س��یاه - بان ام��رود- پلکانه- چش��مه کبود- 
 99/5/27 ش��نبه  دو  چن��ارگ  بهارس��تان- 

حسینیه سیدالشهدا چشمه کبود
حوزه 4: ش��هرک شهید رجایی- بان سوهان- 
حاج بختیار- بان سرو - دارمیر ناصر - شرفه 
چ��گاه  - چن��ان   - زمزم��ان   - پ��ارده   - راه 
سه شنبه 99/5/28 مسجد صاحب الزمان پارده
ح��وزه 5: طاقطاوی - بان کلوالی - بان زیارت 

- برجعلی چهار شنبه 99/5/29
دبستان حربان کلوالی

 حوزه 6: بان خش��ک- جمژیه- انارک- چشمه 
شیر علی پنجشنبه 99/5/30

مسجد امام حسن مجتبی بان خشک 
ح��وزه 7: قبله - میر مکان پا قلعه-گره چقا- 

دار توت - گنجوان شنبه 99/6/01
مسجدابوالفضل میرمکان

 ح��وزه 8: س��رتنگ بیجار-چمن س��یدمحمد-
سرچم لو- س��رچم دهارون- پاچم دهارون- 
چشمه رمضان - ریزوند- سرپیتک-  شیرین 
انجیر-کبوترکن��ا- ش��هدا-پاچه  آب-گالل 
کمان��ه کبود یکش��نبه 99/06/02 در مس��جد 

امام خمینی )ره( گنجوان تشکیل میگردد.
از عموم اعض��اء دعوت به عمل می آید که در 
روز مقرر و در محل8 حوزه مربوطه حضور به 
هم رسانند بدیهی است حضور کلیه اعضاء در 
جلس��ه ضروری و در صورت عدم حضور برابر 
اساس��نامه هیچگون��ه اعتراض��ی در رابطه با 
تصمیمات متخذه در مجمع موثر نخواهد بود. 
همراه داشتن کارت ملی و کارت الکترونیکی 
عضویت جهت ش��رکت در انتخ��اب نمایندگان 

الزامی می باشد.
دس��تور جلسه: 1- انتخاب نمایندگان اصلی و 
علی البدل 8 حوزه روس��تایی شرکت تعاونی 

مرزنشینان چوار
 روح اله انوری پور - رئیس هیئت مدیره 

شرکت تعاونی مرزنشینان چوار

   دهیاری روس��تای کوش��ک مهدی از تواب��ع بخش مرکزی 
شهرس��تان مش��هد در نظر دارد بخش��ی از زمی��ن های در 

تملک خود را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول زیر واگذار نماید :

متقاضیان می توانند جهت خرید اس��ناد تا تاریخ 1399/05/25 به آدرس مش��هد ، بلوار توس ، توس 120 ،  پالک 2 ، طبقه دوم ، ش��رکت تعاونی 
دهیاریه��ای غ��رب بخش مرکزی شهرس��تان مش��هد مراجعه نمایند . جهت خرید اس��ناد می بایس��ت فیش واریز وج��ه به مبل��غ 1,000,000 ریال به                         
حساب جاری شماره 0107689460006 نزد بانک ملی بنام دهیاری کوشک مهدی ارائه گردد . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

 دهیاری کوشک مهدی
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آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

مساحت کاربریآدرسردیف
سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه عرصه

1
مشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستای کوشک مهدی ، انتهای امام مهدی 4 ، یاسمن 13 )خیابان 14 

247.07988.280.00049.500.000مسکونیمتری( ، قطعه شماره 38

247.04988.280.00049.500.000مسکونیمشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستای کوشک مهدی ، انتهای امام مهدی 4 ، یاسمن 13 ، قطعه شماره 239

164.82659.280.00033.000.000مسکونیمشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستای کوشک مهدی ، انتهای امام مهدی 4 ، یاسمن 13 ، قطعه شماره 340

4
مشهد ، بلوار توس ، توس 67 ، روستای کوشک مهدی ، انتهای امام مهدی 4 ، یاسمن 11 )خیابان 8 

123.54494.160.00024.800.000مسکونیمتری( ، نیم قطعه شماره 13
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظرداردلوله و اتصاالت فوالدی )بدون 

