
 

مرجعیت علیه استعمار
 معارف  علما و روحانیــون در رهبری جنبش های بررسی نقش فتوا درایجاد و تداوم استقالل ملت ها 

ضداستبدادی و ضداســتعماری معاصر جهان اسالم، 
همواره نقشی پررنگ و جایگاهی منحصر به  فرد داشته 
و به مبارزه و معارضه فکری و سیاســی با اســتعمار و 

استبداد وابســته پرداخته اند. نقشــی اثرگذار که در 
نهضت هایی مانند تحریم تنباکو، جنبش مشــروطه، 
نهضت ملی شدن نفت و انقالب اسالمی در تاریخ معاصر 

 ............ صفحه 5کشور به وضوح دیده می شود...
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گفت وگو با دکتر فرهنگ ارشاد  با رضا فیاضی، بازیگر و کارگردان محبوب نوجوانان  پاسخ قالیباف به یک تذکر
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 از »زی زی گولو« 
تا »جزیره کتاب«

»طبقه تن آسا« پول را نه تنها مصرف 
بلکه ضایع می کند

تا پایان هفته تکلیف وزیر صمت 
مشخص خواهد شد

 ............ صفحه 2

 اگر کشور در » چاله جمعیتی« بیفتد تا 80 سال نمی تواند از این بحران نجات یابد 

عزم مجلس برای تشکیل »کمیسیون ویژه« جمعیت و خانواده

دولت سئول با وجود 
بدهکاری 9 میلیارد دالری 

به کشورمان به دنبال 
تجارت دارویی است

تجارت 
 بشردوستانه 

 یا ترفند 
کره ای؟

 جامعه   از مرداد 13۹2 و پس از هشدار مقام معظم رهبری در خصوص موضوع کاهش 
جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح »جمعیت و تعالی خانواده« را تهیه و تنظیم کردند، 
اما در عین حال باوجود ابالغ سیاست های کلی جمعیت در اردیبهشت 13۹3 از سوی 
ایشان و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل 
به بیش از 2.5 فرزند، همچنان در سطوح قانون گذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه ریزی 
عملیاتی و نظام مند برای حل این مسئله مهم و راهبردی مشهود است. نمایندگان مجلس 

 ............ صفحه 7یازدهم شورای اسالمی برای پیگیری این طرح، تشکیل...

اعتراض صدها نفر علیه 
محدودیت های کرونایی

 این 
اروپایی های 

بافرهنگ!

گالیه شهروندان از وعده 
توخالی سازمان صمت

 من ماسک 
 می زنم، تو 

نظارت  می کنی؟!
 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 8

شهردار مشهد خبر داد

لغو طرح ترافیک 
 در هسته 

مرکزی شهر
 ............ صفحه یک قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

پاســخ پرسش فوق شاید در دو سه جمله تأســفبار خالصه شود، برای مثال؛ زیرا با 
وضعیت و درآمد عادی فعلی، یک خانوار شــهری برای خرید یک واحد مسکونی در 
شهر تهران )و کم وبیش اغلب کالنشهرها( باید یک سوم درآمد خود را طی ۹0 سال 

پس انداز کنند تا در صورت حفظ حدودی قیمت ها و ثبات تورم...

چرا مردم خانه نمی خرند؟

 ............ صفحه 2

فراخوان تجدیدمناقصه 
نوبت اول 

اورژانس 115 مشهد 
شرح در صفحه 4
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان گلبهار 

شرح در صفحه 4
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
امورخدمات مراقبت دهان و 

دندان معاونت بهداشتی 
شرح در صفحه 4
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                  اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد         
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. ضمنا اس��ناد مناقصه به ش��رح خواسته شده به صورت فیزیکی 

می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
شماره ردی

مبلغ برآورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مدت 
زمان 
اجرا

فهرست 
مبلغ تضمین)ریال(بها

مهلت زمانی دریافت 
اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه 
پاكت پیشنهاد قیمت 
و بارگذاری اسناد در 

سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
كمیسیون مناقصه

199/3

تجدید مناقصه انجام 
امور مربوط به حفاظت 
و نگهداری از اراضی 

شهرستان های استان 
خراسان جنوبی

700/000/000--12 ماه14/000/000/000
 ساعت12 روز  دو شنبه 
مورخ 99/05/13 الی  

ساعت 13 روز پنج شنبه 
مورخ 99/05/16

ساعت 14 روز
دو شنبه 

مورخ 99/05/27

ساعت 9صبح روز
سه شنبه 

مورخ 99/05/28

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220
               

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  -اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی-نوبت اول

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی-اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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99
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ش�هرداری کرکون�د ب�ه اس�تناد مج�وز ش�ماره 98/255 م�ورخ 
98/9/19 ش�ورای محترم اسالمی در نظر دارد دو واحد سوئیت 
آپارتم�ان واقع در مش�هد ، خیابان امام رض�ا 31 را از طریق آگهی مزایده 
عموم�ی به فروش برس�اند .لذا از کلی�ه متقاضیان دعوت م�ی گردد جهت 
بازدی�د از اموال ذ کر ش�ده و تحویل پیش�نهادات تا پایان وق�ت اداری تا 

مورخ 99/6/1 به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند .
هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد .

آدرس :شهرستان مبارکه ،شهر کرکوند ، شهرداری کرکوند 
تلفاکس : 03152382626

شناسه آگهی927265

آگهی مزایده نوبت دوم 

محمود کفعمی شهردار کرکوند 
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99
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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 دوم(

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 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 تولیت آستان قدس رضوی از افزایش نصب سایه بان ها  تولیت آستان قدس رضوی از افزایش نصب سایه بان ها 
در صحن های حرم مطهر رضوی خبر داددر صحن های حرم مطهر رضوی خبر داد

سایه بانی برای زیارت »خورشید«سایه بانی برای زیارت »خورشید«

:jامام علی
با خردمندان 

مصاحبت و با 
دانشمندان همنشینی
کن و بر هوای نفس 

چیره شو، 
تا با ملکوت اعلی 

همراه گردی. 
 غررالحکم- ص 420
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روزنامـه صبـح ایـران 2

رئیس جمهوراز نقشه دشمن در جنگ فرسایشی اقتصادی می گوید سیاست: حسن روحانی در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار کرد: هدف اصلی در جنگ 
فرسایشی اقتصادی تحمیلی دشمنان به این مرز و بوم، این است که مدیریت کشور در تصمیم گیری ها و اقدام ها دچار هیجان ها و بی برنامگی شود. رئیس جمهور ادامه داد: دشمنان انتظار داشتند پس از شیوع 

کرونا و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های غیر انسانی آنان، اقتصاد کشور دچار تالطم های شدید و غیر قابل کنترل شده و با خطر مواجه شود.

ماجرای  از  پس  افرازه   مینا   سیاست/ 
برای  ایران  اسالمی  پیگیری های جمهوری 
دریافت پول های بلوکه شده خود توسط کره 
جنوبی و نیز اقدام تعجب برانگیز این کشور 
پول های  ندادن  برای پس  تراشی  بهانه  در 
کشورمان، برخی منابع خبری مدعی شده اند 
ایران و کره جنوبی برای راه اندازی کارگروهی 
دو  بین  بشردوستانه  تجارت  توسعه  جهت 

کشور به توافق رسیده اند.
بر اســاس گزارش خبرگــزاری »یونهاپ« 
وابســته به کره جنوبی؛ یک منبع مطلع از 
این موضوع بامداد یکشنبه )به وقت تهران( 
گفت کره جنوبی و ایران توافق کرده اند برای 
توسعه تجارت بشردوستانه به عنوان بخشی 
از تالش ها جهت حفظ همکاری های دوجانبه 
ذیل معافیت های تحریمی آمریکا، کارگروه 

مشترکی ایجاد کنند.

 برگزاری نخستین دور مذاکرات »
در اوایل شهریور ماه 

براســاس این خبر، گویا قرار 
است مذاکرات بین دو کشور 
در ســطح مدیــران کل و با 
هدف بررسی منظم چگونگی 
همسان سازی درخواست ایران 
برای دارو و تجهیزات پزشکی 
با چیزی کــه صادرکنندگان 
ارائه  کره جنوبــی می توانند 
دهنــد، انجــام شــود و به 
احتمال زیاد نخســتین دور 
این مذاکرات اوایل شهریور ماه 

جاری برگزارشود.
اقدام کره ای ها برای گسترش 
کاالهــای  و  دارو  تجــارت 
پزشــکی با ایران در حالی است که پرونده 
پول های بلوکه شده ایران توسط دولت این 
کشور کماکان در جریان است و دارایی های 
کشــورمان در کره جنوبی ارزش ۷ میلیارد 
دالر دارد که از ماه ســپتامبر سال ۲۰۱۹ به 

بهانه تحریم های آمریکا، بلوکه شده است.
گرچه به ادعای دولت آمریکا، فروش و تبادل 
دارو، تجهیزات پزشــکی و غذایی مشمول 
تحریم های این کشــور نیســتند، اما عماًل 

بســیاری از شرکت ها از ترس تحریم آمریکا 
و تبعات بعدی همکاری بــا ایران، از مبادله 

چنین اقالمی خودداری می کنند.
با این حــال، کره جنوبی بــه دلیل نیاز به 
واردات نفت از ایران و صادرات کاال و اجناس 
خود تالش کرده تــا معافیت های تحریمی 
کشورش را از آمریکا دریافت کند و راه اندازی 
کارگروهی جهت توسعه تجارت بشردوستانه 

بین دو کشور نیز در همین راستاست.
گرچه راه اندازی و گســترش تجارت دارویی 
و پزشــکی با کره جنوبی، در شرایط فعلی 
کشور و نیاز به چنین محصوالتی برای مبارزه 
با کرونا ضروری اســت، اما آنچه بسیاری از 
تحلیلگران نیز بر آن اذعان دارند، این است 
که این اقدام باید در راســتای مسیر مطالبه 
و پیگیری پول های بلوکه شــده ایران و نیز 
بهانه ای برای تداوم همکاری با کره جنوبی در 

این زمینه باشد.

احتمال برگشت بخشی از پول »
بلوکه شده به صورت اقالم دارویی

البته از سوی دیگر، چندی پیش حسین 
تنهایی، رئیس اتــاق بازرگانی ایران و کره 
جنوبی  در اظهاراتی اعالم کرد براســاس 
توافق صورت گرفته، قرار اســت بخشی از 
پول بلوکه شــده به صورت اقالم پزشکی 
و دارو به کشــور بازگــردد. وی افزود: در 
همین راستا وزارت بهداشت این اقالم را با 
هماهنگی بانک مرکزی اعالم خواهد کرد. 

البته این احتمال وجود دارد که پس از دارو 
به تدریج به ســمت واردات مواد غذایی و 

نهاده های دامی حرکت کنیم.
با این تفاســیر، به نظر می رسد امکان اینکه 
کشورمان بازگشــت پول های خود از طریق 
تبادل محصوالت پزشکی و غذایی را درنظر 
داشته باشد، بسیار باالست. در راستای همین 
موضوع و سیاســت های آمریکا، خبرگزاری 
رویترز چند روز پیش به نقل از مقامات وزارت 
خارجه تصریح کــرد با توجه به تحریم های 
آمریــکا بازگردانــدن پول به صــورت نقد 
امکان پذیر نیست و هر گونه مجوز درباره این 
وجوه باید از طرف آمریکا صادر شود؛ بنابراین 
تبادل و تجارت اقالم دارویی و غذایی می تواند 

یکی از راه های وصول مطالبات ایران باشد.

راه اندازی تجارت پزشکی؛ ترفند »
کره ای ها  است

در همین رابطه، ابوالفضل ظهره وند، تحلیلگر 
مسائل سیاســت خارجی و دیپلمات سابق 
کشورمان بر این باور است که ایران می تواند 
دارو را از هر کشور دیگری تأمین کند و این 
گونه نیست که طلب ۷ تا ۹ میلیارد دالری 
خــود از کره ای هــا را از طریــق کانالی که 
ظرفیتش ماهیانه نهایتاً به ۷ یا 8 میلیون دالر 
می رسد، پیگیری کند. این در حالی است که 
کره جنوبی بر خالف قانون تجارت، پول های 
ایران را بلوکه کرده و باید برای این مدتی که 
پول ها بلوکه بوده، سود کامل آن را به ایران 

بپردازد.
وی در گفــت و گو با قــدس اظهار کرد: به 
نظر می رســد راه اندازی تجــارت دارویی و 
پزشــکی با ایران به نوعی ترفند و سیاست 
کره ای ها برای آرام کردن کشــورمان و نیز 
مهار و تخفیف واکنــش آن در بازار داخلی 
و منطقه باشد. کره ای ها آسیب پذیر هستند 
و بــه خوبی آگاهند هر کاالیی که در جهان 
پخش می کنند، کاالی راهبردی نیســت و 
ســایر کشــورهای دنیا هم از چنین مزیت 
نسبی برخوردارند. با این وجود، کره ای ها در 
حال حاضر بازاری را که سال ها به خاطرش 
زحمت کشیدند، به پای آمریکایی ها قربانی 
و از خودشــان چهره غیر قابل اعتماد ارائه 
می کنند. اقدام های آن ها نشان می دهد که 
کشوری کامالً وابسته به آمریکا و پایگاه های 
آمریکایی هستند، اما برای اینکه بخواهند به 
گونه ای ایران را آرام کنند و آن را در موضع 
ســکوت نگه دارند، درصددنــد به تقلید از 

سوئیسی ها چنین تجارتی را راه بیندازند.
ظهره وند گفت: قاعدتاً پس گرفتن پول های 
بلوکه شــده بسیار مهم است و کره باید این 
وجوه را به کشورمان بازگرداند تا ایران بتواند 
هر نوع کاال و به هر شــکلی که می خواهد 
تهیه کنــد. وزارت خارجه بایــد برای زنده 
کردن پول های بلوکه شــده اقدام کند و در 
این راستا از هر نوع پیگیری حقوقی و فشار 
سیاسی که الزم است، بهره بگیرد. نباید اجازه 
دهیم این موضوع به یک رویه برای کشورها 

تبدیل شود. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: البته 
همکاری های تجاری که کره بــا ایران آغاز 
کرده، جزو موارد تحریمی آمریکا نیســت و 
حال باید دید کره ای ها چقدر در این مسیر 
می توانند از خودشان جرئت نشان بدهند و 
بهانه مجازات بعدی آمریکا را نداشته باشند. 
این هم یک عرصه ای اســت برای آزمودن 
کره جنوبی و نیز کشورهای طرف تجاری با 
ایران. به هر حال، مسئله مطالبات ایران از کره 
جنوبی یک مقوله است، اما اینکه می خواهند 
با ایران تجارت غذا و دارو داشته باشند، مسئله 
دیگری اســت و نباید مطالبات و دارایی های 

بلوکه شده را فدای تجارت با آن ها کنیم.

دولت سئول با وجود بدهکاری 9 میلیارد دالری به کشورمان به دنبال تجارت دارویی است

تجارت بشردوستانه یا ترفند کره ای؟

  آنچه از همه دردناکتر اســت، فقر و بیماری نیست، بی رحمی مردم نسبت به س
یکدیگر است. 09150007819

ضمن تشکر از بنگاه هایی که عادالنه رفتار می کنند، ولی بنگاه هایی هستند که س
فقط  به رضایت مالکان فکر می کنند و خودشــان را مدیون مستأجر می کنند، اما 

آخرتی هم هست. 09150005203
بعد از سال ها واقعیت را آیت اهلل رئیسی عنوان کرد، خیلی ها خالف دارند ساخت س

و ساز می کنند، بعد می گویند پول به شهرداری می دهیم، خالفی برطرف می شود، 
پس خالف را می شود باپول خرید! 09300003314

اگر ملت هنگام انتخابات فکر کند که به )چه چیزی( رأی می دهد، مهم تر از این س
است که فکر کند )به چه کسی( رأی می دهد. 09150008863

گرانی  بی رویه  ناشــی  از شــرکت های  دولتی  پتروشیمی  و فوالدی  است  که  هم س
 بودجه  کالن  از بیت المال می گیرند  و هم  مواد اولیه  صنایع  را گران  کرده  اند، در نتیجه 
 از دستکش  گرفته  تا وســایل  خانگی  و خودرو  به طور افسار گسیخته  گران  شده، 
سودش  هم  به عنوان  پاداش  بین  مدیران  ناالیق  هیئت  مدیره  شان  تقسیم می شود و 

تنها قشر  محروم  له می شوند. 09150002986

پاسخ قالیباف به تذکری درباره تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت

تا پایان هفته تکلیف وزیر صمت مشخص خواهد شد©
سیاست: حدود سه ماه از برکناری رضا رحمانی و تعیین مدرس خیابانی به سرپرستی 
وزارت صمت گذشــته و این وزارتخانه هنوز با سرپرســت اداره می شود، حال علیرضا 
سلیمی، عضو هیئت رئیســه در جلسه روز گذشته مجلس در تذکری در صحن علنی 
اظهار کرد: آقای رئیس جمهور فرمودند بین مجلس و شورای نگهبان درباره تفکیک وزارت 
بازرگانی اختالف است. بنده عرض می کنم بین مجلس و شورای نگهبان اختالفی نیست. 
مجلس قبلی ســه بار در مورد تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داده است. وی گفت: 
فعالً برحسب قانون آقای رئیس جمهور باید یک وزیر به مجلس معرفی کند نه دو وزیر؛ 
اگر در آینده وزارت بازرگانی تفکیک شــد بحث جداست و ایشان وزیر جدید رامعرفی 
می کنند. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این پرسش که چرا آقای رئیس جمهوردنبال 
حاشیه سازی است، گفت:  بدون شک قانون تصریح دارد که اکنون باید یک وزیر معرفی 
شود؛ بنابراین از ۲۲ مرداد امضای آقای مدرس خیابانی غیرقانونی است و تصرفات ایشان 
نیز غیرقانونی محسوب می شود و هر کسی هم دستورات ایشان را اجرا کند، خالف قانون 
انجام داده است. وی افزود: دولت باید تا پایان این هفته وزیر پیشنهادی خود را به مجلس 
شورای اسالمی معرفی کند. دولت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم 
سنگینی است و قرار است به دولت بعد سپرده شود. بنده به آقای رئیس جمهور توصیه 
می کنم از حاشیه ها فاصله گرفته و به وضعیت آشفته بازار توجه کند. دولت باید زودتر 

وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند.

پاسخ رئیس مجلس به تذکر سلیمی»
محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسالمی را برعهده داشت نیز در 
پاسخ به تذکر وی بیان کرد: قانون در این زمینه روشن است و قطعاً دولت قانون را رعایت 
کرده و در چارچوب قانون این موضوع دنبال می شود. از قبل تفکیک وظایف در خصوص 
این دو وزارتخانه بوده که باید تکلیف آن روشن شود، اما براساس مکاتبات انجام شده بین 
دولت و مجلس شورای اسالمی تا پایان این هفته دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس 

معرفی کرده و این موضوع به نتیجه می رسد.

رونمایی از گزینه جدید برای سکان داری وزارت صمت»
تسنیم در گزارشی درباره گمانه زنی های نامزدهای احتمالی وزارت صمت نوشت: حاال 
با نزدیک شــدن به ۲۲ مرداد یعنی پایان زمان قانونی معرفی وزیر پیشــنهادی صمت، 
گزینه  های مختلفی از برخی منابع آگاه دولتی برای تصدی مســئولیت وزارت صمت به 
گوش می رسد. پیشتر، اسامی افرادی چون مدرس خیابانی، سرپرست فعلی وزارت صمت 
و اســماعیلی، معاون صنایع معدنی وزارت صمت کــه دو دوره نماینده مجلس و عضو 
کمیســیون صنایع و معادن بوده مطرح شده بودند، اما اکنون نام رزم حسینی، استاندار 
فعلی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از گزینه ها به گوش می رسد. در برخی محافل 
رسانه ای مطرح شده است که استاندار فعلی خراسان رضوی مورد تأکید اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است، اما پیشنهاد او با مخالفت محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهور مواجه شده و تأکید او بر معرفی مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت 

صمت است.

واکنش ها به دستگیری سرکرده گروه تروریستی تندر ادامه دارد

تروریست طبقه ششم FBI، در چنگ وزارت اطالعات ایران ©
سیاست: روز شنبه بود که وزارت اطالعات 
جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد سربازان 
گمنام امام زمان)عج( به گروهک تروریستی 
»تندر« مستقر در آمریکا ضربه اساسی وارد 
و »جمشید شارمهد« سرکرده آن را دستگیر 

کرده است. 
محمود علوی شــامگاه شــنبه در پاسخ به 
پرسشی در خصوص ارزش عملیات دستگیری این تروریست تصریح کرد: ایشان را یک 
وقتــی افرادی با تماس تلفنی تهدید کرده بودند که تو را می گیریم و او در جواب گفته 
بود که جای من در طبقه ششم اف بی آی)سرویس اطالعات داخلی آمریکا( است؛ به این 
معنا که هرگز نمی توانید من را دســتگیر کنید. فردی که جای خود را در طبقه ششــم 
اف بی آی آمریکا می دانســت امروز در چنگ سربازان گمنام امام زمان)عج( در جمهوری 

اسالمی ایران است.
از سوی دیگر به گزارش روسیا الیوم، پس از دستگیری سرکرده گروهک تروریستی تندر 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت : ایران به قوانین و معیارهای بین المللی احترام 
بگذارد. وی افزود: اخبار مربوط به جمشید شارمهد، سرکرده گروه تندر را که به دنبال ساقط 
کردن نظام جمهوری اســالمی ایران است، دریافت کردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا که کشورش سال ها پناهگاه این گروهک تروریستی و همکیشان او بوده، مدعی 
شد: نظام ایران تجربه زیادی در بازداشت ایرانی ها و خارجی ها بنا به اتهام های اشتباه دارد. 

ایران را به  شفافیت های بیشتر و احترام به قوانین بین المللی تشویق می کنیم.

کنایه ظریف به مادر تروریست ها»
ظریف در صفحه توییتر خود با اشاره به حمایت کشورهای غربی به سردمداری آمریکا از 
تروریست هایی که قصد براندازی و محاربه با جمهوری اسالمی را دارند، نوشت: »غرب باید 
تأمین مالی و میزبانی از تروریست ها را متوقف کند. تروریست ها از پناهگاه های خود در 
ایاالت متحده و اروپا نفرت پراکنی می کنند، قتل و آشوب را تحریک و سازماندهی می کنند 

و بی شرمانه مسئولیت قتل غیرنظامیان بی گناه ایرانی را بر عهده می گیرند«.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در پایان ضمن اشاره به تالش های کشورهای غربی برای 
تطهیر چهره گروهک های تروریستی که سعی در اقدام های خرابکارانه علیه ایران دارند، 

افزود: »حیله و فریبکاری نمی تواند این ریاکاری را الپوشانی کند«.
سیدعطاءاهلل مهاجرانی، وزیر دولت اصالحات  که در لندن اقامت دارد، نیز نوشت: جمشید 
شارمهد وقتی در آمریکا بود و گمان می کرد دفترش در طبقه  ششم FBI است، مسئولیت 
انفجار حسینیه شیراز را به صراحت بر عهده گرفت. در حادثه حسینیه شیراز ۱٤ نفر از 
جمله چند کودک کشته شدند. بدیهی است تلویزیون های فارسی وابسته به شبکه های 

امنیتی پریشان خاطرند که همکارشان دستگیر شده است.

شارمهد کجا دستگیر شده است؟»
هرچند وزیر اطالعــات در گفت وگوی تلویزیونی خود اعالم کرد این تروریســت مورد 
حمایت آمریکا در ایران دستگیر شده است، اما روز گذشته روزنامه جوان، مدعی  شد که 
جمشید شارمهد، سرکرده »گروه تندر یا همان انجمن پادشاهی ایران که از خاک آمریکا 
عملیات های تروریســتی در خاک ایران را هدایت می کرد«، جمعه ۱۰ مرداد به دســت 
نیروهای وزارت اطالعات در تاجیکســتان دستگیر شده است.  با این حال وزیر اطالعات 
در گفت وگوی شــبانگاهی تلویزیون گفته بود: علت اینکه این ها منکر می شدند، چون 
می دانســتند که این فرد مورد حمایت جدی دو سرویس آمریکا و اسرائیل است و بعید 
می دانســتند وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران بتواند از پوشش حمایتی سرویس 
اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی عبور کند و این آدم را با یک برنامه پیچیده هدایت 
کند و در داخل جمهوری اسالمی ایران او را در اختیار بگیرد. هنوز هم که هنوز است برخی 
از این ها باورشان نشده که وی در ایران دستگیر شده و در اختیار سرویس اطالعاتی قرار 
گرفته است، بلکه خیال می کنند که ایشان در خارج از کشور است و عکس ها هم مربوط 

به خارج است که ان شاءاهلل در آینده ای نزدیک به همه چیز واقف خواهند شد.

چرا مردم خانه نمی خرند؟©
پاسخ پرسش فوق شاید در دو سه جمله تأسفبار 
خالصه شود، برای مثال؛ زیرا با وضعیت و درآمد 
عادی فعلی، یک خانوار شــهری برای خرید یک 
واحد مسکونی در شهر تهران )و کم وبیش اغلب 
کالنشهرها( باید یک سوم درآمد خود را طی ۹۰ 
ســال پس انداز کنند تا در صورت حفظ حدودی 
قیمت ها و ثبات تورم، بتوانند صاحب مســکنی 
حداقلی شوند... همه به یاد داریم که تا دو، سه سال 
پیش، جوش و خروش عمده مسئوالن اقتصادی 
و سیاسی مملکت این بود که بخش مسکن را به 
عنوان لکوموتیو مابقی واگن های حوزه اقتصاد به 
حرکت درآورند. سال های سال بود که قیمت های 
این بخش راکد مانده بود و بنابراین تولیدکنندگان 
که اغلب در این بازار به دنبال ســودهای نجومی 
بودند، انگیزه خود را از دست داده و سراغ بازارهای 

دیگر رفته بودند.
مســئوالن ما به سبب وحشــت از باال رفتن نرخ 
بیــکاری، مرتب از رونق بازار مســکن می گفتند. 
بخشی از تصور آن ها هم درست بود که میلیون ها 
شغل مستقیم و غیرمستقیم، سکون یا حرکتش 
به توقف یا پویایی صنعت مسکن وابسته بود. اما 
سوی دیگر معادله همین کارگران و همین مردم 
بودند که در صورت بیدار شــدن غول مســکن و 
خــروج آن از بطری، باید مراقبشــان می بودیم. 
مراقــب می بودیم که رونق بازار مســکن تنها در 
بخــش قیمت ها رخ ندهد، بلکه حواشــی آن که 
عمدتاً ارجح بر متن است رونق بگیرد. کارخانه های 
مربوط چراغشان روشن بماند و کارگران بیشتری 
به خدمت درآورند. مشاغل جنبی از نقاش، عمله، 
بنا و مقنی تا جوشکار، برقکار و حتی بنگاهدار تنور 
فعالیت هایشان گرم شود... اما آیا چنین شد؟ بله! 
رکود شکســت. آن هم چه شکستنی! فقط طی 
هفت سال گذشته، یعنی از سال نخست ریاست 
دکتر روحانی تا امروز، قیمت مسکن ۵3۰ درصد 
رشد کرده است. قیمت مسکن تنها در سال جدید 
که هنوز به نیمه نیز نرسیده است نسبت به آخرین 
ماه های ســال گذشته، نزدیک ۵۰ درصد افزایش 
یافته است. حیرت آور آنکه فقط در تیرماه امسال 
نسبت به ماه قبل، یعنی خردادماه ، قیمت خانه ها 
بیشــتر از ۱۰ درصد گران شــده است. از آن سو 
اخبار عجیبی از اجاره های چند هزار دالری منازلی 
در شمال تهران می شنویم و صاحبخانه هایی که 
اصوالً به پول رسمی مملکت معامله نمی کنند. در 
تیرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به 
حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده و در همان حال 
می شــنویم با آنکه تهران ۱۷ درصد بازار مسکن 
کشور را تشکیل می دهد، اما در دو سال اخیر ٤6 
درصد معامالت این بازار در این کالنشهر صورت 

گرفته است.
کارشناسان مدعی اند بیش از ۷۰ درصد معامالت 
این بازار در قبضه ســفته بازان است. از همین رو 
ناگهان خبر می رسد که سلطان خانه را یافته اند و 
صدها باب منزل مسکونی خالی متعلق به او و امثال 
اوست. یا نوجوانانی که ده ها منزل به نام آن هاست 
یا بانک ها و مراکز حقوقی دولتی که سند صدها و 
هزاران باب خانه به نام آن هاست. همه آنچه را که 
آمد اگر کنار هم بگذاریم به سادگی درمی یابیم که 

بازار مسکن بسیار آشفته و بی صاحب است.
به ویــژه اگر مطلع شــوید که در عیــن گرانی 
مسلســل وار و هر ماهه، معامالت مسکن نیز در 
همیــن ماه های اخیر گاه حتی نســبت به موارد 
مشابه تا ۵۰ درصد افت داشته اند. یعنی بنگاه های 
امالک بیکارند و متقاضیان واقعی مسکن هم توان 
خرید با این قیمت ها را ندارند. می مانند سفته بازها 
که آن ها هم سرشان به بازارهای داغ تر بورس، ارز 
و طال و به تازگی خودرو گرم است. می مانند خانه 
اولی های بدشانس و متقاضیان واقعی مسکن که 
قصــد گریز از اجاره نشــینی را دارند. اما مثالً در 
تهران بــا وام ٤۰ و یا حتی ۱6۰ میلیون تومانی، 
وقتی قیمت متوســط خانه متــری ۲۲ میلیون 
تومان است، این مشــتریان چند متر خانه برای 
خود می توانند بخرند؟ حاال دیگــر دولتمردان و 
مسئوالن مربوط حتماً دریافته اند که به جای این 
ارقــام کودکانه و تزریق آن به طرف تقاضا آن هم 
در این تورم هولناک، باید فکری برای سامان دادن 
به طرف عرضه می کردند. فکری برای انبوه سازان 
واقعی که خانه های ریزمتراژ را برای انبوه متقاضیان 
آن فراهم می کنند. فکر تســهیالت دادن به این 
عده و زنده کردن و پیشــبرد کار آن ها، اگر نه این 
کالف سردرگم پیچیده تر هم خواهد شد. قیمت ها 
نجومی تر می شوند و مشتری و معامالت اما کمتر!
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مجلس

پیش  چندی  خالدی   مهدی  سیاست/   
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از ارائه اسناد و مدارک مربوط 
دیپلماتیک سپهبد شهید سلیمانی،  به سفر 
مسافران پرواز سوریه به عراق، تیم پروازی و 
برنامه ایشان در بغداد به قوه قضائیه در راستای 

پیگیری جنایت دولت آمریکا خبر داد.
پیگیــری حماقت بــزرگ ایاالت متحده در به 
شهادت رســاندن سپهبد سلیمانی و پاسخگو 
کــردن یانکی ها در برابر ایــن جنایت امروز به 
مطالبه ای مهم در جامعــه و رأس حاکمیتی 
کشورمان تبدیل شــده است. پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس پیش از شــهادت سردار 
سلیمانی موضوع مطالبات حقوقی دفاع مقدس 
را در قالب همایشی بین المللی پیگیری می کرد 
و با شهادت  سردار، این پژوهشگاه مزین به نام 

شهید قاسم سلیمانی شد.
همین مسئله ما را بر آن داشت در گفت وگو با 
مسعود اخوان فرد، دبیر کمیته علمی همایش 
بین المللی مطالبات حقوقی- بین المللی دفاع 
مقدس و معاون اســبق حقوقی و بین المللی 
ســازمان انرژی اتمی این مطالبه و چندوچون 

اجرای آن را به بحث بگذاریم.

 امروز یکــی از مطالبات مهم مردم ما  س
موضوع پیگیری جنایت رهبران آمریکایی 
در ترور شهید سلیمانی است. پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس به عنوان نهادی 
که می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود 

چه اقدام هایی تاکنون انجام داده است؟
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در یکی 
دو ســال اخیر پیش بینی برگزاری همایشی با 
عنوان مطالبات حقوقی- بین المللی دفاع مقدس 
را در دستور کار خود قرار داد. در هنگام اجرایی 
شدن این پروسه متأسفانه حادثه غم انگیز ترور 
سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی به وقوع 
پیوست. این رخداد تأثیر ویژه ای بر فعالیت های 
پژوهشگاه گذاشت. در نخستین گام واکنشی، 
عنوان پژوهشگاه به نام این شهید مزین شد. در 

گام بعدی، همایش در ارتباط با مقوله ترور این 
شــهید یک محوریت ویژه را مد نظر قرار داده 
است. این فرمایش مقام معظم رهبری در سال 
۱3۹۷ اســت که چرا مردم انگلیس، فرانسه و 
آلمان نباید بدانند دولت هایشان در طول هشت 
ســال جنگ تحمیلی چــه جنایت هایی علیه 
کشــورمان انجام دادند. بر اساس این فرمایش 
طراحی و برنامه ریزی انجام شــد که در نهایت 
این همایش از حالت ملی به بین المللی تغییر 
رویه داده و قرار است براساس برنامه ریزی انجام 
شده ۵ یا 6 اسفند امسال با یاد و خاطره سردار 

سلیمانی و همرزمانش برگزار شود.

جنــاب اخوان فــرد! آن گونه که من  س
برداشت کردم محوریت برنامه پژوهشگاه 
روشن ساختن ابعاد جنایات طرف غربی 
در جنگ تحمیلی علیه ایران است؛ اما در 
پرونده ترور سپهبد شهید سلیمانی چه 

اقدام هایی مدنظر است؟
بله همان گونه که گفته شد هدف پژوهشگاه و 
همایش ذکر شده تبیین مطالبات ما از منظر 
حقوقی و بین المللی و از حامیان رژیم صدام در 
جنگ تحمیلی است. ولی در ارتباط با موضوع 
شــهادت سردار سلیمانی ما یک محور دیگر با 
عنــوان پیگیری و رصد ایــن جنایت در حوزه 
حقوقی و بین المللی را مدنظر داریم. ترور شهید 
ســلیمانی یک بعد داخلی دارد مانند وظیفه 
دستگاه قضایی و وزارت خارجه در پیگیری این 
مسئله، یک بعد منطقه ای دارد مانند اتحادی که 
بین ایران، عراق و ســوریه در ابعاد حقوقی این 
قضیه می تواند ایجاد شود و یک بعد بین المللی 
دارد و آن پیگیــری این مســئله در نهادهای 
جهانی و از جمله سازمان ملل است. همه این 
مسائل رســوایی ســردمداران آمریکایی را به 
دنبال داشته و آن ها را به پاسخگویی وامی دارد. 
واقعیت آن اســت که شهادت سردار سلیمانی 
یک موضوع تک بعدی نیست، بلکه یک اتفاق 
جامع االطراف  اســت. نخست به این دلیل که 
ایشان یک ســرمایه ویژه برای کشورمان بود. 

دوم ایشان پیام آور صلح بود و به اذعان دوست 
و دشمن در شکست تروریست های داعش که 
مقامات آمریکایی به ساخت آن اذعان کرده اند، 
نقش اصلی را داشت. سوم اینکه ایشان به عنوان 
یک نماینده دیپلماتیک کشورمان و آن هم به 
دعوت رســمی یک کشور همسایه به آن سفر 
کرده بود. پس ترور ایشان نقض آشکار تمامی 
قوانین بین المللی شناخته می شود. نکته دیگر 
اینکه موضوع شهید سلیمانی به فرمایش رهبری 
مســئله یک فرد نیست، بلکه یک مکتب را در 
آن می بینیم؛ تفکر مدیریت جهادی و حاکم بر 
قلب ها را می بینیم. همین مسائل است که وقتی 
این جنایت اتفاق افتاد، میلیون ها تن در ایران و 
عــراق به خیابان ها آمده و انزجار خود را از این 

عمل نشان دادند.

شما جایگاه و رسالت نهادهای درونی  س
و وزارت  قوه قضائیــه  به ویژه  کشــور 
خارجه در پیگیری این موضوع را چگونه 

می بینید؟
اگر بخواهیم جنایت آمریکا در ترور ســپهبد 
ســلیمانی را تحلیل کنیم، چهره روشــنی از 
تروریسم دولتی رهبران کاخ سفید به جهانیان 
عرضه می شــود. تا پیش ازاین دولت تروریست 
ایاالت متحــده هر وقت می خواســت مرتکب 
جنایتی شــود، عمدتاً به مهره منطقه ای خود 

یعنی رژیم صهیونیستی متوسل می شد، اما در 
این واقعه دست جنایت خیز حقیقی آمریکا از 
آستین بیرون زد. این حماقت با دستور مستقیم 

شخص ترامپ انجام شد.
حال همان گونه که گفته شــد این موضوع را 
می توانیم در ســه ســطح داخلی، منطقه ای و 
جهانــی پیگیری کنیم. در بعــد داخلی اقدام 
دادســتان تهران در اعالم دستور جلب و اعالم 
وضعیت قرمــز از طریق پلیس بین الملل برای 
36 تن دخیل در جنایت و ازجمله دونالد ترامپ 
حرکت مهمی بود. ایــن اقدام حقوقی یکی از 
نتایج تشکیل کمیته قضایی-حقوقی در شورای 
عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است. دادستان 
به عنــوان مدعی العموم در ایــن موضوع ورود 
کرد. حال این رســالت در دو حوزه قوه قضائیه 
و دستگاه دیپلماسی هم وجود دارد. گام بعدی 
اکنون پیگیری این دستور جلب است که باید 
توســط این دو نهاد مورد توجه قرار گیرد. این 
مسئله در صورت حداقلی می تواند از حضور و 
اقدام های بی پــروای دیگر طرف آمریکایی در 
منطقه جلوگیری کند. از سوی دیگر این مسئله 
اعتبار بین المللی واشنگتن را هم زیر سؤال برده 
و چهره حقوق بشــری دروغین آن ها را برمال 
خواهد کرد. در غرب وحشی خبری نیست و این 
چیزی است که با پیگیری بیشتر ما بر همگان 

و به ویژه غرب زدگان داخلی روشن خواهد شد.

گفت و گوی کوتاه با دبیر علمی همایش جهانی مطالبات حقوقی- بین المللی دفاع مقدس

حامیان صدام و قاتالن سردار؛ تحت پیگرد قانونی
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بدون تیتر

مجلس

 جلسه نمایندگان 
 با دولتی ها درباره 
تروریسم هوایی آمریکا 

  سیاســت  ابوالفضــل عمویی، ســخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جلسه این کمیسیون با 
محوریت بررسی ابعاد مختلف تعرض جنگنده های 
آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در فضای 
سوریه، گفت: رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
تأکید کرد این هواپیما در مســیر از پیش تعیین 
شده و معرفی شــده در فضای سوریه در حرکت 
بوده که متوجه حضور جنگنده های آمریکایی در 
نزدیکی خود شده است.  هواپیمای آمریکایی بر 

خالف همه قواعد رفتار خطرآفرینی داشته است.
عمویــی ادامه داد: معــاون حقوقی و بین المللی 
وزارت امــور خارجه هم درباره ابعاد حقوقی اقدام 
جنگنده های آمریکایی گفت این تعرض، از چند 
منظر خالف حقوق بین المللی بوده اســت؛ اوالً 
حضــور غیرقانونی نیروهــای آمریکایی در فضا 
و خاک ســوریه اســت که به آن هــا حقی برای 
رهگیــری هواپیمایی را نمی دهــد. ثانیاً ایمنی 
پرواز، به عنوان یک اصل اساسی حقوق هوانوردی 
مورد خدشه قرار گرفته است. ثالثاً نحوه نزدیک 

شدن جنگنده های آمریکایی کامالً غیرحرفه ای 
و خطرآفرین بوده اســت. عمویــی با بیان اینکه 
در این جلسه مسئوالن هواپیمایی و وزارت امور 
خارجه بــر پیگیری موضوع از طریق ســازمان 
هوانوردی بین المللی )ایکائو( تأکید کردند، اظهار 
کرد: بهاروند خاطرنشان کرد موضوع را از طریق 
دبیرکل ســازمان ملل هم دنبال می کنیم. وی 
افزود: نماینده هواپیمایی ماهان هم در این جلسه  
تأکیــد کرد پروازهای ما بــه منطقه، پس از این 

واقعه، بر اساس برنامه ادامه داشته است.

در مراســمی بــا حضور سرلشــکر ســید س
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
تفاهــم نامه علمی تحقیقاتــی فیمابین ارتش 
جمهوری اســالمی ایــران و معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور، در ستاد ارتش امضا شد. 
این تفاهــم نامه در حوزه های  مختلف زمینی، 

پدافند، هوایی، دریایی و فضایی است.

»لئونید اسلوتســکی« رئیــس کمیته روابط س
خارجی دومای دولتی روســیه که برای دیدار  با 
مقامات کشورمان در تهران به سر می برد، با حضور 
در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور 
 خارجه جمهوری اســالمی ایران در این دیدار بر 
به روزرســانی ســند همکاری های بلندمدت دو 

کشور به روابط راهبردی تأکید کرد.

سیاست خارجی



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

افتتاح نخستین دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسالمی امام رضا)ع( در منطقه تبادکان   آستان: به همت بنیاد فرهنگی رضوی، نخستین دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسالمی امام رضا)ع( 
با هدف تربیت نخبگان فکری، اجتماعی، اخالقی، دینی، تخلق به فضائل اخالقی و معنوی و کسب توانایی های علمی و تربیتی برای ادامه تحصیل در حوزه و دانشگاه در منطقه خواجه ربیع مشهد افتتاح شد.دانش آموزان 

12  نسبت به نام نویسی اینترنتی اقدام کنند. مستعد پایه دهم برای نام نویسی اولیه در این واحد آموزشی می توانندبا مراجعه به نشانی الکترونیکی  

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  آغاز دومین مرحله توزیع غذای متبرک©
 در بیمارستان های خراسان رضوی

آســتان: به مناســبت دهه والیت، 
عملیــات توزیع غذای متبرک حضرت 
رضا)ع( در بیمارســتان های خراســان 
رضوی از 11مرداد آغاز شد. همزمان با 
فرارسیدن دهه والیت و امامت، دومین 
مرحلــه از طرح توزیــع غذای متبرک 
حضــرت رضا)ع( در بیمارســتان های 

خراســان رضوی، ازشــنبه با حضور خادمان حرم مطهــر ثامن الحجج)ع( در 
بیمارستان امام رضا)ع( آغاز شد. در حاشیه این برنامه، امین بهنام؛ دبیر کانون های 
خدمت خراسان رضوی با بیان اینکه نخستین مرحله از این طرح حمایتی با آغاز 
شیوع ویروس کرونا در بیمارستان های درگیر این بیماری اجرا شد، اضافه کرد: 
مرحله دوم این طرح همزمان با دهه والیت به  منظور حمایت و دلجویی از کادر 

درمانی و بیماران بستری در بیمارستان های استان اجرا می شود.
بهنام با اشــاره به نحوه اجرای مرحله دوم طرح در نخستین روز در شهر مشهد 
گفــت: توزیع غذای متبرک حضرت هر روز به نســبت تعداد بیمــاران و کادر 
درمانی بیمارستان ها متغیر است، در اولین روز یک هزار و 100 وعده غذای گرم 

مهمانسرای حضرت در بیمارستان امام رضا)ع( شهر مشهد توزیع شد.

قدردانی از حمایت آستان قدس رضوی از جهادگران عرصه سالمت»
در جریان اجرای این طرح، دکتر علی خرســند؛ رئیس بیمارستان امام رضا)ع( 
ضمــن قدردانی از توجه و حمایت آســتان قدس رضوی نســبت به بیماران و 
جهادگران عرصه سالمت از آغاز شیوع کرونا، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائل 
امروز کادر درمانی و بیماران ما اُفت روحی و روانی این عزیزان است؛ و این دست 
اقدام های آستان قدس موجب روحیه بخشی به بیماران و افزایش توان کارکنان 

بیمارستانی برای ادامه روند خدمت رسانی می شود.
وی با تشریح شرایط این بیمارستان بیان کرد: در حال حاضر حدود 3هزار و 200 
تن از کارکنان در خدمت بیماران هســتند که از این تعداد 2هزار و 400 نفر در 
بخش های ویژه درمان بیماران مبتال به کرونا مشغول فعالیت اند. در بیمارستان 

امام رضا)ع( 400 بیمار مبتال به ویروس کرونا بستری هستند.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی منصوب شد©
آستان: امین بهنام با حکم محمدمهدی برادران؛ مدیرعالی حرم مطهر رضوی به 

سمت معاونت خدمات زائرین حرم مطهر رضوی منصوب شد.
با حکم محمدمهدی برادران؛ مدیر عالی حرم مطهر رضوی و موافقت تولیت 
آستان قدس رضوی، امین بهنام به سمت معاون خدمات زائرین حرم مطهر 
رضوی منصوب شد.ارائه خدمات در شأن بارگاه نورانی حضرت رضا)ع(، تأمین 
رفاه، آسایش، ایمنی، بهداشت و سالمت زائران و پذیرایی مطلوب و کریمانه 
با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران رضوی از جمله موارد مورد تأکید در حکم 
انتصاب معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی است.گفتنی است امین بهنام 
مدیریت امور رفاه زائرین آستان قدس رضوی و مدیریت دفتر نمایندگی آستان 

قدس در استان خراسان رضوی را در کارنامه کاری خود دارد.

مدیرعامل »به نشر« خبر داد 

 عرضه 150 عنوان کتاب با تخفیف 20 درصدی©
 همزمان با دهه والیت

قدس: مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( گفت: به منظور پاسداشت 
دهه امامت و والیت و تا عید ســعید غدیر خم به صورت مجازی و حقیقی طرح 
فروش آثار با تخفیف ویژه در فروشگاه های این انتشارات برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی به نشر، حسین سعیدی افزود: بیش از 150 عنوان کتاب با موضوعات 
ســیره نبوی و علوی با تخفیف ویژه عرضه می شود.وی با بیان اینکه تخفیف در 
نظر گرفته شــده برای این عناوین 20 درصد است، ادامه داد: عالقه مندان برای 
تهیه این آثار می توانند از فروشــگاه های کتاب انتشــارات آستان قدس رضوی و 
همچنین فروشگاه مجازی طریق اقدام کنند.مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( گفت: در این طرح عالوه بر آثار به نشر، کتاب های بنیاد پژوهش های 

اسالمی و مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی نیز عرضه می شود.

 آستان    مدیر عالی حرم مطهر رضوی 
گفت: نصب سایه بان ها  در حرم مطهر امام 
علی بن موسی الرضا)ع( پاسخی به مطالبه 
بحق و چندین ســاله زائران این آســتان 

مالئک پاسبان بود.
برادران با اشــاره به نصب سایه بان ها برای 
نخســتین بار در صحن های حرم مطهر 
رضوی، اعالم کرد: نصب سایه بان در حرم 
مطهر رضــوی یکی از مطالبــات بحق و 
دیرینه زائران آستان ملکوتی امام رضا)ع( 
بــود و بر همین اســاس حجت االســالم 
والمســلمین مــروی در بــدو انتصاب به 
تولیت آستان قدس رضوی دستور تکمیل 
مطالعات مربوط به ایــن موضوع را صادر 
کردند و طی یک و نیم ســال گذشــته 
بررســی های گسترده ای  امر  متخصصان 
را درباره امکان ســنجی و طراحی احداث 
سایه بان در صحن های مختلف حرم مطهر 
انجام دادند و به نتایج قابل توجهی دست 

یافتند.
وی با اشــاره به بررسی طرح ها و ایده های 
مختلــف داخلی و خارجــی و نمونه های 
اجرا شده در مســجدالنبی)ص( و عتبات 
عالیات در مرحله مطالعاتی، افزود: شیوع 
بیماری کرونا و شــرایط اضطراری پیش 
آمده که منجر به محدودیت خدمت رسانی 
در رواق های حرم مطهر شده بود، مطالبه 
ایجاد سایه بان در اماکن متبرکه را تشدید 
کرد و از همین رو مسئوالن آستان مقدس 
رضــوی تصمیم گرفتند یکی از طرح های 
دریافت شده با قابلیت اجرای فوری را در 

مدت محدود پیاده سازی کنند.
برادران با بیان اینکه حفظ سالمتی زائران 
یکی از اولویت های اصلی آســتان قدس 
رضوی اســت، گفت: این طــرح با هدف 
حفظ ســالمتی و ارتقای آســایش و رفاه 
زائران ارجمند اجرا شد و ان شاءاهلل براساس 
منویات و تأکیدات تولیت معزز آستان، با 
تکمیل مطالعــات و تحقیقات، طرح های 
دیگری نیــز با ابعاد بزرگ تر در این زمینه 

اجرا خواهد شد.
مدیرعالــی حرم مطهر رضــوی با تأکید 
بر اصل کیفیت و کارایــی در اجرای این 
پروژه، عنوان کرد: اعمال کمترین آسیب 
بصری به آرایه هــای معماری حرم مطهر 
رضوی، حداقل اشغال فضای تردد زائران، 
مطابقت با شرایط اقلیمی مشهد مقدس 
در فصول مختلف و قابلیت اجرای فوری، 

مهم ترین مؤلفه های مورد توجه در انتخاب 
سایه بان های اجرا شده بودند.

برادران در پاســخ به این پرسش که چرا 
از سایه بان های مشــابه چادرهای مدینه 
منوره در حرم مطهر رضوی استفاده نشد، 
توضیح داد: کارشناســان فنی حرم مطهر 
از ابتدا، الگوی مدینه منوره را در دســتور 
کار قرار دادند، اما به دلیل معماري خاص 
حرم مطهر و نبود زیرساخت های الزم در 
صحن هــا، نصب ســایه بان هایی همچون 
مســجدالنبی)ص( مقدور نیست. زیرا در 
طراحي معماری و تأسیســات حرم مطهر 

نصب چنین چادرهایی در نظر گرفته نشده 
و در حال حاضر ایجاد این زیرســاخت با 
توجه به توسعه فضاهای زیرسطحی حرم 
مطهر اعم از رواق ها، زیرگذر و بهشت ثامن 

ممکن نیست.
وی افزود: همچنین شاهکار معماری غنی 
اســالمی ایرانی که در صحن های متبرک 
رضوی به کار رفته در مدینه منوره وجود 
ندارد؛ بنابراین نصب ســایه بان هایی به آن 
شــکل می تواند از حس روحانی و زیبایی 

بصری فضای صحن های مطهر بکاهد.
برادران گفت: هم  اکنون اجرای سایه بان های 

چــادری در صحن هــای مرکــزی حرم 
مطهر ماننــد انقالب اســالمی، آزادی و 
گوهرشــاد در حال اجراست و برای سایر 
صحن ها نیز طرح های مختلفی با توجه به 
زیرساخت های موجود در مرحله مطالعاتی 
قــرار دارد. وی با بیان اینکه در ابتدای کار 
هستیم و نصب سایه بان ها در صحن های 
مرکزی گام نخســت ماست، تصریح کرد: 
تسریع در اتمام پروژه، استفاده از فناوری 
روز و افزایــش بهره منــدی از ظرفیــت 
متخصصان داخلــی در مراحل بعدی کار 

مورد نظر آستان قدس رضوی است.