درز و درز دار و گالوانیزه( مورد نیاز پروژه بیمارستان 
گلبه��ار را از طریق انجام مناقص��ه عمومی از بخش غیر 
دولت��ی خریداری نماید  . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000036، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق 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:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 1.600.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به امور مالی دانش��گاه به نش��انی : مشهد -بلوارشهید 
فکوری-روب��روی ش��هید فک��وری 94- ش��هرک دانش 
و س��المت -طبقه  دوم س��تاد مرکزی دانش��گاه تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/19

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/29
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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                 شهرداری قم در نظر دارد  پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

هزینه خرید اسناد)ریال(مبلغ ضمانت نامه)ریال(مدت اجراحداقل رتبه مناقصه گرمبنای برآوردفهرست بهاء برآورداولیه)ریال(عنوان پروژه

کفسازی سایت تخمیر 
760,000,0002،000،000 3 ماهرتبه 5 ابنیه و ساختمانابنیه سال 15,180,813,5011399سازمان پسماند

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

ش��رایط:  مبلغ هزینه خرید اس��ناد مناقصه می بایس��ت به شماره حس��اب 100600160021 بانک 
ش��هر به نام هزینه ش��هرداری قم واریز گردد)هزینه خرید اس��ناد مناقصه غیرقابل استرداد 

می باشد(
نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل قابل 

ارائه می باشد:
1-ضمانتنامه بانکی دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(

2- ارائ��ه اص��ل فیش واریز وجه نقد به ش��ماره حس��اب  100300430054 بانک ش��هر به نام 
شهرداری قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده4آئین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شماره 123402/ت50659 ه� مورخ 1394/9/22

4-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم
ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان  برنامه و بودجه کشور

-ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی 
می باشد.

-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده  آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.

-حداکثر مهلت خرید اس��ناد مناقصه و ارائه پاکات پیش��نهاد قیمت تا 10 روز پس از انتش��ار 
آگهی نوبت دوم می باشد.

-مبلغ پیش��نهادی می بایست از حیث مبلغ مش��خص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک 
و مهر شده تسلیم گردد.

-مناقصه گران باید یک نسخه از اسناد مناقصه را خریداری نموده و با قید قبولی و بدون قید 
و شرط ،مهر و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.عدم انجام این مهم از جانب هر یک 

از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه می گردد.
-طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

-طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه دارای تعدیل می باشد.
-هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

-محل توزیع اس��ناد:  1- حضوری: قم- بلوار امام موس��ی صدر-س��اختمان  شهرداری مرکز-  
بل��وک B -طبق��ه دوم-معاونت فنی و عمرانی ش��هرداری قم-اداره برنام��ه ریزی و هماهنگی 

اعتبارات عمرانی-شماره تماس :025-36104585
2- غیر حضوری: مراجعه به س��امانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی Peyman.Qom.ir و 

خرید اسناد به صورت الکترونیکی
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خرید اس��ناد مناقصه به صورت الکترونیکی از سامانه، 
باید یک نس��خه از آن را چاپ نموده و با قید قبولی شرایط کارفرما، تمامی صفحات آنرا مهر و 

امضا نموده و در داخل پاکات مربوطه قرار دهند.
- محل تحویل پاکات: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-بلوک A -طبقه 

ششم -اداره حراست و امور محرمانه
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

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

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

مهر: »ظهراب امناتسکانیان« وزیر خارجه ارمنستان 
از احتمال دیدار بــا وزیر خارجه جدید جمهوری 
آذربایجان خبــر داده و در این زمینه تأکید کرده 
آماده گفت وگو و مذاکره است. دو کشور ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان از سال ۱99۴ درگیر مناقشه 

مرزی قره باغ بوده اند که کماکان ادامه دارد.
فارس: ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه روز 
جمعــه در دیدار با همتای ســعودی خود گفت: 
راه حل سیاســی فراگیر، تنها راه پایــان دادن به 

درگیری ها در این کشور است.
جیئو تی وی: دولت هند با بستن درهای مساجد 
و سیم خاردار، مانع برگزاری نماز عید قربان توسط 

مسلمانان در منطقه کشمیر شد. 

نخست وزیر عراق خطاب به آمریکا:
نیازی به حضور نظامی شما نداریم©

جهان: مصطفی الکاظمی در سخنانی درباره موضع 
دولت عراق در خصــوص حضور نظامی آمریکا و 
مذاکرات با این کشور، بر حاکمیت عراق به عنوان 
معیار اصلی کشورش در مذاکرات با آمریکا تأکید 
و اعالم کرد این کشــور نیــازی به حضور نظامی 
آمریکا ندارد و مخالف کشیده شدن به درگیری های 

منطقه ای و بین المللی است.
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