مدیرعالی حرم مطهر رضوی درباره نصب سایه بان ها تأکید کرد

 ذبح 250 رأس گوسفند©پاسخی به مطالبه  دیرینه  زائران 
 برای نیازمندان درخوزستان

آستان: همزمان با عید سعید قربان و آغاز 
دهه والیت بیش از 250 رأس گوسفند ذبح 
و گوشت آن بین نیازمندان استان خوزستان 
توزیــع شد.حجت االســالم والمســلمین 
جلیل علی نژاد، مسئول کانون های خدمت 
رضوی اســتان خوزســتان اظهار کرد: با 
اســتفاده از ظرفیت کانون های خادمیاری 
در شهرســتان ها و همچنیــن کانون های 
محلی خادمیاری درشهرستان اهواز، 250 
رأس گوســفند در روز عید قربان به ارزش 
5 میلیارد ریال برای توزیع بین نیازمندان 

استان ذبح شد.
وی تصریــح کرد: قرار اســت بخشــی از 
گوشت های ذبح شده توسط این کانون ها در 
پخت و پز عید غدیر اســتفاده شود.گفتنی 
است با توجه به شرایط کنونی استان نسبت 
به شــیوع ویروس کرونا تمام پروتکل های 
بهداشــتی در مراحل ذبح و توزیع رعایت 

شده تا سالمت افراد جامعه نیز حفظ شود.

دیدار خادمیاران با خانواده ©
دو شهید در اصفهان

آستان: همزمان با دهه والیت، خادمیاران 
رضوی با خانــواده دو شــهید واالمقام در 
اصفهان دیدار کردند.همزمان با دهه والیت 
جمعی از خادمیاران کانون ایثار و شهادت 
رضــوی با خانواده شــهید دفــاع مقدس 
حسینعلی سخاوتی و شهید مدافع سالمت 
سیدمحمد موسوی دیدار و گفت وگو کردند.

طلبه مجاهد، شــهید حسینعلی سخاوتی 
پس از چندین ســال حضور در جبهه های 
جنگ و مبارزه با دشمن بعثی سرانجام در 
بهمن سال 13۶4 و در عملیات والفجر8 به 
شهادت رسید.شــهید سیدمحمد موسوی 
نیز پزشــک متخصص اطفال به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا روز شــنبه 21 تیر ســال 
جاری به جمع شهیدان سالمت پیوست و 
در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده 
شد.این شهید مدافع سالمت که نمونه کامل 
پزشکی متعهد، متخصص و تالشگر بود برای 
مداوای بیماران از هیچ تالشی دریغ نکرد و در 
سال های اخیر در یکی از محروم ترین مناطق 
شهر اصفهان مشــغول خدمت رسانی بود.

 اهتزاز پرچم بزرگ علوي©
 در بندرعباس 

آستان: در آســتانه عید سعید غدیر خم، 
پرچم مزین به  »من کنت مواله، فهذا علی 
مواله« توسط شبکه جوانان رضوی در میدان 
پرچم بوســتان غدیر بندرعباس برافراشته 
شد.مسئول کانون شبکه جوانان رضوی در 
حاشــیه این مراسم اظهار کرد: به مناسبت 
آغــاز دهه امامت و والیــت و در ویژه برنامه 
»بام بهشــت« که با حضور حجت االســالم 
والمســلمین عبادی زاده؛ نماینده ولی فقیه 
در استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، شهردار 
منطقه یک، مدیر عامل ســازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری و سایر مسئوالن با اجرای 
گروه موزیک نیــروی دریایی منطقه یکم 
ارتش برگزار شد پرچم »من کنت مواله فهذا 
علی مواله« به اهتزاز درآمد.مصطفی رجبیان 
افزود: امیدواریم در اعیاد و مناســبت های 
پیش رو و برجســته مثل ماه محرم پرچم 

اباعبداهلل الحسین)ع( را به اهتزاز درآوریم.

تولید محصوالت فرهنگی ویژه دهه والیت
 آستان: مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: به مناسبت 
فرا رســیدن دهه دوم ماه ذی الحجه مجموعه  ای از محصوالت 
فرهنگی اداره تولیدات ویژه دهه والیت در حرم رضوی تولید و 
توزیع می  شود.جواد هاشمی؛ مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی 
در گفت وگو با آستان نیوز، ضمن تبریک عید سعید قربان و عید 
غدیر به تشریح اقدام های ویژه اداره تولیدات فرهنگی معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی در دهه والیت پرداخت 
و ابراز کرد: نشــر و اعتالی فرهنگ رضوی، دینی و انقالبی در 
بین زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی از طریق تأمین، تولید 
و توزیع آثار برای ســنین مختلف در قالب های متنوع مبنای 
فعالیت های اداره تولیدات فرهنگی است. بنابراین مناسبت های 
ویــژه ای مانند دهه والیت زمینه خوبی بــرای ترویج و انتقال 
آموزه های اسالمی است که اداره تولیدات این فرصت را مغتنم 
شمرده و یکسری محصوالت فرهنگی تدارک دیده است که در 

دهه والیت در اختیار عاشقان مکتب علوی قرار می  گیرد.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت هــای اداره تولیدات فرهنگی با 

محوریت ســه موضوع امام رضــا)ع( و زیارت، فرهنگ دینی و 
انقالب اسالمی انجام می شود، گفت: انتشار کتاب مشکات امامت 
و والیت؛ برگزیده سخنرانی های مرتبط با این موضوع در حرم 
مطهر رضوی با تیراژ 2هزار نسخه، نشر مجله کبوتران حرم ویژه 
کودکان با موضوع عید قربان و عید غدیر با تیراژ 2هزار، ارسال 
کارت پستال تبریک عید غدیر برای مخاطب نورالهدی به تعداد 
150هزار ویژه مخاطبان کودک و نوجوان، نشر مجله الکترونیک 
نورالهدی کودک و نوجوان و انتشار کتاب کودک »آش غدیر« از 

جمله محصوالت تولیدی ویژه دهه والیت است.
مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی با بیان اینکه با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و به منظور تسهیل در بهره مندی مخاطبان بیشتر 
محصوالت تولیدی در فضای مجازی حرم مطهر رضوی نیز قرار 
می گیرد، افزود: پخش تیزر معرفی سه کتاب با عناوین حاضران 
به غایبان برســانند، شهابی در شــب و رمان آسمان چهارم از 
طریق تلویزیون های پهن پیکر صحن های حرم مطهر رضوی از 

دیگر برنامه های اداره تولیدات فرهنگی در دهه والیت است.

وی معرفی کتــاب »الغدیر« را یکی دیگر از برنامه های این اداره 
در دهه والیت برشــمرد و گفت: معرفــی این کتاب به صورت 
پخش 10 کلیپ در مورد محتوا و چگونگی نگارش مؤلف و آثار 
و پیام های آن تهیه شده است و هر یک از این کلیپ ها در یکی 
از شب های دهه والیت از تلویزیون های پهن پیکر صحن ها پخش 
خواهد شد. هاشمی در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی حرم 
مطهر رضوی در دهه والیت نیز گفت: مسابقه فرهنگی »حاضران 
به غایبان برسانند«، مسابقه خط حزب اهلل و... از جمله مسابقات 
ویژه دهه والیت است.مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: 
بهره مندی از مجموعه  مراسم حرم مطهر رضوی از طریق سایت 
رســمی اداره تولیدات فرهنگی حرم مطهــر رضوی به آدرس 
archive.razavi.ir امکان پذیر اســت و عالقه مندان می توانند با 
مراجعه به این ســایت محصوالت و برنامه ها را مالحظه کنند.

یادآور می  شود محصوالت فرهنگی در قالب  های مختلف از سوی 
معاونت تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی تهیه و در بین 

زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( توزیع می شود.

خبر
به همت اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی صورت می گیرد

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید

 دوشنبه 13مرداد 1399  13ذی الحجه 1441 3 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9310

تولیت آستان قدس رضوی  از افزایش نصب سایه بان ها درصحن های حرم مطهر رضوی خبر داد
سایه بانی برای زیارت »خورشید«

تولیت آستان قدس رضوی در یادداشتی نوشت: امروز نخستین 
فاز عملیات اجرایی نصب سایه بان ها در صحن های اصلی حرم 
مطهر آغاز و با اســتمداد حضرتش، ان شــاءاهلل به مرور شاهد 

افزایش آن ها خواهیم بود.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس 
رضوی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از افزایش نصب 
سایه بان ها در صحن های حرم مطهر رضوی خبر داد و نوشت: 
»یکــی از مطالبات اصلی زائران حرم مطهر رضوی از گذشــته 
تاکنون به ویژه در تابستان، ایجاد سایه بان هایی به منظور حفظ 
رفاه حال ایشان برای استفاده از صحن های حرم مطهر در روزهای 
گرم سال بوده است. با مطالعات انجام شده و بررسی نمونه های 
مختلف داخل و خارج از کشور، تالش شد به این مطالبه بحق 
زائران جامه عمل پوشانده و سعی شود سایه بان هایی طراحی 

شوند که با در نظر گرفتن جمیع جوانب و حفظ معماری حرم 
مطهر، تهیه آن ها از سرعت، کیفیت و کارایی الزم برخوردار باشد.

همچنین با توجه به شــیوع بیماری کرونا و محدودیت های 
حضــور زائران در رواق های مســقف، تمــام تالش خادمان 
زائران این بوده و هســت که در کنــار رعایت کامل اصول 
و فراهم ســازی امکانات بهداشــتی به منظور حفظ سالمتی 
زائران، از فکر ایجاد آسایش و رفاه حال بیشتر ایشان در حد 
مقدورات غافل نبوده و بحمداهلل، امروز نخستین فاز عملیات 
اجرایی نصب ســایه بان هــا در صحن های اصلی حرم مطهر 
آغاز و با استمداد حضرتش، ان شاءاهلل به مرور شاهد افزایش 
آن ها خواهیم بود.امید آنکه قدم کوچکی جهت تأمین رفاه و 
آسایش بیشتر زائران گرانقدر حضرت رضا)ع( برداشته شده 

باشد؛ ان شاءاهلل... . 
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی 
دو مرحله ای خدمات پیمانکاری:عملیات اجرایی سیس�تم کنترل مرکزی تاسیس�ات آبرسانی ش�هر تربت حیدریه-فاز اول-به شماره 
فراخوان 2099001446000053 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/05/12 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصات عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 

گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/05/20

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/06/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان صدف -  تلفن  5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی 
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

آب رفته به جوی بر نمی گردد، در مصرف آب صرفه جویی کنیم
اول  » تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری « ت 
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شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد بر اساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب سال 
1369 ، نس�بت به واگذاری بخش�ی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان برای دوره زمانی محدود و معین در ازای پرداخت قیمت هر مترمکعب 

پساب با شرایط زیر به خریدار واجد شرایط اقدام نماید. 
میزان تضمین شرکت در مزایده )ریال(موضوع مزایدهشماره مزایده

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

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

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

6-محل تحویل پساب : خروجی پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان
 7- خریدار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی در بخش صنعت با در دس�ت داش�تن س�ابقه مدیریتی قابل قبول ، تامین و تخصیص س�رمایه مورد نیاز را بعهده خواهد 

داشت.
8- آدرس و نحوه دریافت اسناد مزایده : اسناد از تاریخ 99/05/13  لغایت 99/05/20  به صورتهای ذیل جهت دریافت موجود می باشد.

الف( بصورت حضوری : واریز فیش بانکی به مبلغ 200/000 ریال به حساب جاری  1733059199بنام شرکت آب وفاضالب استان زنجان نزد بانك تجارت شعبه کوی قائم 
زنجان و مراجعه حضوری به اداره قراردادهای شرکت به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، ابتدای زیباشهر، شرکت آب و فاضالب استان زنجان.  

 .www.znabfa.ir یا http://iets.mporg.ir ب(دریافت اسناد مزایده از طریق سایت:  دریافت رایگان  اسناد از یکی از سایت های
   http://iets.mporg.ir    ,   www.znabfa.ir     ,     http://tender.nww.ir : 9-سایت های ثبت آگهی

10-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین مطابق جدول فوق می باشد که می بایست به یکی از صور مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.
11- مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب  : حداکثر تا ساعت 14:30  مورخه 99/06/01 می باشد.

12-تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 024-33469145
13-زمان و مکان گش�ایش پیش�نهادها: پیشنهادهای مربوط به مزایده رأس س�اعت 11 مورخه  99/06/02 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان واقع در 

کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر ، بازگشایی خواهد شد.
14- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده به صورت مشروح مندرج است.    

15- هزینه کلیه آگهی ها بعهده برنده مزایده می باشد.              
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی تجدید مزایده عمومی  
اولفروش بخشی از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان  ت 

وب��
ن برگ س���بز، کارت و بیمه خ���ودروی MVM110S مدل 

1395 رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 544ص67 
ایران 36  شماره موتور MVM371FBHG001273 و 
شماره شاسی NATEBAPM4G1001890 به مالکیت 
امیر صادقیان لطف آباد کش���کوئی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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اص���ل برگ س���بز خودروی س���واری س���ایپا 132 مدل 
1389 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 32 ای���ران 792 ی 73 
شاس���ی  ش���ماره  و   3723912 موت���ور  ش���ماره  و 
S1422289198767  متعلق به آقای حسین ایروانی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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س���ند کمپانی خودروس���واری پژو پارس م���دل 1398 
بش���ماره انتظام���ی 38 ای���ران 796 ص 84 ب���ه رنگ 
 139B0147628  خاکس���تری متالیک وش���ماره موتور
وش���ماره شاسی  NAAN11FE9KH541203   متعلق 
ب���ه آقای س���جاد تکلو مفق���ود وازدرجه اعتبارس���اقط               

می باشد. ,ع
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مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی خبر داد

 افزایش راندمان تولید مزارع تریتیکاله©
 با اجرای سامانه نوین آبیاری

آستان: مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی گفت: اجرای 
ســامانه نوین آبیاری، موجب افزایش راندمان تولید مزارع تریتیکاله شده است.

محمد  هاشم زاده بیان کرد: تمامی مساحت اختصاص داده شده کشت تریتیکاله 
در سال زراعی 99-98 به روش قطره ای آبیاری شده است.وی ادامه داد: طی سال 
زراعی جاری، تریتیکاله در سطح ۶0 هکتار از اراضی سازمان موقوفات ملک کشت 
شــد که 40 هکتار آن به صورت علوفه ای و 20 هکتار به صورت بذری برداشت 
شده است.مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی افزود: بدین 
ترتیب هزار و 790 تن علوفه و 14۶ تن بذر تریتیکاله از مزارع این سازمان تولید 
شــده است.وی با اشاره به مزایای سامانه آبیاری قطره ای تصریح کرد: استفاده از 
این روش، افزایش عملکرد محصول و افزایش سطح کشت و همچنین استفاده 

دقیق تر از کودهای مصرفی همراه با آب آبیاری را به دنبال داشته است.
هاشم زاده ادامه داد: سال گذشته نیز 57/5 هکتار از اراضی تریتیکاله این مجموعه 

با استفاده از سامانه های آبیاری جدید آبیاری شده است.
وی استفاده از ارقام پربازده و کشت به موقع را از جمله اقدام های صورت گرفته به 
منظور افزایش میزان تولید عنوان کرد و گفت: همچنین می توان استفاده از روش 

آبیاری قطره ای و بهره گیری به موقع از انواع کودهای ماکرو و میکرو را نام برد.
مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی ادامه داد: امسال سعی 
شــده از ارقامی استفاده شود که ضمن داشتن عملکرد باال در تولید محصول، از 

مقاومت خوبی نسبت به تنش ها برخوردار باشد.
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 انتشار کتاب »درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی« مهر: درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی، صورت تغییر یافته پایان نامه اندیشه سیاسی با 
عنوان ادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی عالمه طباطبایی است. اثر حاضر درآمدی بر نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی و نسبت این دو است. نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی 

عالمه طباطبایی تاکنون در ضمن پژوهش های متعددی بحث و بررسی شده است. این اثر نشان می دهد فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری است.

نگاهی به نسل جدید جوانان انقالب اسالمی

از نسل »ب« تا نسل »چ« ©
دو سه ســال است شاهد شکل گیری نسلی از جوانان دانشــجو، هنرمند، نویسنده و 
روزنامه نگار هســتم که من به آن ها »نسل چ« می گویم، آدم هایی که »چرا و چگونه« 
برایشان اولویت است. من هنوز درباره آن ها تحقیق نکرده ام اما به واسطه ارتباط با شماری 

از ایشان، مشخصات زیر را برای آن ها قائلم.
یک. »نسل چ« نسخه ای از »اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا« هستند؛ یعنی 
چه؟ یعنی دیگر اینکه کسی خودش را اصالح طلب یا اصول گرا معرفی کند، شعارهای 
این دو گروه را سر بدهد و به شخصیت های مهم این دو گروه ابراز ارادت کند، برایشان 
کفایت نمی کند. این ها از این حد بسیار فراتر رفته اند و به مشخصاتی رسیده اند که در 

ادامه می نویسم.
دو. این ها اغلب، دانشجویان رشته های مختلف، دغدغه دار، دوستدار ایران و مواجه شده با 
برخی واقعیت های مهم هستند که فهمیده اند حکومت داری در کنار امر سیاسی، امری 
فنی، علمی، کارشناســی و مواجهه با واقعیت پیچیده ای است که با شعار، تسلیم اراده 

کسی نمی شود.
سه. اعضای نسل »چرا و چگونه« وقتی به شعارهایی نظیر »ایران برای همه ایرانیان« 
)شعاری مشهور در اردوی اصالح طلبان( یا »کار جهادی- انقالبی« )شعاری مشهور در 
اردوی اصول گرایان( می رسند، می گویند »این ها که می گویی خوب، حاال چگونه عمل 
کنیم؟ یعنی چگونه می شــود که ایران برای همه ایرانیان شود یا معنای عملیاتی کار 

جهادی-انقالبی چیست؟«
چهار. این نسل محصول همین دانشگاه ها هستند که با همه نقصان هایش، این گروه 
را با علم، دنیای کارشناســی، کشورهای دیگر و روش های عقالنی آشنا کرده است. آن  
که تندتر شــعار می دهد چه اصول گرا، چه اصالح طلب برای این ها حجیت ندارد، اول 

می پرسند چرا این حرف را می زنی و بعد می گویند چگونه به آنچه می گویی برسیم؟
پنج. این نســل، خودآگاه و ناخودآگاه واقعیت سختی را که پیش رو دارد لمس کرده 
است. آن ها در ســنین ازدواج هستند اما نمی توانند ازدواج کنند، دیده اند با این وضع 
اقتصاد و چشــم انداز اقتصــادی به حداقل های زندگی هم نمی رســند و به یک معنا، 
دشــواری و واقعیت های تلخ زندگی که به مدد فضای مجازی در دســترس همه قرار 
گرفته، چشمشان را به سوی آینده گشوده است. این ها توخالی بودن بسیاری از حرف ها، 
وعده ها، آرمان ها، آدم ها، شعارها، ایده ها و... از همه جناح ها و اندیشه ها را دیده اند و قادرند 

علیه آن ها استدالل کنند.
شش. زیستن در محیط دانشگاه با همه تکثرها، ضرورت همزیستی مسالمت آمیز، مدارا 
و تساهل برای کنار هم نگه داشتن یک جامعه 80 میلیونی را به ایشان یاد داده است. 
آن ها از همان سر کالس لیســانس یاد می گیرند چادری-مانتویی، ریش دار-بی ریش، 
دختر-پسر، اصالح طلب-اصول گرا و... باید کنار هم زندگی کنند. سؤالشان این می شود 

که چرا بزرگ ترهای قوم قادر نیستند این تنوع را درک و تحمل کنند؟
هفت. این ها خودشان دست به قلم شــده اند، پشت دوربین نشسته اند، کار پژوهشی 
می کنند و کارشــان اسطوره شکنی است. جنسشــان جوری است که مرید هیچ کس 
نمی شوند، زبانشان به نقد گویاست، اغلبشان یک زبان خارجی بلدند و ارتباطات گسترده 
با رفقای خارج رفته شــان هم دارند. دنبال ایده های نو برای زیستن و زندگی هستند. 

مسئولیتی هم در قبال ایران احساس می کنند. بی تفاوت نیستند.
هشت. زندگی برای این ها خودش اصالت دارد. دنیا هم اصالت دارد. این ها دیده اند 
که تحقیر دنیا آخرش ســر به بیکاری، فقر، آســیب اجتماعی و فروپاشی اخالقی 
می زند. آن ها دائم می پرســند »چرا وضع این گونه اســت؟« و »چگونه باید بهبود 
ایجاد کرد؟« آن ها همه جا هســتند، اندیشکده، دانشگاه، حوزه، سینما، موسیقی، 
کارآفرینی، تلگرام و...؛ و محصول انتقادی و کارشناســی و از جنس چرا و چگونه، 
مثل فیلم، گزارش، گزارش سیاســتی، پادکســت و... درباره مســئله های واقعی از 
اقتصــاد گرفته تا زباله، طالق تا قیر رایگان، شــفافیت آرای نمایندگان، طرح های 

دولت و سیاست خارجی تولید می کنند.
نه. نسل چ از »باید« بیزار است. این ها »باید بشود«  »نسل ب« را ارزش نمی نهد. آن ها 
یک عمر شنیده اند که قیمت ها باید کنترل شود، طالق باید کم شود، جوان ها باید دیندار 
باشند، اقتصاد باید پررونق شود و در مقابل همه این ها می پرسند چرا و چگونه این گونه 
شود؟ »چرا« برای زیر سؤال بردن برخی بایدهاست و »چگونه« برای یافتن راه تحقق 

بایدهایی که قبول دارند.

 اندیشــه/ فاطمه افتخاری   امروز ســالگرد 
درگذشــت دانشــمند آمریکایی، تورستون وبلن، 

جامعه شناس برجسته قرن 19 میالدی است.
 وبلن با نظریه »طبقه تن آســا« شهرت زیادی در 
ایران و در بین اندیشــمندان و دانشــگاهیان دارد. 
نظریه  طبقه  تن آسا، نخستین و معروف ترین کتاب 
وبلن اســت که در آن بســیاری از معیارهای رفتار 
انســان به چالش کشیده می شــود. به گفته وبلن، 
طبقه  تن آسا معیارهایی را می پروراند که هر فردی 
در هر سطحی از جامعه، به گونه ای وادار به رعایت آن 
می شود. نشانه  بارز عضویت در طبقه تن آسا، پرهیز 
از مشقت کار تولیدی و موفقیت در مصرف تظاهری 
اســت.کتاب »نظریه طبقه  تن آســا« اثری بنیادی 
برای هر دانشجوی تاریخ، سیاست، جامعه شناسی 
و روان شناسی اســت. به این بهانه با دکتر فرهنگ 
ارشاد، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران و مترجم 
کتاب نظریه طبقه تن آســا گفت وگویــی را انجام 

داده ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

برای ورود لطفاً مختصــری درباره نظریه   
طبقه تن آســا و مفاهیم پیرامون آن یعنی 

مصرف تظاهری و نیابتی توضیح دهید.
وبلن طبقه باالی آمریکا را به دو دســته تقســیم 
می کنــد؛ آن ها که زحمتکش هســتند و صنعت 
همراه با زحمت دارند. این طبقه را جزو طبقه تن آسا 
نمی داند، بلکه به کســانی می تازد کــه مال اندوز و 
ثروت مدار هستند. طبقه تن آسا پول بدون زحمت 
بدست می آورند و چون بدون زحمت است ولخرجی 
می کنند. وبلن می گوید این ها پول را نه تنها مصرف، 
بلکه ضایع می کنند. اینجاست که وبلن به واژه خاص 
خــود یعنی مصرف تظاهری می رســد، این طبقه 
مصــرف می کند که بگوید مردم مــن با اینکه کار 
نمی کنم، پشــتوانه قوی مالی دارم که می توانم این 
کاال را مصرف کنم. خصلت دیگر طبقه تن آسا چشم 
و همچشمی است. یعنی کاال را فقط برای اینکه نیاز 
جسمی و اجتماعی را برطرف کند، مصرف نمی کند، 
بلکــه ایــن را ولخرجی و احســاس رضایت روانی 
می کند. چون نیازها و به تبع آن، مصرف این طبقه 
محدود اســت، حتی پیشخدمتی که دم در خانه او 
می ایستد، لباس فاخری به تن دارد؛ که اینجا مفهوم 

دیگری با عنوان مصرف نیابتی مطرح می شود. 

ما می توانیم جامعه ایران و بحث هایی را که در   
کشورمان با عنوان آقازادگی و ژن خوب مطرح 
است با نظریه طبقه تن آسا وبلن پیوند بزنیم؟

ایــن واژه را نمی تــوان در اینجــا مطــرح کرد. به 
طــور کلی خواننده این مطلــب باید دقت کند که 
وضعیت تاریخی، فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی 
جامعه آمریکا در آن ســال ها بــا جامعه ایران فرق 
می کند. یعنی اگر برخی از نمود های طبقه تن آسا 
و مصرف کننــده امروز دیده می شــود دقیقاً همان 
الگویی نیست که وبلن می گوید. هم یک قرن از آن 

بحث ها گذشته و هم قالبی که در یک فرهنگ دیگر 
وجود داشــته وارد یک فرهنگ دیگر شده. جامعه 
آمریکا جامعه مهاجری اســت، به همین دلیل یک 
فرهنگ عمیق در آمریکا وجود ندارد. آمریکایی که 
کریستف کلمب به اصطالح کشــف کرد70 سال 
پیش برتراند راسل گفت: کریستف کلمب، کاشف 
نیست یک ماجراجو است که از روی هوس می رود 
کشوری که فرهنگ و تاریخی غنی دارد را می گیرد 
و اســمش را می گذارد کشف آمریکا. اگر بخواهیم 
به کریســتف کلمب عنوانی بدهیم، باید بگوییم او 

بنیان گذار استعمار است نه کاشف. 
خالصه اینکه ترکیب جامعه ایرانی 
با جامعه آمریکایی متفاوت است. 
نخست اشرافیت به آن معنی که 
در اروپا شکل گرفته در ایران شکل 
نگرفته است؛ عناصر اشرافیت هم 
در این دو جامعه متفاوت اســت. 
حتی اگر امروز نمود ضایع کردن 
را در جامعــه خودمــان ببینیم، 
دقیقاً آن چیزی نیســت که وبلن 
می گوید. البته نقدی را که وبلن به 
آن جامعه می کند ما می توانیم به 
جامعه خودمان بکنیم. مثالً جوانی 
که از یک خانواده نوکیســه بلند 
شده، ماشین گرانقیمتی می خرد 
و مــی رود در خیابان هــا دور دور 
می کنــد. این ضایع کردن اســت 
اما این دقیقاً الگوی وبلن نیســت. 
از وبلن می توانیم برای شــناخت 
چارچوب آن اســتفاده کنیم، اما 
ظرفــی کــه در آن رخ می دهــد 

متفاوت است. 

آیا آنچه وبلن در فصل آموزش عالی کتابش   
به عنوان نمودی از فرهنگ پول مداری مطرح 
می کند، قرابتی با وضعیت علم در ایران دارد؟

وبلــن، هم به علم به دید انتقــادی نگاه می کند و 
هم بــه ورزش. البته من می خواهم موضوع دیگری 
را هم اضافه کنم و آن، هنر اســت. چقدر این ســه 
مقوله بسیار ارزشــمند و فرهنگی، دارد از کارکرد 
خــود فاصله می گیــرد، در همیــن جامعه ما یک 
کارگزار و کنشگر علمی به فکر مسئولیت اجتماعی 
و فرهنگی خود هســت یا خیر؟ من هم قبول دارم 
به هر میزان که کنشگران علمی ما از آن مسئولیت 
و خدمت صادقانه ای که علم می تواند به مردم کند 
فاصله بگیرند و ماهیت اشرافی بگیرند، به تبع آن، 
خواهــی نخواهی از درد اجتماعــی کنار می روند و 
به مســائل حاشیه ای  می پردازند. من به این خاطر 
ورزش را اضافه کردم کــه در آن، بدتر از علم دارد 
سوءاستفاده می شود. این اتفاق نه تنها در ایران که 
در تمام دنیا می افتد. ورزشکارها در تبلیغات دروغین 

و توخالی شرکت می کنند و پول 
هنگفت هم می گیرند و دقیقاً به 
همین دلیل از نظرشــان ُعقالیی 
و قابــل توجه اســت. این همان 
پول مداری است که وبلن می گوید 
یا حتی بازیگری که تئاتر و سریال 
بازی می کنــد و اتفاقاً ما به آن ها 
می رود  هســتیم،  هم  عالقه مند 
برای فالن ســس گوجه فرنگی 
این ها  آن قــدر  تبلیغ می کنــد. 
مشخص اســت که نیاز به تکرار 
کردن ندارد. این همان حرف وبلن 
است منتها واقعیتی که 120 سال 
اختالف تاریخی با زمان وبلن دارد. 

وبلن به عنوان کســی که   
آسا  تن  طبقه  منتقد  همواره 
بوده اســت، برخالف مکتب 
انتقــادی ها بــه تکنولوژی 
امر  این  دارد،  مثبتی  دیدگاه 

ناشی از چیست؟
کســانی که پیرو مکتب فرانکفــورت بودند عموما 
نگاه بدبینانه ای به تکنولوژی داشــتند و به نظر من 
موضع علمی شان قوی تر و مؤثر تر از وبلن بوده است. 
اما من در اینجا مقداری با وبلن موافق هســتم و با 
مکتب فرانکفورتی ها کمی زاویه دارم. از این نظر که 
تکنولوژی به خودی خود نمی تواند بد یا خوب باشد. 
اینکه ما چطور مصرف کنیم خوب یا بد بودنش را 
مشخص می کند. مثالً در فضای مجازی، کیست که 
نداند برخی فیلم ها و پست هایی که ارسال می شود 
فــارغ از بحث دینی، خالف اخالق و ارزش اســت. 
من معلم ســاده ای هستم که به نظرم اول اخالق و 
ســپس علم دارای اهمیت است. خیلی از خبرهای 
فضای مجازی دروغ محض اســت و دروغ برای ما 
پسندیده نیست. در مقابِل تکنولوژی به خودی خود 
نه باید تعظیم کرد و نه باید آن را کوبید. وبلن چون 
تکنولوژی را در خدمت بخشی از طبقه باال می داند که 
صنعت مدار و کارکن هستند، معتقد است تکنولوژی 
کمک می کند آن ها کارشان را مفید تر و تولیدشان 
را بهتــر ارائه دهند. بنابراین برخالف امثال مارکوزه 
که با تکنولوژی مخالف است، موضع گیری می کند. 

گفت وگو با دکتر فرهنگ ارشاد مترجم کتاب »نظریه طبقه تن آسا«

»طبقهتنآسا«پولرانهتنهامصرفبلکهضایعمیکند

طبقه تن آسا 
مصرف می کند که 
بگوید مردم من با 
اینکه کار نمی کنم، 
پشتوانه قوی مالی 
دارم که می توانم 
این کاال را مصرف 
کنم. یعنی فرد 
می خواهد خودش 
را با مصرف کردن 
به نمایش بگذارد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 13 مرداد 1399 13 ذی الحجه1441 3 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9310 

درنگ
نظریه جامعه مصرفی و طبقه تن آسا

امــروز صحبت از جامعه مصرفی اســت، این 
جامعه و این حجم از تبلیغات و فضای مجازی 
زمان وبلن وجود نداشته است. این مصرفی که 
وبلن می گوید تنها خاص طبقه باال و پول مدار 
و یا به قول خود وبلن غارتگر بوده است. آن ها 
که مصرف تظاهری می کنند. جوانی که یک 
شیشــه آب معدنی می خرد، بخشی از آن را 
می خورد و بقیه اش را دور می ریزد، این، جزو 
طبقه تن آسا نیســت. این صرفاً تظاهر دارد و 
ممکن اســت پدرش بدهکار هم باشد. اساساً 

نظــام ســرمایه داری در آن زمان به تبلیغات 
دروغین به این اندازه که امروز مطرح است، نیاز 
نداشته است. در گذشته، سرمایه داری کاالیی 
را تولید می کرده، مصرف می شــده و سودی 
نصیب سرمایه دار می شده است. اما امروز که 
تولید به حد اشباع رسیده، مصرف هم به حد 
اشباع رسیده و جامعه مصرفی در سطح جهان 
به یک بحران تبدیل شــده است. امروز دیگر 
مصرف فقط در طبقه تن آسا نیست، من و شما 

و همه نوعی مصرف بی رویه داریم.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
13996030800001179 مورخ  99/04/23 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی هاونگی  فرزند محمد علی    بش��ماره 
شناس��نامه 60 و کد ملی 0650679032   در  شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��لحت 375/25 متر مربع قسمتی از پالک 253 فرعی از 
345 اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حسین علی آبادی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9903755
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                            تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/13                          

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

برگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل 1385 رنگ نقره ای 
به ش���ماره انتظامی 127م26 ایران 12  ش���ماره موتور 
1565145 و ش���ماره شاس���ی S1412285867736 به 
مالکیت محمد معینی مهر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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سند کمپانی خودروی هاچ بک دانگ فنگ مدل 1396 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 567و47 ایران 74 
 ش���ماره موتور FA173B0010708 و ش���ماره شاس���ی 
NAAE4CFZ4HX023952 به مالکیت زهرا جعفرنیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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پی��رو آگه��ی  من��درج در روزنام��ه ق��دس به ش��ماره 
9295 م��ورخ 26 / 1399/04 ، نظ��ر ب��ه اینکه  جلس��ه 
مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ 99/05/11 
به ح��د نص��اب قانونی نرس��یده ،ل��ذا بدینوس��یله از                  
کلیه سهامداران ش��رکت معادن خاور )سهامی خاص ( 
ی��ا وکالی قانونی آنان برای نوب��ت دوم دعوت به عمل      
م��ی آید تا در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور فوق 
العاده برای س��ال مالی منته��ی به 1397/12/29 که در 
دفتر مش��هد ش��رکت به آدرس : مش��هد-بلوار سجاد 
بزرگمهر ش��مالی 2-پالک 38 -طبقه س��وم که در روز 
چهارش��نبه مورخ 1399/05/29 راس س��اعت 10 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت.
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت 

برای سال مالی منتهی به 97/12/29.
3- انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی و روزنام��ه 
کثیر االنتش��ار جه��ت درج آگهی های ش��رکت و تعیین              

حق الزحمه آنان.
4- بررس��ی و اتخاذ تصمیم نس��بت به صورتهای مالی 

عملکرد سال منتهی به 97/12/29.
5-انتخ��اب اعض��ای هیئ��ت مدی��ره و تعیی��ن حقوق و 

مزایای آنان 
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها که مایل 
به حضور در جلس��ه مذکور می باش��ند م��ی توانند 72 
ساعت قبل جهت ثبت نام و دریافت اطالعات به آدرس 

فوق مراجعه فرمایند.
رئیس  هیئت مدیره شرکت معادن خاور 

)سهامی خاص( 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص (  به شماره ثبت 2013

,ع
99
04
45
9

پیرو آگهی  مندرج در روزنامه قدس به شماره 9295 مورخ  26 / 1399/04 ، نظر به اینکه  جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 99/05/11 به حد نصاب قانونی نرسیده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور )سهامی خاص 
( ی��ا وکالی قانون��ی آنان ب��رای نوبت دوم  دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده که در دفتر 
مش��هد ش��رکت به آدرس : مشهد-بلوار سجاد –بزرگمهر ش��مالی 2-پالک 38 –طبقه سوم که در روزچهارشنبه مورخ 

1399/05/29 راس ساعت 11 صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :   -تغییر آدرس شرکت 

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشندمی توانند 72 ساعت قبل 
جهت ثبت نام و دریافت اطالعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.

رئیس  هیئت مدیره شرکت معادن خاور  )سهامی خاص( 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص (  به شماره ثبت 2013
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امورخدمات مراقبت دهان 

و دن��دان معاون��ت بهداش��تی  را از طری��ق انج��ام 
مناقص��ه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگذار نماید. 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000039، از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، 
از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه  گ��ران در ص��ورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 750.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حس��ابداری معاونت مذکور به نش��انی : مش��هد ، 

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
تاری��خ  س��امانه:  در  انتش��ارمناقصه  تاری��خ   *

99/05/13
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 

99/05/20
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1
برن��ده مناقص��ه  ب��ه عه��ده  * هزین��ه درج آگه��ی 

می باشد.
تلف��ن تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل 
عضویت در س��امانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  

نام: 02188969737 و 02185193768 می باشد.
/عروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
داخلی )س�رمایه ای( بر اس�اس قانون برگزاری معامالت شرکتهای سهامی 
آبفا پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی انجام 

و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد  اولیهمدت نام و مشخصات  خدمات  ردیف

1
اجرای 600 متر خط فرعی  و نصب 1000 فقره انشعاب 
613/321/738/092 ماه فاضالب در شیروان )اولویت اجرایی 1 سال 1399 (

2
اجرای 300 متر خط فرعی  و نصب 500 فقره انشعاب 
56/307/825/937 ماهفاضالب در آشخانه) اولویت اجرایی 1 سال1399(

2
اجرای 300 متر خط فرعی  و نصب 500 فقره انشعاب 
56/307/825/937ماهفاضالب در آشخانه) اولویت اجرایی 2 سال1399(

نکت�ه : ش�رکت کنندگان می توانند جهت اخذ اس�ناد ارزیابی کیفی ب�ه مدت 7 روز کاری 
از مورخه 99/05/14 الی  99/05/22 تا س�اعت 13:30 به دفتر قراردادهای ش�رکت آب 
و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی  واقع در بجنورد -بلوار دولت - نب�ش کوچه ورزش 
مراجعه نمایند. س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد ارزیابی کیفی اعالم ش�ده 

است. ضمنًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
آگهی ارزیابی کیفی 
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 س�ازمان همی�اری ش�هرداریهای اس�تان خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد مناقص�ه عموم�ی ی�ک                            
مرحله ای خرید و نصب  چهار دستگاه پله برقی را به صورت الکترونیکی و با بهره گیری از سامانه اینترنتی 
س�تاد طی شماره سیس�تمی 2099091158000009 مطابق جزئیات مندرج در اس�ناد مربوطه به متقاضیان 

واجد شرایط برگزار نماید.
زمان انتشار در سایت : 1399/5/12

مهلت ارائه پیشنهاد: از16 مرداد ماه لغایت 26 مرداد ماه 99 
مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 8:00 صبح روز 15 مرداد ماه 99

زمان بازگشایی:راس ساعت 10 روز 26 مرداد ماه 99
ضمنا توجه به موارد ذیل الزامی است:

برگ�زاری مناقصه صرفا از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت انجام و کلی�ه مراحل فرایند مناقصه 
ش�امل خرید و دریافت اسناد مناقصه ، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )در صورت وجود هزینه های 
مربوطه ( ، ارس�ال پیش�نهاد قیم�ت و اطالع از  نتیجه برنده ب�ودن مناقصه گران محترم به آدرس س�ایت   

setadiran .ir  امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای شماره 2099091158000009
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
ارائه خدم��ات پیش بیمارس��تانی پایگاه 

ش��ماره 18 اورژانس 115 مشهد و همچنین امور سرویس ، 
نگهداری ،تعمیرات و خدمات پش��تیبانی و اجرائی عملیاتی 
ش��بکه رادیوئی اورژان��س 115 را از طری��ق انجام مناقصه 
عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار نمای��د  . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 2099000060000037 
و2099000060000038، از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقص��ه  گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه 
نش��انی:    www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه پای��گاه ش��ماره 18 ، مبل��غ 
،مبل��غ  رادیوئ��ی  ش��بکه  جه��ت  و  ری��ال   320.000.000
230.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت 
مقرر به حس��ابداری مرکز حوادث و فوریتهای پزش��کی به 
نش��انی : مش��هد -روبروی ش��هید فک��وری 94-طبقه  اول 

ستاد مرکزی دانشگاه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/12

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان 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 در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگ س���بز، س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری موتور 
رن���گ قرم���ز  م���دل 1395   CDI125ان���رژی س���یکلت 
  28336/774 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  زرش���کی 
ش���ماره موت���ور 0125N1K129214 و ش���ماره شاس���ی 
N1K***125E9500220 ب���ه مالکی���ت حس���ین زاه���دی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
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 طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی از بخ��ش

 غی��ر دولت��ی خریداری نمای��د  . کلیه مراح��ل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000036، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
www.setadiran. :الکترونیکی دولت )ستاد( به نش��انی

ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گ��ران در 
صورت ع��دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذک��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 
ش��رکت در مناقص��ه محق��ق س��ازند. قابل ذکر اس��ت:

* 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:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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5روزنامـه صبـح ایـران

استفاده از ظرفیت مساجد در آموزش و پرورش معارف: آیت اهلل محسن اراکی، استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه مسجد، آدم پرور و تربیت کننده انسان است گفت: مسجد، نقش مهمی در سبک زندگی 
و تمدن اسالمی دارد. در آموزش و پرورش باید از ظرفیت مساجد استفاده و برخی کالس ها در آنجا برگزار شود. استاد سطح عالی حوزه علمیه بیان کرد: تزکیه و تعلیم را در کنار هم داریم، بنابراین آموزش و پرورش باید 

نظام عادل پرور باشد. مسجد باید محل آموزش هم باشد، اینکه مساجد را طوری بسازیم که در هر مسجد، یک مدرسه و یا در کنار هر مسجد یک مدرسه بسازیم، عملی و قابل تحقق است.

©
jجایگاه امامت و والیت از دیدگاه امام رضا

معارف: بدون شک یکی از مهم ترین مسائل درونی جامعه اسالمی، مسئله 
امامت اســت. شــناخت، درک صفات و ویژگی های امام آن چنان مهم و 
پراهمیت است که در حدیث نبوی معروف و در جلد ۲ صفحه ۴۰۹ کتاب 
کمال الدین و تمام النعمه آمده است:» َمْن َماَت َو لَْیَس لَُه إَِماٌم َماَت ِمیَتًه 
َجاِهلِیَّه «، یعنی اگر کســی بمیرد و امام زمان خود را نشناســد، به مرگ 
جاهلیت مرده اســت. این روایت به روشنی بیان می کند که شناخت امام 

یکی از مهم ترین وظایف آدمی است.
اهمیت جایگاه والیت در کالم ائمه اطهار)ع( بسیار بیان شده است، به طور 
مثال زراره بن اعین می گوید: در کتاب شــیخ کلینی جلد ۲ به روایتی از 
امام باقر)ع( اشــاره شده که این امام بزرگوار فرموده اند: اسالم بر پنج پایه 
بنا شده اســت: نماز، زکات، روزه، حج و والیت. سپس من پرسیدم: کدام 
یک از این ها برتر اســت؟ حضرت فرمودند: والیت برتر اســت. زیرا والیت 
کلید آن هاســت و شــخص والی دلیل و راهنمای آن ها، ائمه)ع( راهنمای 
نماز، زکات، حج و روزه هســتند و این اعمال بدون راهنمایی آن ها درست 

نیست.
اهمیت والیت در کالم امام رضا)ع( به زیبایی دیده می شــود. امام رضا)ع( 
در مســیر حرکت به ســمت مرو، به نیشــابور رســیدند و مورد استقبال 
بی نظیر مردم آن دیار قرار گرفتند. در جمع آن ها فرمودند: پدرم موســی 
بن جعفر)ع( از پدرش و او نیز از پدر و جدش رسول خدا)ص( نقل کردند 
که خداوند متعال فرموده اســت: »اَل إِلََه إاِلَّ اهلُل ِحْصِنی َفَمْن َدَخَل ِحْصِنی 
أَِمــَن ِمْن َعَذابِی، کلمه اَل إِلََه إاِلَّ اهلُل دژ و قلعه محکم من اســت، هر کس 
در آن داخل شــود، از عذاب من در امان است«، سپس زمانی که قافله راه 
افتاد ایشــان فرمود: »بُِشُروِطَها َو أَنَا ِمْن ُشُروِطَها، با شرایطی که من یکی 
از آن شرایطم«. این حدیث به سلسله الذهب سندی از طال معروف است. 
همچنین، چون در کتاب  های روایی شیعه و اهل سنت با اسناد فراوان نقل 

شده، مورد اطمینان است.
در ایــن روایت امام رضا)ع( به زیبایی مســئله توحید و ایمان به خداوند 
متعال و ســعادتمند بودن در آخرت را معطوف بر خود و پذیرش مســئله 
امامت می کنند. یعنی حتی توحید بدون داشــتن والیت و امامت سعادت 
انســان را تأمین نخواهد کرد؛ چرا که همه چیز از مسیر امام و حجت خدا 
می گــذرد. به عبارت دیگر حتی »اَل إِلَــَه إاِلَّ اهلُل« گفتن و بندگی خدا نیز 

بدون داشتن امام و ولی خدا امکان پذیر نیست.
این روایت در واقع تفســیر روایت نبوی است. پیامبر اکرم)ص( فرمود هر 
که امام خویش را نشناســد، به مرگ جاهلیت مرده اســت، یعنی مرگ او 
به مانند مرگ یک مشــرک اســت، به بیانی دیگر یعنی اســالم او برایش 
ســودی ندارد. در اینجا نیز امام رضا)ع( می فرمایند: »اَل إِلََه إاِلَّ اهلُل« زمانی 
ارزشــمند و کارساز است که انسان را از عذاب الهی نجات دهد و همراه با 

امامت و والیت باشد.
خداوند متعال برای امتحان انســان ها، برخی انسان های دیگر را برگزیده و 
حجت هــای خود را بین مردم قــرار داده و به بقیه مردم امر می کند که از 
آنان اطاعت کنند. مانند همان دســتوری که به ابلیس داد که بر حضرت 
آدم سجده کند و او به علت غرور و تکبری که داشت از سجده امتناع کرد. 
اینجا نیز خداوند متعال به دیگر انسان ها دستور داده است که از اولیای او 
تبعیت کنند و برخی به علت غرور و تکبری که داشتند، این دستور الهی را 
کنار گذاشــتند. امام رضا)ع( در حدیثی می فرماید مسئله توحید و بندگی 
خداوند متعال به پذیرش والیت بســتگی دارد. یعنی خدا از انسان نمازی 
را می پذیرد که از مسیر والیت گذشته باشد، روزه ای از انسان را می پذیرد 
که از مســیر والیت به ما رسیده باشد، نه از مســیر های دیگر. انسان ها و 
مســیر های دیگر ولو اینکه ســخن حق را بگویند قابل قبول نیستند، زیرا 

آن ها در راهی نیستند که خدا دستور داده است.
اطاعت از خداوند متعال و مسئله توحید و بندگی خدا به پذیرش امامت و 
والیت اولیای او بستگی دارد. از این روست که شیعه امامت را جزو اصول 

می داند نه فروع، چون اساس توحید و اساس ایمان بر آن متوقف است.

 معــارف/ مریــم احمدی شــیروان
علمــا و روحانیــون در رهبری جنبش های 
ضداستبدادی و ضداستعماری معاصر جهان 
اســالم، همواره نقشــی پررنگ و جایگاهی 
منحصر به  فرد داشته و به مبارزه و معارضه 
فکری و سیاسی با استعمار و استبداد وابسته 
پرداخته اند. نقشی اثرگذار که در نهضت هایی 
مانند تحریم تنباکو، جنبش مشروطه، نهضت 
ملی شــدن نفت و انقالب اسالمی در تاریخ 
معاصر کشور به وضوح دیده می شود. تأکید 
مقام معظم رهبری در دیدار دو هفته گذشته 
با نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه »مرجعیت 
و شخص آیت اهلل سیســتانی نعمت بزرگی 
برای عراق هستند« هم نمونه ای دیگر برای 
بیان اهمیت جایگاه مرجعیت در اسالم است.

به مناسبت سالروز رحلت آیت اهلل محمدتقی 
شــیرازی، از مراجع تقلید و رهبر سیاســی 
نهضت اســتقالل طلبی عراق از زیر ســلطه 
انگلیــس، در گفت وگــو با حجت االســالم 
دکتر سیدسجاد ایزدهی؛ رئیس پژوهشکده 
نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی به نقش فتوا در مبارزه با استعمار 

پرداختیم.

عالمان دینی کیان اسالم را مد نظر »
داشتند

دکتر ایزدهی در ابتدا با بیان اینکه در جوامع 
اسالمی محور اداره جامعه با تمام هنجارهای 
حاکم بر آن بر عهده عالمان است، می گوید: 
در جامعه اســالمی مردم متدین هستند و 
در احکام و فتاوای خود به شخصی مراجعه 
می کنند که دسترسی مناسب و فهم خوبی 
از شــارع دارد. از طرفی روایت های متعددی 
برای شیعه وارد شده که به پیروی و تعقیب 
افرادی که مجتهد واجد شرایط هستند تأکید 
می کند و به همین نسبت پیروی از افرادی که 
در تضــاد با آن ها قرار دارند را نفی و طاغوت 

تلقی کرده اند.
او اضافه می کند: در طول تاریخ فضای راهبری 
برای فقها ایجاد شــد. آن ها از نظر رفتاری، 
نقشــه راه و رفتــار زندگی افــراد را در بعد 

فردی یــا اجتماعی ارائه می کردند. از طرفی 
این مبانی نظری از حیث عملی هم در طول 
تاریخ مبارزه با سلطه خارجی، استکبار، ظلم 
و حاکمان جائر بر اساس الگویی که در سیره 
اهل بیت)ع( وجود دارد، دیده می شد و آن ها 
بر همین اساس مردم را راهوری می کردند و 
به همین علت نیز از سوی حاکمان جائر به 
شهادت می رسیدند. این الگو پس از آن ها به 
فقها منتقل شد. آن ها در همان مسیر حرکت 
کردند و عمده انقالب های کشورهای اسالمی 
و مبارزات علیه دولت های متجاوز را عهده دار 
بودند. آن هــا در قبال تجاوز بیگانگان بحث 
داراالسالم و کیان اسالم را مد نظر قرار دادند 
و به حفظ دیــن و آموزه های دینی از تجاوز 
بیگانگان و حتی مقابله با ســلطه اقتصادی 
کشورهای بیگانه بر سرزمین اسالمی تأکید 

بسیار داشتند.

سهم علمای شیعه در حفظ »
سرزمین های اسالمی

حجت االسالم ایزدهی به بیان نمونه هایی از 
اثرگذاری فتواهــا پرداخته و عنوان می کند: 
زمانی که امپراتوری عثمانی از جانب اروپایی ها 
مورد تهدید قرار گرفت، عالمان شیعه مذهب 
مانند مرحوم آخوند خراسانی، شیخ عبداهلل 
مازندرانــی، ســید صدرالدین صــدر و مال 
فتح اهلل غروی، فتوای مشترکی صادر کردند 
که بر اساس آن حمله کشورهای اروپایی به 
صورت خاص ایتالیا به لیبی تجاوز شمرده و 
خواستار مقابله با آن شدند. آن ها دیگران را 
به جهاد دعوت کرده و آن را مانند جهاد بدر 
و حنین تلقی کردند. مردم نیز نسبت به آن 
اقبال نشان دادند و واکنش مناسبی نسبت به 
آن صورت گرفت. یا مرحوم سید محمدکاظم 
طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه الوثقی در 
مقابل حمله ایتالیا به لیبی، حمله انگلیس به 
عراق و حمله روسیه به ایران حکم به وجوب 

دفاع مسلمانان از وطن را صادر کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید می کند: با 
اینکه بســیاری از این مشکالت برای جهان 
شــیعه نبود، اما عالمان شیعه بحث سلطه 

کفر بر سرزمین های اســالمی را برنتابیدند 
و شــیعیان را هم برای مقابله با آن ها دعوت 
کردند. به تعبیر آن ها به قدر مقدور و به جان، 
مال و لســان برای حفظ کیان اسالمی باید 

همه اقدام کنند.
او ادامه می دهد: بخش دوم فتواهایی که صادر 
شــد، عمدتاً بحث حمله روس به ایران بود. 
وقتی که پتر کبیر ایده خود را برای دستیابی 
بــه آب های گرم و جنوب ایــران طرح کرد، 
جنگ های متعددی اتفاق افتاد که به صورت 
خاص دو جنگ جدی، به قراردادهای گلستان 
و ترکمنچای منجر شد. آن زمان دولت قوی 
نبود و در قبال روس ها ضعف داشت اما فقها 

حمایت کردند.
این پژوهشگر به نمونه ای از نقش فتوا در عصر 
حاضر نیز اشاره کرده و بیان می کند: یکی از 
این نمونه ها فتوای آیت اهلل سیســتانی برای 
مقابله با داعش بود. فتوایی که اگر صادر نشده 
و نیروهای مردمی عراق مقاومت نمی کردند، 
ارتش عراق توانایی مقابله با داعش را نداشت. 
این فتوا و دلدادگی مردم به راهبری مرجعیت 
موجب شد در کمترین زمان ممکن سلطه 

داعش را در منطقه پایان دهند.

 تأکید بر مصرف کاالی ایرانی »
در تقابل با نظام سلطه

رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی تصریح 
می کند: هر گاه عالمان دینی در جهان اسالم 
رویکرد اســتقالل طلبانه نسبت به بیگانگان 
داشــته و به معارف دینی و اســالمی وفادار 
باشند و عالمان واقعی و جامع الشرایط باشند، 
به خصوص در بحث مقابله با سلطه و بیگانگان 
مردم راهبری آن ها را قبول می کنند. در نظام 
اســالمی بحث فتوا و تبعیت مردم موجب 

می شود که نظام سلطه و بیگانگان نتوانند در 
این کشور جایی داشته باشند. ضمن اینکه 
استعمار در گذشــته رویکرد نظامی داشت، 

اما امروزه بحث استعمار فرانو 
یا همان رویارویی زرســاالران 
اقتدارطلب با اسالم مطرح است 
و در قالــب رویکرد فرهنگی، 
اقتصــادی و تبلیغاتی خود را 
ظهور می دهد. تأکیدات بسیار 
زیــاد مقام معظــم رهبری بر 
مصرف کاالهای ایرانی، تبعیت 
نکردن از سبک زندگی غربی، 
شبیخون فرهنگی و... همه در 
تقابل با نظام سلطه ای است که 
در استعمار فرانو اتفاق می افتد.

پایــان  در  ایزدهــی  دکتــر 
گاه  هر  می کند:  خاطرنشــان 
فتوای مرجعیت و مردم در نظام 
اسالمی محقق شود، کارایی و 
کارآمدی خود را نشان می دهد. 
به همین خاطر نظام های سلطه 
عدم  اســتقالل،  عــدم  بحث 
آزاداندیشــی و عدم تبعیت را 
مطرح می کنند حال اینکه سیره 

دین اسالم این امر را اقتضا می کند و کارآمدی 
آن در طول تاریخ نشان داده است که آزادگی 
فقهــا و آزادی خواهــی مــردم در درازمدت 
ثمربخش اســت. امروز کشور ایران مستقل 
است و در قبال تهاجم بیگانگان با محوریت 
و راهبری مرجعیت و رهبری ایســتاده است. 
تقابل با نظام ســلطه با راهبری مرجعیت و 
نقش فتوا از سازوکار های جدی برتری خواهی 
نظام های اسالمی بر کشورهای بیگانه بوده و 

خواهد ماند.

 بررسی نقش فتوا درایجاد و تداوم استقالل ملت ها 
در گفت وگو با دکتر سیدسجاد ایزدهی

مرجعیت علیه استعمار

تأکیدات بسیار زیاد 
مقام معظم رهبری 
بر مصرف کاالهای 

ایرانی، تبعیت 
نکردن از سبک 

زندگی غربی، 
شبیخون فرهنگی 
و... همه در تقابل با 
نظام سلطه ای است 
که در استعمار فرانو 

اتفاق می افتد

بــــــرش

ستایشگران الغدیر©

معارف: مرحوم عالمه امینــي در طول زندگي 
خــود در اندیشــه ایجــاد جامعــه اي مبتني بر 
اندیشه هاي واالي اســالمي بود، جامعه اي که در 
آن همه مســلمانان برادر و برابر باشند. او به دور 
از همه تبلیغات، تفرقه ها و... »الغدیر« را نگاشــت 
تا با ژرف اندیشــي و ژرف نگري، شوکت و عظمت 
اســالمي را در خاطره ها زنــده کند و اصل اصیل 
و محــور حکومت قرآني را بر اســاس غدیر خم، 
یادآور شــود. او روش کار خود را در نگارش کتاب 
گرانســنگ »الغدیر« بر بررسي موضوعي مسئله 
غدیــر و والیت امیرالمؤمنین)ع( نهاد و با دالیل و 
مســتندات محکم از جمله قرآن کریم، احادیث، 
قول تابعین و اصحاب و اندیشــمندان فرقه هاي 
اســالمي به ویژه »مذاهب اربعه« به اثبات و دفاع 
از والیت امیرالمؤمنین)ع( پرداخت. پس از نگارش 
این کتاب، بسیاري از دانشمندان شیعه و سني از 
او و کتابش ستایش کرده و الغدیر را به عنوان محور 
حرکت اسالمي، بسیار ستودند که به برخي از این 

ستایش ها اشاره مي کنیم.
استاد محمد عبدالغني حسن؛ محقق، شاعر و نادر 
معروف مصري درباره »الغدیر« مي گوید: از خداوند 
مســئلت دارم که کتاب الغدیر، این آبگیر صاف و 
زالل را وسیله صفا و پاکیزگي برادري اسالمي میان 
سني و شیعه قرار دهد و چنان شود که به صورت 
توده اي واحد و بنیاني به هم پیوسته درآیند و به 

زندگي آزاد و شرافتمندانه اي دست یابند.
دکتر محمد غالب؛ فیلســوف مصري و اســتاد 
دانشگاه االزهر در ستایش این گران کتاب چنین 
مي گوید: ما یقین داریــم که جوانان امروز جهان 
اســالم از ثمرات خوشگوار کتاب نفیس »الغدیر« 

بهره ها خواهند جست.
مرحوم آقابزرگ تهراني صاحب کتاب ارزشــمند 
الذریعه مي نویسد: من قاصرم از وصف این کتاب 
گرانبها و ستایش آن، الغدیر باالتر و بزرگ تر از آن 
اســت که آن را وصف کنند. این ها ستایش هاي 
کوتاهي بود که در حق الغدیر گفته شده و یا نوشته 
شده است. کتابی که به فرموده رهبر معظم انقالب 

نماد دفاع از امیرالمؤمنین و تشیع است.

معارفمعارف
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کتابخانه
جواد معین

یادداشت
 حجت االسالم دکتر محمد فرضی پوریان 
کارشناس علوم قرآنی

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 9605257
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9605257 شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم انسیه شادمان مقدم 
نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1354/4/1 شماره ملی: 1060424894 شماره شناسنامه: 43577 به استناد سند نکاحیه 
به شماره 6811- 1371/9/5 دفترخانه ازدواج 10 مشهد جهت وصول مهریه به تعداد 110 عدد سکه طالی تمام 
بهار آزادی اجرائیه ای تحت کالسه 9605257 علیه آقای حسن یزد فاضلی فرزند سلمان به شناسنامه 387 صادر 
نموده که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1396/10/26 بنا به درخواست بستانکار وارده بشماره 7588- 1397/3/13 
نس��بت به بازداشت شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 20145 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد به شماره 
چاپی سند 403044 در صفحه 235 دفتر امالک 1628 ثبت ذیل شماره 261851 در قبال تعداد 73/4 عدد سکه 
تمام بهار آزادی اقدام گردید. و به موجب صورتجلس��ه مأمور اجرا به ش��ماره وارده 30789- 1399/5/7 اعالم شده 
است که ملک در اختیار مستأجر به نام صدیقه رضائی از تاریخ 1397/10/10 لغایت 1398/10/10 و تمدید تا تاریخ 
1399/10/10 به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون تومان تمام رهن کامل میباشد و برابر گزارش هیئت کارشناسان 
رس��می دادگستری وارده بش��ماره 15076- 1399/3/18- در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 20145 فرعی از 183 
اصلی مفروز و مجزی شده از 2621 فرعی از اصلی مذکور قطعه 7 تفکیکی بخش 10 مشهد به نشانی مشهد بلوار 
پیروزی؛ پیروزی 72- حافظیه 7- مقابل سه راه اول پالک 29- ساختمان کارن- طبقه دوم جنوبی مجتمع بصورت 
شش سقف مشتمل بر همکف پارکینگ و انباری و فضای مشاعی و طبقات اول تا پنجم هر طبقه دو واحد مسکونی 
مجموعاً 10 واحدی است و آپارتمان مورد ارزیابی در طبقه دوم جنوبی واقع گردیده آپارتمان با اعیانی به مساحت 
146/23 مترمربع دارای پذیرائی با سقف ابزار حجمی و کف سرامیک آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف دارای سه 
اتاق خواب با کف موکت سرویس بهداشتی حمام و توالت مستقل دارای امتیازات آب و برق و گاز مستقل و انباری 
در پیلوت سیستم گرمایش کولر آبی گرمایش پکیج و رادیاتور است نمای مجتمع سنگ ترکیبی پنجره ها فلزی با 
شیشه تک جداره درب پارکینگ جکی دارای آسانسور و قدمت حدود 12 سال میباشد حدود اجمالی ملک با سند 

مطابقت مینماید و در زمان بازدید در تصرف مستأجر است. 
ارزش ش��ش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مذکور با توجه به کلیه س��وابق؛ موقعیت مکانی؛ قدمت ساختمان حدود 
اربعه؛ مصالح بکار رفته و مس��احت عرصه و اعیانی انش��عابات و امتیازات و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری فارغ از 
دیون احتمالی و بش��رط انتقال سند به مبلغ 10/530/000/000 ریال ارزیابی گردید. حدود اجمالی ملک به شرح 

ذیل می باشد
ش��ماالً 4/70 و 1/50 متر درب و دیوار به راه پله و راهرو و 1/70 و 0/85 متر دیوار به آسانس��ور و 2/40 متر دیوار 
اش��تراکی با واحد مجاور ش��مالی و 1/65 به نورگیر و 1/10 و 1/75 متر لبه تراس به نورگیر و 2/10 به نورگیر شرقاً 
بطول 10/15 متر دیوار به دیوار پالک 2620 فرعی جنوباً بطول های 3/15 و 1/25 و 3/40 و 0/35 و 3/25 و 1/10 و 
1/20 و 0/90 متر پنجره و دیوار به فضای حیاط غرباً بطول 11/40 دیوار به دیوار پالک 2624 فرعی حقوق ارتفاقی 
رعایت قانون تملک آپارتمانها الزامی است با شماره مستند مالکیت 206329 به شماره چاپی 403044 در صفحه 

235 دفتر امالک 1628 ثبت ذیل شماره 261851 شده است.
با توجه به قطعیت ارزیابی و با توجه به سهم بندی مأمور اجرا وارده بشماره 27018- 1399/4/25 میزان 493 سهم 
از 600 سهم ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال طلب بستانکار به مبلغ 8/652/150/000 ریال به مزایده خواهد 
رسید لذا مزایده مذکور به مبلغ 8/652/150/000 ریال از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1399/5/29 ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد مزایده و مبلغ 432/607/500 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 346/086/000 ریال بابت 
حق مزایده میباش��د که حق مزایده و نیم عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا 
پرداخت بدهی های آب برق گاز و بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و کلیه بدهیهای مربوطه تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد 
ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9904363 م.الف 129
تاریخ انتشار آگهی: 1399/5/13

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900688
بدین وسیله به بدهکاران

- محبوبه شاهید نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1361/03/28 شماره ملی: 0942971965 شماره شناسنامه: 1629
- مهدیه ش��اهید نام پ��در: محمود تاریخ تولد: 1373/03/17 ش��ماره ملی: 0922869847 ش��ماره شناس��نامه: 

0922869847
- منیره شاهید نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1363/04/02 شماره ملی: 0939041502 شماره شناسنامه: 1041
- ملیحه شاهید نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1359/11/17 شماره ملی: 0933433591 شماره شناسنامه: 4001

- محمدمهدی ش��اهید نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1369/01/01 ش��ماره ملی: 0920721877 شماره شناسنامه: 
0920721877

همگی وراث مرحوم آقای محمود شاهید فرزند مهدی با ش ش 560
)به عنوان بدهکار و راهن( مدیون س��ند رهنی: 227065 تاریخ سند: 93/6/25 تنظیمی دفترخانه 67 مشهد ابالغ 
می گردد که بانک اقتصاد نوین اجرائیه ای تحت کالسه 9900688 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور 
پس��ت مشهد، در محل حضور نداش��ته اید و ابالغیه اعاده شده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی 

شما بابت سند مذکور به مبلغ
موضوعات الزم االجرا: 443/266/725 ریال )چهارصد و چهل و سه میلیون و دویست و شصت و شش هزار و هفتصد 

و بیست و پنج ریال( شامل:
- اصل طلب: 176/220/340 ریال

- سود: 171/879/383 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 95/167/002 ریال،

- خسارت تأخیر روزانه: ماده 2 )34 درصد( تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/11/13
تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تأخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب می شود، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز 
از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالک ثبتی قطعه 
1626 فرعی از مجزی ش��ده 291 فرعی از 78 اصلی بخش 9 مش��هد طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد 

رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9904364 م.الف 130
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800023 یک دستگاه اتومبیل سواری سایپا sl 131 مدل 1391 رنگ نوک مدادی 
متالیک بنزین سوز تصادفی واژگونی خسارت کلی دیده که نیاز به تعویض اطاق دارد متعلق به ورثه مرحوم منصور 
افضلی در قبال طلب فاطمه درویش بابت مهریه، طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 140/000/000 ریال )یکصد و 
چهل میلیون ریال( ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 مورخ دوشنبه 1399/05/27 در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
احمدآباد واقع در شهر ملک آباد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 140/000/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9904365 م.الف 131 تاریخ انتشار آگهی شنبه 1399/05/13
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک احمدآباد- محمد امامیان

آگهی
بدین وسیله به سعید شیفته نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1366/11/26 شماره ملی: 0944970680 شماره شناسنامه: 
17207 ابالغ می گردد برابر پرونده کالس��ه 9807368 مزایده خودروی سواری 81 ق 258- 42 متعلق به شما در 
مورخ 99/5/11 برگزار، جهت اطالع و اعالم در خصوص حضور در مزایده اعالم می گردد. آ- 9904366 م.الف 132

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سید ایمان غیاثی برابر وکالتنامه شماره 139641 مورخ 1398/10/28 دفترخانه 16 میبد بوکالت 
از طرف خانم گل بی بی عباسی میبدی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل 
به ش��ماره پالک 69 فرعی از 732 اصلی بخش 4 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 20212 دفتر 102 صفحه 250 
بنام گل بی بی عباسی میبدی ثبت و سند به شماره چاپی 81684 سری الف 89 صادر گردیده است. دفتر امالک 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9904367 م.الف 133
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای باقر سعید مدقق برابر نامه شماره 338/ح/99/880 مورخ 1399/04/19 بنمایندگی از تعاونی اعتبار 
آزاد ثامن االئمه باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره پالک 44421 فرعی از 
42354 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د 2 دانگ از ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 423057 دفتر 2685 
صفحه 142 بنام تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 580525 ب 91 صادر گردیده است. 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9904369 م.الف 134
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای باقر سعید مدقق باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب آپارتمان 
به شماره پالک 4 فرعی از 3560 اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 9064 دفتر 80 صفحه 125 
بنام خانم صغری ابراهیمی تمیزکار ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 340171 صادر گردیده است. سپس مع الواسطه 
برابر سند قطعی 122124 مورخ 1379/01/20 دفترخانه 53 مشهد بنام باقر سعید مدقق منتقل شده است. دفتر 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9904370 م.الف 135
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسعود صباحی برابر وکالتنامه شماره 11839 مورخ 1398/11/30 دفترخانه 249 مشهد از طرف خانم مرضیه 
عرفانی قیطانی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/10411 مورخ 1399/04/28 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان شش��دانگ پالک 190 فرعی از 87- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه شاندیز 
که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناس��ه الکترونیکی 139520306008001740 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9904371 م.الف 136  تاریخ انتشار: 1399/05/13
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای ابوالفضل ده مشت  دارای شناسنامه   105043561 به شرح دادخواست به کالسه  200   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین ده مشت   به شناسنامه   157  
در تاریخ 1398/10/27  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  محمدرضا ده مشت   فرزند  حسین  کد ملی  1063060559   ت.ت  1341/1/11  نسبت فرزند مرحوم  
2. مصیب ده مشت    فرزند حسین  کد ملی  1060635135  ت.ت  1343/2/1  نسبت فرزند مرحوم 

3. صدیقه ده مشت   فرزند  حسین  کد ملی  1060635161  ت.ت  1346/1/2  نسبت فرزند مرحوم     
4. ابوالفضل ده مشت   فرزند حسین   کد ملی  1050043561 ت.ت  1352/11/1   نسبت فرزند مرحوم

5 . اباصلت ده مشت  فرزند حسین کد ملی 5749018490  ت.ت 1355/1/10  نسبت فرزند  مرحوم
6.  معصومه برجی     فرزند  رجبعلی  کد ملی 5749014290 ت.ت 1320/12/20   نسبت همسر  مرحوم

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904381
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم  زهرا   زارعی  دارای شناس��نامه   0068928939  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  201  از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین  زارعی    به شناسنامه  
5749600335   در تاریخ  1384/1/14   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  صدیقه راموزه  فرزند اسمعیل   کد ملی 5749177300 ت.ت 1333/7/1  نسبت  همسر   مرحوم  
2.  زهرا  زارعی    فرزند حسین   کد ملی  0068928939  ت.ت  1354/11/1   نسبت فرزند مرحوم 

3.  طاهره  زارعی     فرزند حسین   ش.ش 7835 ت.ت  1355/7/23   نسبت فرزند مرحوم     
4.علی  زارعی   فرزند حسین   ش.ش 8112  ت.ت 1358/12/1    نسبت فرزند مرحوم

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904404
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم  فاطمه  زارعی  دارای شناسنامه   306  به شرح دادخواست به کالسه  204  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد اسمعیل زارعی    به شناسنامه  68   در تاریخ  

1389/5/3    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  فاطمه  زارعی   فرزند محمد اسمعیل  کد ملی 5749841367  ت.ت  1362/1/1    نسبت  فرزند   مرحوم  
2. مجید   زارعی    فرزند محمد اسمعیل   کد ملی 5749189120  ت.ت  1346/6/15    نسبت فرزند مرحوم 

3. محمد زارعی     فرزند محمد اسمعیل    کد ملی 5749763005 ت.ت  1357/1/20   نسبت فرزند مرحوم     
4. محمد ابراهیم  زارعی   فرزند محمد اسمعیل   کد ملی 5749195546  ت.ت 1350/6/10   نسبت فرزند مرحوم

5 . صدیقه حیدری   فرزند محمد قلی کد ملی 5749600319 ت.ت 1326/1/15   نسبت همسر  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904408
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکهخانم زهرا زارعی  دارای شناسنامه   0068928939  به شرح دادخواست به کالسه  203   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صغری رحمانی     به شناسنامه  1811   در 

تاریخ  1350/9/10    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد زارعی   فرزند ابراهیم کد ملی 5749394557  ت.ت  1295/2   نسبت  همسر  مرحوم  
2. حسین  زارعی    فرزند محمد  کد ملی 5749600335  ت.ت  1326/1/1   نسبت فرزند مرحوم 

3. عباسعلی زارعی     فرزند محمد   کد ملی 5749168001 ت.ت 1315/11/1   نسبت فرزند مرحوم     
4.  ولی اله زارعی   فرزند محمد  کد ملی 5749186865 ت.ت 1337/2/20   نسبت فرزند مرحوم
5 . صدیقه زارعی   فرزند محمد کد ملی 5749170691 ت.ت 1319/1/10    نسبت فرزند  مرحوم

6. قمر زارعی    فرزند  محمد   کد ملی 5749167992  ت.ت 1314/3/1  نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.9904411
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم  زهرا   زارعی  دارای شناسنامه   0068928939  به شرح دادخواست به کالسه  202   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد زارعی    به شناسنامه  9   در تاریخ  

78/10/26   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  حسین  زارعی   فرزند محمد  کد ملی 5749600335 ت.ت 1326/1/1    نسبت  فرزند   مرحوم  

2.  عباسعلی   زارعی    فرزند محمد   کد ملی 5749168001  ت.ت  1315/11/1    نسبت فرزند مرحوم 
3. ولی اله  زارعی     فرزند محمد    کد ملی 5749186865 ت.ت  1337/2/20   نسبت فرزند مرحوم     

4. صدیقه   زارعی   فرزند محمد   کد ملی 5749170691  ت.ت 1319/1/10    نسبت فرزند مرحوم
5 . قمر زارعی   فرزند محمد  کد ملی 5749167992  ت.ت 1314/3/1   نسبت فرزند  مرحوم

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

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904412
  سید حسن سامقانی

  قاضی شورا شعبه هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318015000920 مورخ 1399/04/09 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای  حس��ین نژاد پارس��ی مرز دشتی فرزند محمد هادی  به شماره شناس��نامه 366 صادره از خمام  در 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 36/25 مترمربع بشماره پالک 419 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی شده  از 
پالک 116 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدشت  خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادی نژاد پارسی مرزدشتی  
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1083  آ-9904413
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27 
محمد رجب پور دموچالی - رییس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318015002668 مورخ 1398/10/25 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ربابه نژاد پارس��ی مرز دش��تی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 119 صادره از خمام  در ششدانگ 
یک باب خانه و محوطه مشتمل بر انبار به مساحت 219/87 مترمربع بشماره پالک 420 فرعی از 14 اصلی مفروز 
و مجزی ش��ده  از پالک 116 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای محمد هادی 
نژاد پارسی مرزدشتی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1085  آ-9904414
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27 
محمد رجب پور دموچالی - رییس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318015002665 مورخ 1398/10/25 هیئت اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حس��ین نژاد پارس��ی مرز دشتی فرزند محمد هادی  به شماره شناس��نامه 366 صادره از خمام  در 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 356 مترمربع بشماره پالک 421 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده  از پالک 116 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدش��ت  خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادی نژاد پارسی 
مرزدش��تی  محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
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 1087  آ-9904415
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/27 
محمد رجب پور دموچالی - رییس ثبت اسناد و امالک 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960308001000840  مورخ  99/03/26 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین تخم افشان فرزند حسین   بشماره شناسنامه و کد ملی 5230007044  در 
شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/60 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی حرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903753
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28            تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/13                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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مؤلفه های  بنگاه اقتصادی موفق ©
با وجود تأکیدات رهبری و دولت ها بر تسهیل فضای کسب و کار و عبور از موانع، 
چرا نتیجه الزم کسب نمی شود ؟ این موضوع را از دو منظر می توان مورد بررسی 
قرار داد. به عبارت دیگر هنگامی که درباره کســب و کار و عوامل تضمین کننده 
موفقیت یا شکست آن سخن می گوییم، باید ببینیم روی کدام صندلی نشسته ایم، 
صندلی دولت یا تولیدکننده؛ چرا که هر کدام موضوع را از دید و نقطه نظرات خود 

دنبال می کنند. 
وقتی روی صندلی دولت نشســته ایم از دید دولــت متوجه عوامل درون تولید 
می شــویم، یعنی دولت معتقد به عدم شناســایی درست فرصت ها توسط بنگاه 
اقتصادی  است. دولت صاحب بنگاه اقتصادی و تولیدکننده را متهم به بی نظمی 
مالی و حســاب و کتاب های غلط در امر تولید می کند و موضوع های دیگری از 
این دســت...، اما هنگامی که  روی صندلی کسب وکار و تولیدکننده نشسته ایم، 
از منظر تولیدکننده این دولت است که بسترهای الزم مورد نیاز محیط کسب و 

کار را فراهم نکرده است. 
مالیات، بیمه، شــهرداری و حتی سازمان محیط زیست چالش هایی پیش  پای 
تولیدکننده قرار می دهند که طاقت را از  تولیدکننده می گیرد. در یک نگاه کلی 
دیدگاه هر دو طرف صحیح است، منتها دیدگاه های دو طرف باید جابه جا شود، 
یعنی دولت باید دغدغه دیدگاه های تولیدکننده را داشته باشد و تولیدکننده و 
صاحب کسب و کار موارد مورد نظر دولت را در فضای کاری خود به کار بگیرند. 
بی شک  جابه جایی نگاه و دیدگاه دو طرف اشاره شده موضوعی است که منجر 
به شکست کسب و کار در ایران و عدم رونق گیری تولید شده است.  دولت موفق 
و صاحب کســب و کار موفق هر کدام در مســیر پیش رو باید بهترین شرایط و 
آسان ترین را دنبال کنند، ناظر بر این موضوع مهم که صاحب کسب و کار و تولید 
به هیچ وجه نباید از موانع پیرامونی محیط خود بهراسد بلکه باید با کفش آهنین 
و بسیار مقاوم با مشکالت روبه روی خود دست و پنجه نرم کند؛ چرا که در مسیر 
پیش رو تا زمانی که مشــکالت حوزه کسب و کار به خوبی رفع نشود همچنان 
با مســائلی چون عدم اعطای سریع مجوز، فشــارهای مالیاتی و سخت گیری ها 
و ســنگ اندازی ها و  انحصارهایی روبه رو می شــود که ممکن است اشتیاق او را 
برای ادامه دادن مسیر  کاهش  دهد. در این راه مشکالت مختلف، بهانه گیری ها 
و ســنگ اندازی های مختلفی دیده می شوند؛ بنابراین تولیدکننده باید در وهله 
نخست وارد یک کارزار جنگی بین ماندن یا رفتن شود. اگر صاحب کسب و کار 
کوتاه بیاید و خسته شود و با سنگ اندازی ها مقابله نکند، قطعاً شکست می خورد 

و نمی تواند گام های بعدی را برای انجام کار بردارد. 
اگر صاحب تولید و کسب و کار در برابر  مشکالت موجود دوام بیاورد و حساب و  
کتاب خود را درست کند، هر چند سیاست های بی ثبات ارزی و اقتصادی دولت 
در این موضوع محل بحث اســت، اما در شرایط ثبات ارزی آن هنگام موفقیت 

تولیدکننده تضمین می شود. 
 بنگاه اقتصادی موفق بنگاهی است که بتواند  زمان و مکان دقیق و نقشه راه و 
الگوی دقیقی برای تولید و کسب و کار داشته باشد؛ بنابراین در راه رشد اقتصادی  
غر زدن و بهانه گیری هر چند واقعی باشد هم قابل پذیرش نیست؛ چرا که بسیاری 
از تولیدکنندگان موفق همین مشکالت را داشته و با ایستادگی آن ها را پشت سر 
گذاشته اند؛بنابراین تولیدکننده باید از فرصت ها به بهترین نحو ممکن استفاده 
کند. مثل کسب وکارهای خانگی یا اینترنتی یا تغییر خط تولیدی هایی که در 
فضای کرونایی خود را با شــرایط موجود وفق دادند. مثل شرکت آمازون که در 
این شرایط  ۱۰۰هزار نفر را استخدام کرد، در حالی که بسیاری از کسب و کارها 
ورشکست شدند. هر چند این توجیه عنوان َشود که جنس بیزینس آمازون کار 
غیرحضوری بوده، اما قابل تأکید است که تولیدکننده و صاحب کسب و کار باید 

آگاه به مسائل و اتفاقات جامعه باشد و از فرصت ها به خوبی بهره مند شود. 
به روز کردن کسب و کار با شرایط جدید یک استعداد و توانایی ویژه در صاحب 
کسب و کار است؛ در شرایط خطیر امروزی باید روی پای خودمان بایستیم و با 
تمام عوامل خلل آفرین بجنگیم، پافشاری کنیم تا دوام بیاوریم، در غیر این صورت 
موانع موجود که بخشی از آن قانونی و سیاست گذاری و برخی هم سنگ اندازی 
صاحبان قدرت و ثروت برای منفعت هر چه بیشتر خود از اقتصاد است، مانع حرکت 
تولیدکننده و گسترش و افزایش کیفیت و کمیت تولید و کسب و کار می شود.

کارآفرین صنعت زعفران  از جهش کسب وکارش  در شرایط کرونایی می گوید

تفکِر بن بست  را باید از »بُن« بست
اقتصاد/ فرزانه غالمی: فضای وطنی کســب و 
کار، همواره چالش هایی  برای کارآفرینان به همراه 
داشته؛ چالش هایی ریز و درشت که بنگاهی را در 
نقطه شروع به افول رسانده و با چاشنی پشتکار و 
سختکوشی کارآفرین، زمینه ساز تولد و پا گرفتن 
بنگاهی دیگر شــده تا چراغ اشتغال زایی حتی در 

سخت ترین روزهای اقتصاد روشن بماند.
گفت وگو با احســان مصطفوی نــژاد، فعال حوزه 
تولید و صادرات زعفران از آن دست گفت و گوهایی 
است که از نقطه شروع تا پایان رنگ و بوی امید و 
رضایت دارد. وی معتقد است: کارآفرین باید تفکر 
»بن بست« را از »بن ببندد« و اگر از وجود مشکالت 
متعــدد اقتصادی، اداری و کســب و کاری گالیه 
کنــد، یعنی معنی کارآفرینــی را به خوبی درک 

نکرده است.
و  پیچیــده  بروکراســی  نــه  مصطفوی نــژاد 
مانع تراشی های اداری را انکار می کند نه بی مهری 
بانک ها با کارآفرینان را. نه قاچاق زعفران و واقعی 
نبودن قیمت ایــن محصول را در ایــران نادیده 
می گیرد و نه بی بهره بودن کشاورزان از سود واقعی 
زعفران را. او حتی به مســتند نبودن آمار تولید، 
صادرات و ارزآوری زعفران اشاره می کند، اما معتقد 
است این موانع و چالش ها باید راهگشای کارآفرین 
باشد و او را به ادامه راه با نگاه مثبت ترغیب کند. 

گفت وگوی ما را با او بخوانید. 

 آقای مصطفوی نژاد! از چه سالی کارتان   
را شــروع کردید و امــروز در چه نقطه ای 
ایســتاده اید؟ منظورم این اســت که در 

کارآفرینی به چه عددی رسیده اید؟ 
 ما کســب و کار خانوادگی مان را از سال 75 و از 
یک مغازه کوچک در خیابان امام رضا)ع( مشــهد 
شروع کردیم و امروز مشغول ساخت بزرگ ترین 
مرکز فرآوری زعفران در جهان هستیم. نخستین 
و بزرگ ترین کارخانه زنجیره ارزش زعفران  و انبار 
ســپرده کاالیی بورس زعفران را ایجاد کرده ایم. 
اولیــن تاالر بورس زعفران در جهان و اولین دفتر 
پیشــخوان زعفران کشــور را به ثمر رسانده ایم و 
مشــغول طراحی سوغات ملی هستیم و بسیاری 

برنامه ها و دستاوردهای دیگر.
ما معتقدیم تفکر بن بست را باید از بن بست و هیچ 
محدودیت و مانعی نباید کارآفرین را از هدف اصلی 

دور کند. به عقیده من هر چه به فکر انسان خطور 
می کند خداوند راه های رســیدن به آن را هم به 
او عطا می کند. با همین رویکرد هر چه به صالح 
اقتصاد کشور و حتی جهان در حوزه زعفران هست 

را پیگیری می کنیم.
ما چهار برادر به همراه پدرمان هستیم. امروز 2هزار 
و 5۰۰نیــرو به صورت مســتقیم در هلدینگمان 
داریم، اما در نقطه شــروع فقط چهار یا پنج نفر 
بودیم. شعبات متعددی در کشور و ۱۱ شعبه در 
خارج کشــور داریم. نوع شغل ما ایجاب می کند 

زعفران ایران و جهان را به هم گره بزنیم.

 طبیعتاً شــکل گیری این کسب و کار و   
عمر 24 ســاله آن با شیرینی صرف و بدون 
مانع نبوده است. کمی از مشکالت و افت و  

خیزهای فضای کسب و کار برایمان بگویید.
 بله. قطعاً مشــکالت زیادی همیشه وجود دارد، 
اما اگــر کارآفرین زیاد گالیــه کند یعنی معنی 
کارآفرینی را نمی داند. کارآفرینی عشــق است و 
نباید در مسیر عشق مشکالت را دید. معتقدم با 
توکل به خدا هیچ مشــکلی نمی تواند مانع ادامه 
کار باشــد. این ها را نباید بهانه کرد. من شــخصاً 
به مشــکالت نگاه نمی کنم و همین موجب شده 
راه و مســیر جدید را هم پیدا کنم. یادمان باشد 
کارآفرینی در هر کشوری مشکالت خاص خودش 
را دارد، مثالً ســال جاری که درگیر کرونا شده ایم 
و بسیاری مشاغل دچار مشکل شده، کسب و کار 
ما با جهش همراه شــده؛ چرا که به روز هستیم و 
بخــش آی تی و فروش آنالین را فعــال کرده ایم. 
حتی می توانم بگویم نسبت به دیگر مواقع کارمان 
بهتر شده، چون از تفکرات سنتی چالش زا فاصله 
گرفته ایم. ما همیشــه جوان گرایی کرده و از نگاه 

علم، دانش و پژوهش، بهره برده ایم.

این حرف ها کمی شعاری نیست؟  
به هیچ وجه شــعاری حرف نمی زنــم و حاصل 
تالش های ما را که منجر به کسب عناوین متعدد 
شده همه می توانند ببینند. معتقدم کسب و کار 
خانوادگی اتفاق زیبایی است و موفق ترین شرکت های 
دنیا هم ســاختاری خانوادگی دارند. همیشــه از 
تجربیات و توصیه های صنایع اســتفاده می کنیم 
و به کار گروهی و تشــکلی اعتقــاد زیادی داریم.

قطعاً سیســتم پیچیده اداری بــرای ما هم بوده 
است. در مواقعی نتوانسته ایم از تسهیالت بانکی 
اســتفاده کنیم و مشــکالتی در مسیرمان ایجاد 
شــده، اما من به قانون کارما اعتقــاد دارم و این 
موانــع را خیر می دانم. واقعیت این اســت که از 
صبح تا شــب چالش های متعدد اداری داریم و 
برای همه چیز با مانع روبه رو هســتیم. اکنون که 
با شــما حرف می زنم بابت مشکالت اداری مالی 
و اداری در اســتانداری هســتم. مطالبات مالی 
و ارزی و مشــکالت کســب مجوز که از ســوی 
ارگان های مختلف خلق می شود بسیار زیاد است، 
اما کارآفرین نباید دنبال بهانه باشد تا عدم تحقق 

اهدافش را گردن سازمان ها بیندازد.

 امسال با توجه به شیوع جهانی ویروس   
کرونا به نظر می رســد شــرایط برای 

زعفران و زعفرانکار هم سخت تر و 
پیچیده تر شده است. وضعیت تولید 
و قیمت ها را چطور ارزیابی می کنید؟

 بله دقیقاً، امسال سال پیچیده ای است. 
6۰ تــن زعفــران در انبارهــای تعاون 
روســتایی و ۱۰ تن در انبارهای بورس 

کاال اســت. امســال حداقل 35۰ تا 
4۰۰ تــن تولید زعفــران داریم و به 
افزایش قیمت امیدوار نیســتم. ما با 
کمک همکاران تالش می کنیم قیمت 
زعفران واقعی شود. قیمت واقعی هر 
کیلو زعفــران حدود 7 میلیون تومان 
اســت و 2هزار و 7۰۰خانوار کشاورز 
در تولیدش نقش دارند. سعی می کنیم 
با خرید توافقی از مزارع تربت حیدریه 
و نگهداری در انبارهــای بورس، هم 
زعفران و هم کشــاورزان را به جایگاه 
اصلی برســانیم. امروز قیمت جهانی 
زعفران 4هزار دالر است، اما در ایران 

بیــن 5۰۰ تا 6۰۰ دالر قیمت دارد که این قیمت 
واقعی نیســت. اگر هر ایرانی روزانه یک دهم گرم 
زعفران مصرف کند به عدد سالی 2هزار و 88۰ تن 

می رسیم و نیازی به صادرات نداریم. 
در خصوص تولید زعفران بــا آمار متعدد روبه رو 
هستیم . مثالً جهاد کشاورزی این حجم را 33۰ 
تن اعالم می کند، اما برخــی مقامات بلندپایه از 

تولید 7۰۰تنی سخن می گویند. همین تناقض ها 
و تعدد آمار موجب شــده برنامه ریزی بلندمدت و 
میان مدت و تصمیم گیــری برای اقتصاد زعفران، 

دشوار باشد.

 در خصــوص صادرات   
و ارزآوری زعفــران مانند 
محصوالت  از  بســیاری 
ایرانی، تعــدد آمار وجود 
دارد. به باور شــما با توجه 
کرونا،  جهانی  شــیوع  به 
صــادرات  وضعیــت 
چه  به  ایــران  زعفران 
کمی  ؟  اســت  صورت 
قاچاق  خصوص  در  هم 
زعفران برایمان صحبت 

کنید .
 امسال با کاهش 25درصدی 
صادرات مواجه هستیم؛ چرا 
که مصرف این محصول در 
جهان به دلیل شیوع کرونا 

کاهش یافته است. 
و  ارزی  تعهــدات  بحــث 
برگشــت ارز به کشــور را 
که بانک مرکزی ایجاد کرده، فشار قابل توجهی به 
صادرکنندگان وارد کــرده و تمایل برای صادرات 
کم شــده است. از سویی دیگر با توجه به افزایش 
نــرخ ارز، صادرات صرفه اقتصادی و جذابیت دارد 
و باید فرهنگ اســتفاده از زعفران را در دنیا باال 
ببریم. حجم صادرات امسال احتماالً حدود 3۰۰ 

تا 35۰ تن است و حدود 5۰ تن هم به افغانستان 
قاچاق می شود و البته خروج چمدانی زعفران هم 

شایع است.
برخی کشــورها برای صــادرات زعفران ما حدود 
35درصد حق گمرکــی می گیرند، اما اگر همین 
محصول از افغانستان صادر شــود این عدد به 5 
درصــد کاهش می یابد. این امــر تمایل »برادران 
قاچاقچی« برای قاچاق از طریق مرزهای افغانستان 
را افزایش داده است. در خصوص ارزآوری حاصل 
از صــادرات زعفران هم عــدد 4۰۰ میلیون دالر 
را مطرح می کنند کــه به عقیده من غیرواقعی و 
فاقد مستندات کارشناسی است. سال هاست سهم 
ایــران را در همین حدود 4۰۰ میلیون دالر اعالم 
می کنند در حالی که گردش مالی ساالنه زعفران 

در جهان 8 میلیارد دالر برآورد می شود. 

ایجاد سازمان جهانی مدیریت تولید و     
صادرات زعفران به کجا رسید؟

 مدت هاســت به دنبــال ایجاد ســازمان جهانی 
مدیریــت تولید و صــادرات زعفران موســوم به 
»اوسک« هستیم؛ سازمانی شبیه اوپک در نفت تا 

ایران به جایگاه اصلی اش برسد. 
زمانی زیره، خاویار، فرش، فیروزه، ابریشم و پسته 
متعلق به ایــران بود، اما امروز چین، ترکیه، هند، 
افغانســتان و آمریــکا، با این عنــوان وارد عرصه 
شده اند. اگر »اوســک« ایجاد شود اجازه نمی دهد 
مدیریت زعفران که 9۰ درصدش در ایران تولید 
می شود از دستمان برود. خوشبختانه مسئوالن به 
ایجاد »اوسک« نگاه مثبت دارند و به پیاده سازی آن 

در آینده نزدیک امیدواریم.

60 تن زعفران در 
انبارهای تعاون 
روستایی و 10 تن در 
انبارهای بورس کاال 
است. امسال حداقل 
350 تا 400 تن 
تولید زعفران داریم 
و به افزایش قیمت 
امیدوار نیستم

بــــــــرش
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یادداشت

 محمد عنبری، کارشناس مسائل اقتصادی و بازار کار

 دوشنبه 13مرداد 1399  13ذی الحجه 1441 3 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9310

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

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

برابر رای شماره   139860322002003880 مورخ 1398/11/28هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای قاسمعلی میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 346 صادره از زابل در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 32/20 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل نبش 
میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 6 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 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: 380   آ-9904416
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

برابر رای شماره   139860322002004015 مورخ 1398/12/14هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای قاسمعلی میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 346 صادره از زابل در ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 561/70 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل 
نبش میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 
6 و واگذاری مقدار 141 متر بموجب قولنامه عادی از غالمرضا میش مست نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 دفتر 
6 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  
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 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: 374  آ-9904417
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

برابر رای شماره   139860322002003879 مورخ 1398/11/28هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای قاسمعلی میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 346 صادره از زابل در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 32/30 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل نبش 
میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 6 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 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: 375  آ-9904418
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403861 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 36/16 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرستان 
زابل نبش میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی غالمرضا میش مست نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 
دفتر 6 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
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:376  آ-9904419
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403878 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 10/50 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان 
زابل نبش میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی غالمرضا میش مست نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 
دفتر 6 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
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:379  آ-9904420
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403862 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت 33/30 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان 
زابل نبش میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی غالمرضا میش مست نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 
دفتر 6 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
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:377  آ-9904421
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

براب��ر رای ش��ماره   13986032200200403867 مورخ1398/11/28هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای غالمرضا میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 27 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهرستان زابل 
نبش میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی غالمرضا میش مست نهی ذیل ثبت 1027 صفحه 79 دفتر 
6 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  
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 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:378  آ-9904422
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

برابر رای شماره 139960322002000596 مورخ 1399/04/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای مهدی کیوان فرزند شیرعلی  بشماره شناسنامه 645 صادره از زابل در ششدانگ یکباب منزل 
به مس��احت 180/90متر مربع پالک 662 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرستان زابل کوچه 3 
منشعبه از 40 متری بولوار شهید مهرعلی جهانتیغ خریداری از مالک رسمی آیمحمد صفرزائی ذیل ثبت 24189 
صفحه 43 دفتر 171  طبق س��ند قطعی 7301 مورخ 1390/08/14 دفترخانه 52 زابل محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف:364 آ-9904424
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960322002000471 مورخ 1399/04/02 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای غالمحسین سوداگر توجگی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 64 صادره از زابل در ششدانگ یکباب 
مغازه به مس��احت 24/80 متر مربع پالک 33 فرعی از 1598- اصلی  واقع در بخش یک سیس��تان شهرستان زابل 
خیابان بسیج روبروی بسیج 4 خریداری از مالک عذرا آقایی عباسیه ذیل ثبت 13528 صفحه 85 دفتر 79  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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:367  آ-9904425
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139860322002004013 مورخ 1398/12/13هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای قاسمعلی میش مست نهی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 346 صادره از زابل در ششدانگ یکباب 
مغازه به مس��احت 35 متر مربع پالک 1242 فرعی از یک اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان شهرستان زابل نبش 
میدان کارگر خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی قاسمعلی میش مست نهی ذیل ثبت 1028 صفحه 82 دفتر 6 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 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: 373  آ-9904426
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1399/5/28
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان زابل محکوم علیه عبدالحمید جمشیدفرزند جان 
محمد به ش��ماره ملی 3671180080 به پرداخت مبلغ 777/119/259 ریال بابت اصل خواس��ته ، خسارت تاخیر 
تادیه هزینه دادرس��ی در حق محکوم له لیال فرزانه فرزند غالمرضا به ش��ماره ملی 3673504649 با وکالت وکیل 
آقای حبیب اله آذریان فرزند رضا قلی و حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است مقرر میدارد 
نظر باینکه پالک ثبتی 6713 فرعی از 1 اصلی بخش 02 ناحیه 00 مسکونی به مساحت )315( مترمربع متعلق به 
محکوم علیه در پرونده توقیف گردیده است که ارزش ملک با مشخصات سند شماره پالک ثبتی 1/6713- اصلی 
شماره ثبت 3027 دفتر 20 شماره صفحه 156 مشخصات مالک : عبدالحمید جمشید فرزند جان محمد به آدرس 
زابل - خیابان هیرمند ش��مالی نبش هیرمند 35 مش��خصات عرصه و اعیان )سه طبقه ( مساحت 315 متر مربع با 
سهم الحصه از عرصه و مشترکات ، اعیان همکف به مساحت 265 مترمربع با کاربری تجاری مسکونی ، طبقه اول 
265 مترمربع کاربری مسکونی ، طبقه دوم 220 مترمربع کاربری مسکونی ، مشخصات فنی ساختمان : نوع اسکلت : 
فلزی نوع سقفها طاق ضربی نما: ترکیب آجر و سنگ تعداد طبقات :3 تعداد کل واحدها 6 توضیحات: امکان بازدید از 
داخل ساختمان فراهم نشد پس از بررسی و تطبیق اسناد با موقعیت ملک صحت اطالعات فوق را تایید و ارزش محل 
مذکور را با توجه به جمیع جهات کارشناسی مبلغ 25/000/000/000 ریال اعالم می گردد لذا با توجه به تقاضای 
وکیل محکوم له پالک ثبتی فوق از طریق مزایده در تاریخ 1399/05/23 روز پنج ش��نبه راس س��اعت 10 صبح به 
فروش می رسد متقاضیان می توانند 5 روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس در 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع و به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده و انتقال سند بنام 
خریدار تابع مقررات خواهد بود و خریدار میبایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی مزایده را فی المجلس بحساب سپرده 
دادگستری زابل واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز  و تحویل اجرای احکام 
حقوقی نماید و پس از تایید و تنفیذ مزایده توسط دادگاه صادر کننده رای ،نسبت به انتقال سند پس از انقضای مهلت 
قانونی به نام خریدار منتقل می گردد  و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده 
واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید ملغ ده درصدی پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق 
هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 
اجرا خواهد شد به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار محکوم له نیز می تواند در قبال 
محک��وم به خود از اموال م��ورد مزایده قبول نماید این آگهی به تجویز مواد 114و 118 و 120 قانون اجرای احکام 

مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می گردد. م الف381  آ-9904427
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل- مسیح زائری امیرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اس��حق فیروزی باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء ش��هود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 14 
زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت 59852 دو سهم از 10  سهم ششدانگ یک باب منزل پالک 3839-
اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان کنسولگری مورد ثبت 78175 صفحه 227 دفتر 469  بعلت 
جابجایی از بین رفته که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه ثبت در 

یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف:321 آ-9904428
تاریخ انتشار:1399/05/13

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم طیبه الس��ادات میر قائمی با وکالتنامه  107273-1393/08/1 دفتر17قم با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود 
مصدق اعالم داشته سند مالکیت تکبرگی ششدانگ پالک362/1 اصلی واقع در بخش2 ثبت قم ،در دفتر الکترونیکی 
139720330002007332 بشماره سریال 196470 الف 97بنام سید حسین میرقائمی 168618صادره  وتسلیم 
شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود گردیده  .لذا به استناد تبصره 1 اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله باشند مراتب را به همراه با مدارک خود  پس از انتشار آگهی  ظرف 10 روز کتبا به این اداره اعالم  
و ارسال  و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.م الف :12799  آ-9904439
عباس پور حسنی حجت آبادی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک شماره 1/111 فرعی از 10446اصلی واقع  در بخش دو ثبت 
قم اراضی  خ15 خرداد-کوچه)خیابان شهید اسد پور-پالک116 که بنام اسماعیل مثقالی جعفر آبادی فرزند قدرت 
اله میباش��د در جریان ثبت اس��ت که بعلت تبصره ذیل13 ق ت ت اراضی فاقد سند رسمی بعمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنا به تقاضای کتبی   نامبرده تحدید حدود پالک مذکور در 
روز چهارشنبه مورخ1399/06/05ساعت 8/30الی 12صبح  در محل وقوع ملک انجام میگردد. بدین وسیله به اطالع 
اهالی و خصوصا به  مالکین مجاور ویا نماینده قانونی آنها اعالم می دارد که در روز و س��اعت مقرر در محل مذکور 
حضور بهم رسانند .مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مجاورین طبق 
ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً تبصره ماده مصوب73/2/25معترض ظرف مدت یکماه پس 
از تس��لیم اعتراض با اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه 

نمایند./ق م الف:12761  آ-9904440  تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه 1399/05/13
محمود مهدوی

رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

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 139560330001004255 مربوط به پرونده کالسه 1391114430001003410 
آقای/خانم محسن عرب زاده فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 62 مترمربع پالک 
شماره 114فرعی از11230 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از داود جندقیان صادره در دفتر187صفحه106. )م الف 6691 (
2- رأی ش��ماره 139860330001017833 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001000688 
آقای/خانم حس��ین خاجوئی راد فرزند علی در شش��دانگ یک باب ساختمان بمساحت 96 مترمربع 
پالک شماره 721فرعی از یک  اصلی واقع در بخش4حوزه ثبت ملک اداره یک قم. مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از محمد حسین اسماعیلی. )م الف 6692 (
3- رأی ش��ماره 139960330001000080 مربوط به پرونده کالسه 1397114430001001739 
آقای/خانم اصغر صالح فرزند علی بابا در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 73/26 مترمربع 
پ��الک ش��ماره 11578/384  اصل��ی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند مالکیت مش��اعی صادره در 
دفتر654صفحه104 به موجب س��ند قطعی شماره8112 مورخ1398/09/23دفتر خانه55قم. )م الف 

) 6693
4- رأی ش��ماره 139960330001002347 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000083 
آقای/خانم جواد موحدی مقدم فرزند عباس در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت ششدانگ148 مترمربع پالک شماره 11038/61  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند 
صادره در دفتر584 صفحه 213 به موجب س��ند قطعی177367مورخ1393/2/11دفترخانه3قم. )م 

الف 6694 (
5- رأی ش��ماره 139960330001002348 مربوط به پرونده کالسه 1399114430001000084 
آقای/خانم عباس موحدی مقدم فرزند نصیر در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب س��اختمان 
بمس��احت شش��دانگ 148 مترمربع پالک ش��ماره 11038/61  اصلی واق��ع در بخش یک ثبت قم. 
س��ند صادره در دفتر584 صفحه 213 به موجب سند قطعی177367مورخ1393/2/11دفترخانه3ق

م.. )م الف 6695 (
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 دسترسی 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 تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس( آ-9903810
تاریخ انتشار اول: 1399/04/29
تاریخ انتشار دوم: 1399/05/13
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 برنامه ریزی برای کاهش آمار طالق   مهر: وزیر کشور از اجرای طرحی برای کاهش آمار طالق و آسیب های اجتماعی خبر داد.عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: بحث مشاوره خدمات اجتماعی برای پیش از طالق 
زوجین، حدود ۱۴ درصد موفق بود، اما ما طرح هایی برای کاهش طالق داریم؛ قرار شده یک استان را به صورت الگو انتخاب و روش های ابتکاری از سراسر کشور را برای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طالق آن 

اجرایی کنیم.اگر نتایج مثبتی در استان پایلوت ببینیم؛ سپس این طرح را به دیگر استان ها تسری می دهیم.

نیویورک تایمز:

ما در حال سقوط، سقوط، سقوط، سقوط هستیم!©
تسنیم: نیویورک تایمز روزنامه معتبر 
و مشهور آمریکایی به تازگی در گزارشی 
نوشته است: »ما در حال سقوط، سقوط، 
سقوط، ســقوط هســتیم؛  تقریباً 10 
درصد از کارگران آمریکایی در سه هفته 
گذشــته برای دریافت مزایای بیکاری 
اقدام کردند، این موج بیکاری در تاریخ 

مدرن آمریکا بی سابقه است«.بر اساس این مطلب نیویورک تایمز، میلیون ها نفر 
در تالش اند ادعاهای بیکاری خود را به ســازمان های دولتی ارسال کنند و افراد 
بیشتری نیز با خطر از دست دادن شغل خود در هفته های آینده روبه رو هستند.

مقیاس این خســارت اقتصادی به قدری نفسگیر است که در یک نظرسنجی، 
بیش از نیمی از آمریکایی های زیر 45 ســال اظهار کردند شغل خود را از دست 
داده یا ساعت کاری آن ها کاهش پیدا کرده است؛ ممکن است برخی از مشاغل 
با کاهش کارگران از بحران جان سالم به در ببرند اما با هزینه های طوالنی مدتی 
مثل از دست دادن کارگران آموزش دیده و با تجربه و عدم قطعیت در استخدام 

افراد جدید رو به رو خواهند بود.

سناریو ی خوشبینانه 

عرضه نانو واکسن ضدکرونا، تا پایان سال میالدی©
فارس: به گزارش پایگاه خبری فناوری 
نانو ایران، شــرکت فیــزر )Pfizer( که 
۲ میلیــارد دالر بــرای تحویــل 100 
میلیون دوز از واکســن کرونا به دولت 
آمریکا، گرفته، اعالم کرده در سناریویی 
خوشبینانه تا پایان سال جاری میالدی 
این واکسن ها آماده خواهد شد.فیزر با 

همکاری شریک آلمانی خود، شرکت بیونتک در حال توسعه این فناوری بوده و 
در حال حاضر به دنبال دریافت تأییدیه های این واکسن است. این شرکت امیدوار 
اســت تا ماه اکتبر بتواند این تأییدیه ها را دریافت کند و تحویل واکسن تا پایان 

سال جاری میالدی انجام شود.
جان بورخارد، معاون ارشد شرکت فیزر، می گوید: »امیدواریم بتوانیم در سه ماهه 
سوم سال جاری، واکسن تزریقی را برای مقابله با ویروس کرونا ارائه دهیم. نکته 
جالب توجه در این واکسن، استفاده از mRNA در یک نانوذره لیپیدی است که 
پیچیدگی فناورانه باالیی دارد. ما روی مهندسی این نانوذرات کار می کنیم تا آن ها 

را برای آزمایش های بالینی و تولید آماده کنیم«.
قرار است واکسیناسیون مردم در آمریکا رایگان انجام شود و دولت آمریکا 500 
میلیون دوز اضافه نیز دریافت کند. شرکت فیزر و بیونتک در بیانیه ای اعالم کردند 
می توانند تا پایان ســال ۲0۲1 بیش از ۳٫1 میلیارد دوز از این واکسن را تولید 
کنند.فیزر یکی از شرکت های پیشرو در حوزه ساخت واکسن است که می تواند 
یکی از برندگان رقابت در مسیر ساخت واکسن ضدکرونا باشد. این شرکت پیش 

از این سابقه و تجربه توسعه واکسن و مواد دارویی را داشته است.
این واکسن ضدکرونا پیش از پایان ماه جوالی روی ۲0 تا ۳0 هزار نفر آزمایش 

شده که قرار است اثربخشی آن پیش از توزیع مورد ارزیابی قرار گیرد.
فیزر در حال اتمام مراحل اولیه آزمایش است تا مشخص شود کدام یک از چهار 
گزینه احتمالی این شــرکت باید برای آزمایش نهایی انتخاب شود.دانشمندان 
اعالم کرده اند داده های اولیه حاصل از مطالعات، پاسخ ایمنی خوبی را در بیماران 
واکسینه شده نشان داده است. فیزر و بیونتک در حال ارزیابی حداقل چهار گزینه 

برای واکسن ضدکرونا هستند که در آن ها از mRNA استفاده شده است.

تبلیغات فریبکارانه عطاری ها

ترک اعتیاد ۱۰۰ درصد تضمینی!©
باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی بود 
در محیط کار به من شک کرده بودند، 
همســرم نیز به من خیلی شک کرده 
بود که چرا رفتارهایم نســبت به قبل 
عوض شــده، ولی هنوز کاماًل نفهمیده 
انجام  اقدامی  بود. می خواستم باالخره 
دهم تا این شرایط را عوض کنم، چون 

زندگی و کارم به خطر افتاده بود. به سراغ عطاری رفتم، کپسول نارنجی رنگی را 
به من معرفی کرد و گفت: اگر این را مصرف کنی دیگر عالئم اعتیاد در تو نمایان 

نمی شود و می توانی تریاک و شیره را زودتر کنار بگذاری.
 من که خوشــحال بودم می توانم از شــر مواد راحت شوم شروع به مصرف آن 
کردم، اما در چند روز اول خوابم چند برابر شده بود. مدام در خانه و محیط کار 
چرت می زدم و خوابم می آمد، کم حوصله شــده بودم و احساس می کردم بدتر 
از زمانی که تریاک و شــیره مصرف می کردم شده ام، ولی صاحب عطاری مدام 
می گفت بهتر می شــوی و به خاطر این اســت که تازه شروع به استفاده از آن 
کرده ای. خالصه گذشت و گذشت تا اینکه نه تنها بهتر نشدم بلکه کارم را نیز از 

دست دادم و دیگر نمی توانستم از کپسول دتا جدا شوم.
ایــن روایت، از فردی اســت که قصد ترک اعتیاد داشــت، اما بــه دلیل اقدام 
خودســرانه و مشورت گرفتن از افراد غیرمتخصص و سودجو، شروع به مصرف 
کپسول دست ساز ساخت برخی عطاری ها کرد. شیره و تریاک را کنار گذاشت، 

اما اعتیاد به کپسولی پیدا کرد که به مراتب اثراتش بدتر از آن هاست. 
کپسول های ظاهراً گیاهی با نام های مختلف دتا، دتای هندی، فلفل قرمز، دوغی 
و اسامی گوناگون دیگر بالیی هستند که خیلی از افراد، به خاطر این تفکر اشتباه 
که هر چیزی که گیاه درونش باشــد مفید است، اسیر آن می شوند. صفاتیان، 
درمانگر اعتیاد با اشــاره به وجود داروهایی مثل ترامــادول، لورازپام، کلونازپام، 
دیفنوکســیالت و غیره در این کپسول ها گفت: این کپسول به دلیل ترکیبات 
ناشناخته ای که دارد و همچنین سلیقه ای بودن مواد تشکیل دهنده، آثار بسیار 
مخربــی بر فرد دارد و اگر فرد پس از مدتــی مصرف، برای ترک کردن و قطع 
آن به پزشک هم مراجعه کند، ممکن است به طور کامل درمان نشود و این به 
دالیل ذکر شده و همچنین به دلیل وجود قرص های خواب در آن است.وی ادامه 
داد: برخی عطاری ها به صورت غیرمجاز کپســول را عرضه می کنند و تخصص 
خاصی نیز در این کار ندارند. روزهای اول با دوز باال و تعداد زیاد، تجویز می کنند 
و سپس مقدار و دوز آن را کاهش می دهند، همین موضوع موجب توهم و حتی 
تشنج در افراد می شود و این به دلیل قرص های اعصاب و روان گردان های موجود 
در کپسول اســت. این درمانگر اعتیاد گفت: کسانی که این کپسول را مصرف 
می کنند پس از مراجعه به پزشک باز هم به سختی می توانند آن را کنار بگذارند 
و از همان روزهای اول دوباره به سراغ کپسول دتا می روند، چون در مدت قطع 
مصرف، فرد احســاس بی خوابی، توهم و اضطراب دارد و دوباره به مصرف آن ها 

کشیده می شود.
 صفاتیان با اشاره به استفاده از گیاهان در این کپسول ها گفت: گیاهانی همچون 
فلفــل، زنجبیل، نعنا، زردچوبه و غیره فقط برای طعــم و رنگ دادن به این ها 

استفاده می شود و هیچ جنبه درمانی و تأثیر علمی بر فرد نخواهد داشت.
 اســتفاده زیاد از این مواد در کپسول ها، فرد را دچار عوارض گوارشی، کاهش 
جــذب غذا، کبد چرب، خون ریزی و زخم معده می کند. این درمانگر اعتیاد در 
پاسخ به این پرسش که چه کسانی این کپسول را مصرف می کنند، گفت: دسته 
اول افرادی هستند که به دنبال نشئه شدن هستند که اغلب نوجوان و جوان اند 

و به توصیه دوستانشان به این مواد روی می آورند.
 دسته دوم افراد، با سابقه مصرف تریاک و هم خانواده های آن هستند که به این 
کپسول گرایش پیدا می کنند. صفاتیان ادامه داد:عوارض دتا هم درجه با شیشه 
و حتی باالتر از آن اســت و اثرات جبران ناپذیر زیادی دارد. در شیشه و کپسول 
دتا عوارض روانی زیادی است، اما تفاوت این دو در این است که شیشه عوارض 
جسمانی ندارد و یا خیلی کم، جسم را تحت تأثیر قرار می دهد، اما کپسول دتا 
هم بر روان و هم جسم فرد مصرف کننده تأثیر جبران ناپذیری دارد. حال باید 
پرسید چرا برخی عطاری ها به راحتی می توانند مقادیر زیادی داروی اعصاب و 
روان خریده و برای تهیه این کپسول ها به کار برند؟ چه نظارتی بر فعالیت کسانی 
که به طور غیرمجاز به توزیع کپسول های دست ساز مشغول هستند وجود دارد؟ 
به نظر می رسد با نظارت دقیق تر بر توزیع قرص های اعصاب و روان و همچنین 
عطاری های متخلف، می توان از بخش زیادی از این مشکالت جلوگیری کرد. 

 جامعه/ اعظم طیرانی   از مرداد 1۳۹۲ و پس 
از هشدار مقام معظم رهبری در خصوص موضوع 
طرح  نهم  مجلس  نمایندگان  جمعیت،  کاهش 
»جمعیت و تعالی خانواده« را تهیه و تنظیم کردند، 
اما در عین حال باوجود ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت در اردیبهشت 1۳۹۳ از سوی ایشان و 
همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه ریزی 
در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۲.5 
فرزند، همچنان در سطوح قانون گذاری و اجرایی 
کشور فقدان برنامه ریزی عملیاتی و نظام مند برای 
حل این مسئله مهم و راهبردی مشهود است. 
نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسالمی برای 
به  ویژه  کمیسیون  تشکیل  طرح،  این  پیگیری 
عنوان کمیسیون جمعیت را پیشنهاد دادند، اما 
پرسش اساسی در این خصوص این است که آیا 
ایجاد کمیسیونی  با وجود کمیسیون فرهنگی، 
آیا  اصوالً  و  دارد  مقوله ضرورت  این  برای  دیگر 
این کمیسیون قرار است در قامت کمیسیون های 

تخصصی پارلمان ایفای نقش کند؟

 تشکیل کمیسیون ویژه »
برای بحران جمعیت 

امیرحسین بانکی پور فرد، 
فرهنگی  کمیسیون  عضو 
با  اسالمی  مجلس شورای 
تأکیــد بر اینکه تشــکیل 
کمیسیون ویژه جمعیت و 
خانواده در مجلس ضرورت امروز کشــور است، 
می گوید: آنچه اکنون در مجلس شورای اسالمی 
طرح شــده و در کمتر از یک ساعت مورد تأیید 
100 نفر از نمایندگان قرار گرفته اســت ایجاد 
کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده بوده و به هیچ 
عنوان پیشــنهاد کمیســیون تخصصــی و یا 

کمیسیون خاص جمعیت نشده است. 
وی ادامــه می دهــد: اکنون با توجــه به تعداد 
نمایندگان مجلس، تشکیل کمیسیون تخصصی 
ممکن نیســت، ضمن آنکه تشکیل کمیسیون 
تخصصی نیازمنــد دو ســوم آرای نمایندگان 
است؛ باید کمیسیون دائمی و برای همه دوره ها 
موضوعات متنوعی داشته باشد و نمی شود برای 
یک موضوع خاص حتی اگر مهم باشد کمیسیون 

تخصصی تشکیل داد. 

پیشگیری از افتادن در چاله جمعیت »
وی می افزاید: کمیســیون ویژه برای زمانی است 
که یک موضوع مانند جمعیت شرایط بحرانی پیدا 
می کنــد و در ماده 40 آیین نامه داخلی مجلس 
تأکید شــده در مسائل مهم و استثنایی که برای 
کشور پیش می  آید مجلس می تواند کمیسیون 

ویژه ای برای رسیدگی و تهیه گزارش در موضوع 
تشکیل دهد. تفاوت کمیسیون ویژه با کمیسیون 
تخصصی در این است که در کمیسیون تخصصی 
اعضای سایر کمیسیون ها نمی توانند عضو شوند 
و هر نماینده می تواند فقط عضو یک کمیسیون 
تخصصی باشد، اما کمیسیون ویژه این محدودیت 
را نــدارد و بــا توجه به اینکــه موضوع جمعیت 
و خانــواده حوزه های مختلــف را دربرمی گیرد 
الزم اســت اعضای کمیســیون های مختلف از 
جمله فرهنگی، اجتماعی، بهداشت، اقتصادی و 
کمیســیون اصل ۹0 در یک کمیسیون ویژه به 
صورت متمرکز درمورد مسئله جمعیت و خانواده 
کار کنند. وی می افزاید: مسئله جمعیت و خانواده، 
امروز در جامعه ما شــرایط خاصــی دارد و الزم 
است با کاهش سن ازدواج، تسهیل شرایط ازدواج 
جوانان، کاهش آمار طالق، کاهش سقط جنین و 
افزایش حمایت های درمان نازایی، زیرساخت های 
الزم را بــرای افزایش جمعیت فراهم کرد. با این 
حال امکان تشکیل کمیسیون خانواده هم وجود 
ندارد؛ زیرا موضوع خانواده مانند موضوع جمعیت، 
بحران لحظه ای محســوب نمی شود و مربوط به 
همه دوره هاست، موضوع جمعیت بحرانی اساسی 
محسوب می شود که اگر کشور در چاله جمعیت 
بیفتد به طور حتم تا 70 یا 80 سال نمی تواند از 

این بحران نجات یابد. 

 درگیری کمیسیون های مختلف»
 با موضوع جمعیت 

بــه گفته وی، موضوع خانــواده و جمعیت باید 

از ابعاد مختلــف مورد تحلیل 
و بررســی قرار گیــرد، به این 
موضوع نمی تــوان فقط از دید 
کرد،  نــگاه  کمیســیون  یک 
اگرچه در کمیسیون تخصصی 
اقدامات  و  تحلیل ها  فرهنگی، 
خوبی در خصــوص خانواده و 
جمعیت صورت گرفته، اما برای 
تهیه یک گزارش کامل و ویژه 
نیازمند نگاه دیگر حوزه ها نیز 
هستیم. به عنوان نمونه بخشی 
از مشکالت جمعیتی به دلیل 
اجرای پروتکل های بهداشتی و 

مسائل وزارت بهداشــت و درمان در خصوص 
کنترل جمعیت ایجاد شده است، بنابراین اگر 
قرار باشــد اقدامی فراگیر حول محور جمعیت 
و خانــواده صورت گیرد باید کمیســیون های 
مختلف را درگیر کرد و کمیســیون ویژه بستر 
مناســبی اســت تا تمام فعاالن حوزه خانواده 
و جمعیــت از کمیســیون های مختلف در آن 
حضور یابند و با تهیه گزارش نظارتی، ریشــه 
مشکالت مربوط به سیاســت های جمعیت و 
خانواده را بررســی کنند تا مشخص شود چرا 
این سیاست ها در سال های اخیر نتیجه عکس 
داشته و پس از آن با تدوین نقشه راه، طرح ها و 
لوایح، برنامه های پنج ساله هفتم و بودجه های 
سالیانه مجلس را در راستای تقویت خانواده و 

افزایش جمعیت متمرکز کنند.
 بانکی پور فرد با اشاره به اینکه یکی از کارهای 

اساســی کمیســیون ویــژه، 
اجرای اصل 10 قانون اساسی 
است که مورد بی توجهی قرار 
گرفته، می گوید: براساس اصل 
10 قانون اساسی، همه قوانین 
کشور باید در راستای تحکیم 
خانواده اجرا شود، این درحالی 
است که خانواده محوری مورد 
توجه دولت نیســت؛ به عنوان 
نمونه وقتی قرار اســت مالیات 
تصویب شود، از یک فرد مجرد 
همان مالیاتی دریافت می شود 
که از فردی با چند ســرعائله 
گرفته می شود. امید می رود با تشکیل کمیسیون 
ویژه جمعیت و خانــواده بتوان این اصل را احیا 
کرد تا شــاهد اجرای صحیــح قوانین مرتبط با 

خانواده و افزایش جمعیت باشیم. 

افزایش موازی کاری در کشور  »
بــا این حــال برخــی از 
کمیســیون  نماینــدگان 
فرهنگی مجلس معتقدند 
کمیســیون  وجــود  بــا 
بــه  نیــازی  فرهنگــی 
کمیســیون ویژه جمعیت و خانواده نداریم. به 
طوری که جواد نیک بیــن در گفت و گو با ما 
می گوید: با وجود کمیسیون فرهنگی، تشکیل 
کمیســیون ویژه جمعیت و خانــواده ضرورت 
ندارد و می توان با تشکیل کمیته ویژه در همین 

کمیســیون فرهنگــی موضوعــات مرتبط با 
جمعیت و خانواده را پیگیری کرد. 

حجت االسالم نیک بین معتقد است: با افزایش 
تعداد کمیســیون های مجلس، مــوازی کاری 
در کشــور افزایش می یابد و نیازی به تشکیل 
کمیســیون ویژه جمعیت و خانواده نیست که 
بخواهد در عرض کمیســیون فرهنگی فعالیت 
کنــد. با این حال برخــی نمایندگان در تالش 
هســتند با تشکیل کمیســیون ویژه جمعیت 
و خانــواده اهمیت موضــوع جمعیت را عنوان 
کنند. ما نیز بر اهمیت موضوع اشراف داریم اما 
ضرورتی برای تشــکیل دو کمیسیون موازی با 
هم نمی بینیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
چرا باوجود تالش های کمیســیون فرهنگی در 
دو دوره گذشته مجلس شورای اسالمی، طرح 
تعالــی جمعیت و خانواده به تصویب نرســیده 
اســت، می گوید: این پرسش را باید نمایندگان 
دوره های پیش پاســخ دهند، اما طی این دوره 
مجلس، کمیســیون فرهنگی سه اولویت مهم 
خانواده، جمعیت و فضای مجازی را در دستور 
کار قرار داده است و تالش می شود طرح تعالی 
جمعیــت و خانــواده نیز در آینــده نزدیک به 

تصویب برسد.

احیای قوانین مرتبط با جمعیت و خانواده »
محمدرضــا مبلغی، دیگر 
فرهنگی  کمیسیون  عضو 
نیز می گوید: بــا توجه به 
اهمیت موضوع جمعیت و 
نمایندگان  برخی  خانواده، 
اذعان دارند باید کمیسیون ویژه تشکیل شود تا 
بتوان با اســتفاده از نظرهای کارشناســان این 
حــوزه، موضوعات مربوط بــه جمعیت، زنان و 
خانــواده را به صورت تخصصــی پیگیری کرد.

تشــکیل  می افزاید:  مبلغــی  حجت االســالم 
کمیســیون ویژه جمعیت و خانواده پیشــنهاد 
خوبی اســت که می توان با تمرکز بر طرح ها و 
لوایح مربوط به جمعیت، زنان و خانواده، قوانین 
مربوط به این حــوزه را احیا کرد و طرح هایی 
نظیر »طرح تعالی جمعیت و خانواده« را که طی 
دو دوره قبلی مجلس بی نتیجه مانده اســت به 

سرانجام رساند. 
وی ادامــه می دهد: بــا توجه به گســتردگی 
موضوعات فرهنگی در دســتور کار کمیسیون 
فرهنگی و وجود هشــت مصوبه و سیاســت  بر 
زمین مانــده در حوزه جمعیت، منطقی ترین و 
ســریع ترین راه برای رفــع معضالت مربوط به 
بحران جمعیت و خانواده، تشــکیل کمیسیون 

ویژه جمعیت و خانواده است. 

اگر  کشور در » چاله جمعیتی« بیفتد تا 8۰ سال نمی تواند از این بحران نجات یابد

عزم مجلس برای تشکیل »کمیسیون ویژه« جمعیت و خانواده

موضوع کاهش 
جمعیت، بحرانی 
اساسی محسوب 

می شود و اگر کشور 
در چاله جمعیت 

بیفتد به طور حتم 
تا 7۰ یا 8۰ سال 
نمی تواند از این 

بحران نجات یابد

بــــــرش
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دستچین

کار ناجا در نقل و انتقال سند خودرو قانونی نیست
مهر: ذبیح اهلل خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک گفت: 
کاری که ناجــا در خصوص نقل و انتقال خودرو انجام می دهد، 
سند عادی است و سند رسمی نمی شود. کار ناجا در نقل و انتقال 
ســند خودرو قانونی نیست و مغایر ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم 

راهنمایی و رانندگی است.

برخی با اظهارنظر کنکوری فالوور جمع  می کنند
ایسنا: ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با 
تأکید بر اینکه جایگزینی برای حذف کنکور وجود ندارد، گفت: 
ســازمان در خصوص برگزاری کنکور وارد مباحث حاشــیه ای 
نمی شود. وی گفت: کنکور بیشتر یک موضوع جذاب اجتماعی و 
سیاسی شده و صدای کنکور بیشتر شنیده می شود؛ برخی عالقه 

دارند اظهارنظر کرده و برخی هم می خواهند فالوور جمع کنند.

 بهداشت و درمان

وزیر بهداشت :
 خدمات پزشکی از راه دور 

برای کنترل کرونا فعال می شود
 ایرنا   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: امکانات تله مدیسین و پزشکی از راه دور 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( پاییز امسال در دوره 
شیوع همزمان کرونا و آنفلوانزا به کمک وزارت 
بهداشت می آید.ســعید نمکی افزود: به جای 
اینکه برای خرید واکسن کرونا به کشورهایی که 
بالتکلیف هستند، پیش پرداخت بدهیم، روی 
زیرساخت های خودمان ســرمایه گذاری کرده 
و مذاکراتی را با تولیدکنندگان بزرگ واکســن 
دنیا انجــام دادیم. با شــرکت های بین المللی 
مذاکره کردیم تا در قالب یک پروژه مشــترک 
با همکاری شرکت های دانش بنیان، زیرساخت 
درازمدت برای تولید واکسن های انسانی و دامی 
را در کشور ایجاد کنیم.وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: هم ما و هم سایر کشورها 
نمی دانیم واکسن کرونا چقدر مؤثر خواهد بود. با 
همکاری شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید 

واکسن کرونا از سایر کشورها عقب نیستیم.

رفاه و تأمین اجتماعی

معاون این سازمان خبر داد
حذف دفترچه های بیمه تأمین 

اجتماعی تا پنج ماه آینده
 ایسنا   معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
با اشاره به روند حذف دفترچه های بیمه درمانی 
گفــت: امیدواریم در دســت کم پنج ماه آینده 
بتوانیم با همکاری وزارت بهداشــت در زمینه 
حــذف دفترچه های درمانــی اقدام هایی انجام 
دهیم.مهرداد قریب گفت: با غیرحضوری شدن 
استعالم، استحقاق درمان و تمدید خودکار اعتبار 
دفترچه ها شاهد آن بودیم که میزان مراجعه ها 
به شعبات و کارگزاری های تأمین اجتماعی تا 
۳8 میلیون مــورد کاهش یافته و رضایتمندی 
خوبی به دنبال داشــته است.وی با بیان اینکه 
6 روش برای اســتعالم اعتبار دفترچه ها اعالم 
شــد که از جمله آن ها می توان به شماره گیری 
کدهای دســتوری USSD و مراجعه به سایت 
سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد، افزود: بیمه 
شده به هر بیمارستان، مرکز خصوصی یا مطب 
مراجعه کند، اســتحقاق درمانش به روش های 

گفته شده قابل انجام است.

آموزش

رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس:
 سقف سنی 45 سال برای

 انتصاب مدیران، ملغی شد
 ایسنا  رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: دیوان محاســبات در پاسخ به 
مکاتبه ای درخصوص غیرقانونی بودن تعیین 
ســقف ســنی برای انتصاب مدیــران، آن را 
ملغی و غیــر قانونی اعــالم کرد.حمیدرضا 
حاجی بابایی افــزود: وزارت آموزش و پرورش 
در دستورالعملی برای انتصاب مدیران، سقف 
سنی 45 سال را تعیین کرده بود که مخالف 

قانون مدیریت خدمات کشوری بود. 
وی افزود: بــه دنبال دریافــت اعتراض های 
فرهنگیــان طــی مکاتبه ای با رئیــس امور 
استخدامی و اداری، موضوع غیرقانونی بودن 
مصوبه مذکور را اعالم و درخواست اصالح این 
مورد را داشــتیم.وی افزود: دیوان محاسبات 
در مکاتبه ای با معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مصوبه 
تعیین سقف ســنی برای انتصاب مدیران را 

ملغی و غیر قانونی اعالم کرد.

علم و فناوری

رئیس پژوهشگاه هوافضا :
هواپیمای هشت نفره به عنوان 
تاکسی هوایی ساخته می شود

 مهــر   رئیــس پژوهشــگاه هوافضا گفت: 
در پژوهشــگاه هوافضــا، طراحی و ســاخت 
هواپیمــای 8 نفــره را در دســتور کار قرار 
داده ایم.فتح اهلل امــی ادامه داد: مدل پروازی 
این هواپیما در اشل یک دهم ساخته می شود 
که حالت پهپادی دارد و پس از آن ان شاءاهلل 
هواپیما را خواهیم ســاخت و این محصول، 
وارد خط تاکسی هوایی ما می شود.برای این 
هواپیما ســه نقطه به عنوان پایگاه پرتاب در 
تهران، شــیراز و فردوس در نظر گرفته شده 
که نخستین پایگاه پرتاب ما نیز در شهرستان 
فــردوس خواهد بود.وی گفت: یکی از اهداف 
سند جامع توسعه هوافضا این است که تبدیل 
به قطب منطقه در فناوری هوایی شــویم. به 
ایــن صورت که بتوانیم تا ســال 1404 جت 
منطقــه ای 100 تا 150 نفــره تولید کنیم. 
طراحی این پروژه توسط دانشگاه امیرکبیر به 

پایان رسیده است.

آسیب های اجتماعی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:
 قدرت سرطان زایی تریاک
 از سیگار هم بیشتر است

 ایرنــا   معاون تحقیقات و فنــاوری وزارت 
بهداشت گفت: تریاک ماده ای بسیار قوی تر از 
سیگار است که قدرت سرطان زایی و مرگ و 

میر ناشی از آن را بیشتر می کند.
دکتــر رضا ملــک زاده گفت: افــراد دیابتی 
مصرف کننده تریاک، بیشــتر از سایر بیماران 
دیابتــی دچار مرگ زودرس می شــوند و در 
صورتی که تریــاک مصرف کنند، زودتر جان 

خود را از دست می دهند.
ملک زاده بــه باورهــای کاماًل غلــط درباره 
شفابخشی تریاک اشاره کرد و گفت: بسیاری 
از مردم و حتی پزشــکان هنوز فکر می کنند 
تریاک ماده خوبی است و اثرات درمانی بر بدن 
دارد که باوری بسیار اشتباه و خطرناک است.
وی افزود: 10 درصد ایرانی های باالی 40 سال 
به صورت تفننی تریاک مصرف می کنند و در 
برخی از مناطق کشور این مقدار به حدود 18 

درصد هم می رسد.

فراسو

برداشت آزاد

 دوشنبه ۱3مرداد ۱399  ۱3ذی الحجه ۱۴۴۱ 3 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 93۱0

کدام پرستاران  ابتدا باید استخدام شوند؟
فارس: محمد پاک مهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس می گوید: این بی عدالتی است که آزمون بگذارند و ۳ هزار نفر 
نیروی پرستاری بگیرند که تازه لیسانس گرفته و در شرایط کرونایی 
کار نکرده باشند، اما در مقابل نیروهایی هم باشند که مثالً 15 سال 
است به طور قراردادی و شرکتی در بیمارستان ها کار می کنند!

تا ۲۰ سال آینده ۴۰ درصد جمعیت ایران سالمند می شود
خانه ملت: علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به بررسی تشــکیل کمیسیون ویژه جمعیت 
و خانواده در هفته جــاری، گفت: پیری جمعیت یقیناً یکی از 
مشکالت اساسی کشور در سال های آینده خواهد بود به نحوی 
که تا ۲0 سال آینده بیش از 40 درصد جمعیت، پیر و غیرمولد 

بوده که تهدیدی برای کشور است. 

گردش مالی ۴ هزار میلیاردی کنکور
برنا: علیرضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
درباره مافیای کنکور گفت: در کنکور شــاهد گردش مالی قابل 
توجهی در آموزشــگاه های مختلف هستیم. این آموزشگاه ها به 
چاپ کتاب، ســؤاالت کنکــور و... می پردازند.گزارش ها درباره 
گردش مالی کنکور متعدد است. برخی، آن را 8 میلیارد و برخی 

دیگر نیز 4 هزار میلیارد می دانند. 

هر سه روز به اندازه وزن برج میالد زباله تولید می کنیم
مهر: نرگس رجایی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: روزانه در کشور حدود 58 
هزار تن پسماند تولید می شود؛ یعنی ایرانی ها هر سه روز یک بار 
به اندازه وزن برج میالد پسماند تولید می کنند. در تهران هم به 
طور متوسط روزانه حدود 6 هزار و 500 تن پسماند تولید می شود.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 تظاهرات بیش از 10هزار اسرائیلی به خشونت کشیده شد

زد و خورد در تل آویو©
جهان: با ادامه اعتراض ها در سرزمین های اشغالی، بیش از ۱۰ هزار اسرائیلی شنبه شب در 
بزرگ ترین تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو به خیابان های قدس، تل آویو و قیساریه آمدند. 
شــرکت کنندگان شعارهایی علیه نتانیاهو به خاطر فساد و سوءمدیریت در بحران کرونا 
سر دادند و خواهان استعفای وی شدند. رسانه های اسرائیلی اعالم کردند این بزرگ ترین 
اعتراض ها از زمان آغاز تظاهرات های اخیر علیه نتانیاهو است. تظاهرات در میدان پاریس 
در قدس به خشونت کشیده شد و پلیس نیمه شب برای بیرون کردن تظاهرات کنندگان 

خشمگین از این میدان مرکزی به زور متوسل شد. چندین نفر هم بازداشت شدند.

 اعتراض صدها نفر در آلمان و انگلیس
علیه محدودیت های کرونایی

این اروپایی های بافرهنگ!
  جهــان/ نیک پندار  اگرچه آمارها نشــان 
می دهــد اروپا با جمعیتی بــه مراتب کمتر از 
آسیا، سه برابر تلفات کرونایی بیشتری داشته، 
اما ســاکنان این قاره به این باور رسیده اند که 
کرونا یک توطئه است و ماسک، پوزه بندی است 
که دولت هایشان آن ها را مجبور کرده به صورت 
بزنند! آن ها می گویند محدودیت های کرونایی که 
اتحادیه ایجاد کرده برای محدود کردن شهروندان 
است نه برای سالمتی آن ها. روز گذشته هزاران 
نفر از مخالفان ماسک و محدودیت های کرونایی 
در برلیــن و لندن به خیابان هــا ریختند و در 
حالی کــه هیچ کدام از اقدام های پیشــگیرانه را 
انجام نداده بودند، علیه سیاست های بهداشتی 

دولت های اروپایی تظاهرات کردند.
به گزارش راشاتودی، در برلین این تظاهرات به 
خشــونت کشیده شد و ۱8 افسر پلیس زخمی 
شــدند! پلیس آلمان با اســتفاده از تجهیزات 
ضدشورش تظاهرات را متفرق کرد. باوجود این، 
معترضان در شــعارهایی از دولت خواستند به 

دلیل عدم موفقیتش برای مهار اوضاع، اســتعفا 
کند. معترضان اعالم کردند کرونا تنها یک توطئه 
اســت و تأکید کردند: دولت ها این ویروس را به 
دلیل امور سیاســی و اقتصادی رهبران برخی 
کشورها شیوع دادند. دیلی بیست تعداد حاضران 

در تظاهرات را 2۰هزار تن گزارش داده است. 
تظاهرات کنندگان همچنین دولت را به سرقت 
آزادی شان متهم کرده و خواستار پایان وحشت 
به دلیــل کرونا و احیای حقوق اساســی مردم 

شدند. 
در تمام طول تظاهرات، پلیس به منظور تذکر به 
معترضان برای رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 

از ماسک، از بلندگو استفاده کرد. 
معترضان همچنین شعار می دادند »مجبورمان 
کرده اند پوزه بند ببندیم« و »محافظت طبیعی به 

جای واکسیناسیون«.
براساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، تاکنون در 
آلمان 2۱۰هــزار و 676 نفر به کووید۱۹ مبتال 

۹هزار و ۱53 نفر نیز جان باخته اند.

 بی بی سی تجمع در مقابل دفترش »
را نمی بیند

اما آلمان تنها کشوری نبود که شاهد این اعتراض ها 
بود. مردم در انگلیس هم تعطیالت آخر هفته شان 
را در خیابان هــا ســپری و بــه محدودیت هــای 
کرونایی دولت ها اعتــراض کردند. این اعتراض ها 
یــک روز پس از آن صورت می گیــرد که کابینه 
انگلیس دســتورالعمل های خود را برای پوشیدن 
ماسک گسترش داده است. تظاهرات کنندگان در 
شعارهایشان خواهان زندگی عادی شده اند و تالش 
دولت ها برای اعمال نوعی جدید از استانداردها برای 
تعریف آزادی اجتماعی را محکوم کردند. گاردین 
هم به نقل از رهبران معترضان گزارش داد: دولت ها 

به وسیله ماسک، ما را به برده تبدیل کرده اند. 
معترضــان پس از تجمع در یــک پارک مرکزی 
در لندن و شــعار علیه محدودیت های کرونایی، 
به ســمت دفتر مرکزی بی بی سی حرکت کردند. 
اروپایی ها معتقدنــد رســانه های اروپایی، کرونا 
را به عاملی برای ترســاندن مردم و حاکم کردن 
رعب و وحشــت تبدیل کرده انــد. اگرچه بیانیه 
پایانی اعتراض ها در انگلیس در مقابل ساختمان 
بی بی ســی قرائت شــد اما این رســانه سلطنتی 

اشاره ای به این تظاهرات نکرده است.
همه این ها در حالی اســت که انگلیس با 46هزار 
کشته کرونایی بدترین وضعیت بهداشتی در اروپا 

را تاکنون شاهد بوده است.

سخنگوی نیروهای مسلح عراق:
به همکاری با ائتالف ضد داعش ©

ادامه می دهیم
ســخنگوی  ســومریه: 
فرماندهــی کل نیروهــای 
مسلح عراق بر ادامه همکاری 
مشترک این نیروها با ائتالف 
به ســرکردگی  داعش  ضد 

آمریــکا مطابق با راهبرد عــراق تأکید کرد. یحیی 
رسول، روز گذشــته در بیانیه ای اظهار کرد: ارتباط 
نیروهای مسلح عراق و ائتالف ضد داعش بر سه اصل 
آموزش نیروها، تجهیز آن ها به اسلحه و تأمین آن ها 

متکی است.

»سی.ان.ان« بررسی کرد
 خروج آمریکا از آلمان©

آخرین هدیه به روسیه
یادداشــت نویس  جهان: 
سی ان ان در نوشتاری برای 
ایــن خبرگــزاری، ضمن 
اشــاره به تصمیــم اخیر 
ترامپ برای خروج ۱2 هزار 

نظامی آمریکایی از آلمان، این تصمیم را آخرین هدیه 
رئیس جمهور آمریکا به پوتین پیش از انتخابات نوامبر 

ارزیابی کرده است.
نیک رابرتسون در ادامه گفته است: دونالد ترامپ از 
زمانی که وارد کاخ سفید شده، پیوند با همه متحدان 
آمریکا را شکسته است؛ به ویژه روابط بین واشنگتن 
و برلین از زمان به قدرت رســیدن ترامپ، سخت و 
دشوار بوده و اگر ترامپ بتواند در انتخابات نوامبر بار 
دیگر به پیروزی برسد، باید منتظر تشدید روابط بین 
دو کشور باشیم. رابرتســون ادامه می دهد: براساس 
گفته های خود ترامپ، به نظر می رسد تصمیم او به 
نوعی مجازات و جریمه ای برای آلمان است. ترامپ 
در توییتی در این باره نوشــت: آلمان میلیاردها دالر 
در ســال برای انرژی به روســیه پول می پردازد و ما 
قصد داریم از آلمان در برابر روسیه حمایت و حفاظت 

کنیم. این چه معنی می دهد؟
این تحلیلگــر در انتها به یکی از گفته های دمیتری 
پســکوف، سخنگوی کاخ کرملین اشاره می کند که 
گفته است: ما هرگز این مسئله را مخفی نمی کنیم 
که معتقدیم حضور کمتر نظامیان آمریکایی در قاره 

اروپا موجب آرامش بیشتر این قاره خواهد شد.
این داده ها و گفته ها موجب شــده سی ان ان به این 
نتیجه برســد تصمیم ترامپ آخریــن هدیه وی به 
والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری نوامبر است.
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کردهای سوریه و روابط با ایاالت متحده©
هر از چند گاهی اخباری از تحرکات کردها در شمال سوریه به گوش می رسد. اخباری 
که گاهی خبر از برخی تعامالت آن ها با ایاالت متحده آمریکا می دهد، گاهی مربوط به 
عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه آن ها می شــود، گاهی درگیری آن ها را با گروه های 
تروریستی و تکفیری در مناطق پیرامونی پوشش می دهد و گاهی نیز شامل مذاکرات 
آن ها با دولت بشــار اسد می شود. در زمینه بررسی رویکرد کردها و روابط آن  با ایاالت 

متحده به صورت مشخص چند مسئله به چشم می خورد.
مورد نخســت آنکه در شمال و شمال شرق ســوریه، منطقه به هم پیوسته ای به نام 
کردســتان ســوریه وجود ندارد. حوزه کردنشــین ســوریه، مناطق از هم گسسته و 
ناپیوســته ای هستند که بین آن ها جمعیت هایی از عرب ها، ترکمن ها و مسیحیان نیز 
زندگی می کنند. این منطقه، آن چنان پرجمعیت و توسعه یافته نیست، اما بخش مهمی 

از ذخایر آب، نفت و گاز سوریه را در خود جای داده است.
مسئله دوم آن است که کردها به عنوان یک نیروی اجتماعی و سیاسی مؤثر بر معادالت 
قدرت در سوریه، نیروی کمابیش نوپدیدی هستند. به دلیل سیاست های دیکتاتوری 
بعثی که در عراق و سوریه طی دهه های مختلف پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت، 
این گروه، اقلیتی در حاشیه و فاقد حقوق اجتماعی و سیاسی بود که در حوزه اقتصاد 
و فرهنگ هم کامالً محروم باقی مانده بود. فصل جدیدی که در مناســبات قدرت در 
خاورمیانه پس از سرنگونی رژیم صدام در سال 2۰۰3 شروع شد، منجر به شکل گیری 
فضایی تنفسی برای کردهای سوریه شد و این وضعیت به ویژه پس از بهار عربی و جنگ 
داخلی در سوریه حتی تشدید هم شد. از آن موقع است که شاهد مطرح شدن کردها به 

عنوان نیرویی اجتماعی و سیاسی قابل توجه بودیم.
نکته ســوم آن اســت که امروز، کردها یک نیروی به هم پیوســته و دارای تشکیالت 
منسجمی شدند که به ویژه پیوند آن ها با حزب کارگران کردستان )پ ک ک( در ترکیه، 
موقعیت آن ها را تقویت کرده است. اما ویژگی بارز کردها این است که عالوه بر انسجام 
تشکیالتی، سکوالر هستند. تنها نیروی سکوالر قابل توجه که در زمین سوریه موقعیت 
مناســبی دارد، حزب دموکراتیک و یگان های مدافع خلق هستند که قبالً سه استان 
و اکنون دو اســتان را در شمال ســوریه تحت کنترل دارند و اتفاقاً مورد توجه ایاالت 
متحده قرار می گیرند؛ چرا که نیروی سکوالری هستند که هم با دولت سوریه به دلیل 
استقالل طلبی به صورت بالقوه تعارض دارند و هم با جریان های تروریستی و تکفیری از 
النصره تا احرارالشام درگیر اند. طی این زمینه ها، پیوندهایی ممکن است بین کردها و 

آمریکا برقرار شود، اما از همین مقدمه بر می آید که این رابطه، ناقص است.
مشخصاً کردهای سوریه ضمن آنکه پیوستگی هایی با آمریکا و متحدانش دارند، در عین 
حال در بعضی قسمت ها ممکن است تعارضاتی هم با این کشور و متحدانش پیدا کنند. 
به عنوان مثال، ترکیه به عنوان یکی از متحدان منطقه ای آمریکا نقطه اوج این تعارض 
است و اتفاقاً یکی از مبانی اختالفات در روابط آنکارا و واشنگتن در حوزه سوریه، تعیین 
تکلیف کردها و مناطق تحت کنترل آن هاست. به تازگی شنیده ایم عربستان طی راهبرد 
مقابله با ترکیه در منطقه، به حمایت از کردهای ســوریه رو آورده است؛ در حالی که 
همین کردها با تروریست های تحت حمایت آل سعود در حال جنگ و درگیری است. 
بنابراین، معادله روابط کردی در سوریه مقداری پیچیده است. ضمن آنکه بنا به شرایط 
امروز، کردهای سوری قسمتی از اختالفات خود با دولت بشار اسد را کنار گذاشته اند و 

ممکن است تحت شرایطی و با گرفتن امتیازاتی حاضر به مصالحه و توافق هم شوند.
در مجموع، وقتی از روابط کردها و آمریکا ســخن می گوییم، وضعیت عدم قطعیت را 
برآورد می کنیم. از دیگر سو، شرایط میدانی هم روی زمین بسیار بی ثبات است و ممکن 
اســت به سرعت به هم بریزد. به عنوان مثال، عملیات سپر فرات ارتش ترکیه، اشغال 
عفرین و... کامالً موقعیت کردها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، توافقاتی که 
در خارج از سوریه بین بازیگران اصلی منطقه صورت می گیرد هم بر این جایگاه مؤثر 
اســت. در حالی که آن هم قطعیت نداشــته و مشخص نیست کردها را به چه سمتی 
سوق خواهد داد. مشــخصاً کردها در سوریه متغیر مستقل نیستند؛ بلکه تنها متغیر 
وابسته هستند و جایگاه و کارکردشان در سوریه تحت تأثیر معادالتی است که در سطح 
منطقه ای و فرامنطقه ای بین بازیگران اتفاق افتاده و در داخل مؤثر است. رابطه آمریکا 
و کردها به همین صورت شــکننده، متغیر و غیرقابل پیش بینی است و بیشتر جنبه 

تاکتیکی دارد؛ بنابراین نمی توان آن  را پایدار و ثابت ارزیابی کرد.
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 هیل  عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا 
تأکید کرد، بازنشستگی اش در ماه ژوئیه به 
خاطــر کمپین »قلدری، ارعــاب و تالفی« 
رئیس جمهور آمریــکا و متحدانش بود که 

مانع پیشرفت حرفه نظامی اش می شد.
الکساندر ویندمن ســال گذشته به عنوان 
بخشــی از تحقیقات مجلــس نمایندگان 
آمریکا در پرونده استیضاح دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به خاطر توافقاتش با 
اوکراین، در مقابل کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان شــهادت داد. این مقام ســابق 
امنیت ملی کاخ سفید در ماه فوریه توسط 
نگهبانان به خارج از کاخ سفید هدایت شد 
و به وی گفته شد پس از شهادت دادن از 

سمت خود کناره گیری کند.
ویندمن که خانــواده اش هنگامی که وی 

پســر جوانی بــوده از اوکرایــن مهاجرت 
کردند، دولــت کنونی آمریکا را با جماهیر 

شوروی سابق مقایسه کرده است. 
او ادامــه داده اســت: دولت ملــی ما در 
ســال های گذشــته بیشــتر یادآور دولت 
خودکامه ای بوده که خانواده من 4۰ سال 
پیش از دســت آن فرار کردند به کشوری 
کــه من کل زندگــی ام را وقف خدمت به 

آن کرده ام.

چهره خبر

دولت ترامپ همانند شوروی سابق است
افشاگری عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا:

 فارس  دولت افغانســتان اعالم کرد در ادامه 
روند تبادل زندانیــان، 3۱7 عضو طالبان را از 
زندان های این کشــور آزاد کرده اســت. دولت 
افغانستان تاکنون 4 هزار و ۹۱7 زندانی طالبان 
را آزاد کرده است. بنابر اعالم شورای امنیت ملی 
افغانســتان، روند آزادی زندانیان طالبان ادامه 
می یابد تا شمار زندانیان آزاد شده این گروه به 
5 هزار و ۱۰۰ برســد. زندانیان آزاد شده خارج 
از فهرســت طالبان است و شامل 5۰۰ زندانی 
می شــود که محمداشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانســتان در دهم مرداد، روز اول عید قربان 
فرمــان آزادی آن ها را صادر کرد. این در حالی 
اســت که دولت افغانســتان اعالم کرده 5۰۰ 
زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم اخالقی 
و جنایی آزاد نخواهد کرد، موضوعی که صلح در 

این کشور را با چالش مواجه کرده است.

گروه طالبان یک روز پیش از عید قربان اعالم 
کرد روند آزادی زندانیان دولت را تکمیل کرده 
و این انتظــار را دارد که طــرف مقابل نیز به 
وعده های داده شــده در توافق آمریکا و طالبان 
عمل کند. براساس توافق صلح میان آمریکا و 
طالبان، دولت افغانســتان بدون اینکه نقشی 
در امضای این توافق داشــته باشد،  متعهد به 
آزادی 5 هــزار زندانی طالبان برای آغاز مذاکره 

بین االفغانی شده است.

خبر

317 زندانی خارج از لیست طالبان آزاد شدند
با دستور اشرف غنی

 جهان  ارتش و کمیته های مردمی یمن صبح دیروز هجوم 
نجران  از سمت  ارتش سعودی  به  وابسته  گسترده مزدوران 
به  رسیدن  در  را  آن ها  و  کرده  دفع  را  عربستان  جنوب  در 
اهداف تاکتیکی خود ناکام گذاشتند. بر اساس گزارش شبکه 
»المسیره«، این هجوم از سه محور در منطقه »الصوح« در 
مجاورت نجران انجام شد و مقابله با آن حدود چهار ساعت طول 
کشید. منابع آگاه اعالم کردند تعدادی از مزدوران سعودی بدون 
اینکه بتوانند در این هجوم پیشرفتی داشته باشند، کشته یا 
زخمی شدند. در همین زمینه، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن نیز اعالم کرد: پدافند هوایی ارتش یمن 
توانسته  یک فروند پهپاد جاسوسی از نوع »آر.کیو 2۰« را بر 

فراز آسمان منطقه »حرض« در نزدیکی مرز عربستان منهدم 
کند. یحیی سریع همچنین گفت: عملیات انهدام این پهپاد، با 
دوربین های فیلم برداری مستندسازی شده است. او بدون نام 
بردن از سالح به کار رفته در انهدام این پهپاد، تنها گفت سالح 
مناسبی در این عملیات استفاده شده است. آر.کیو 2۰ یک نوع 

پهپاد سبک است که با پرتاب دست به پرواز در می آید. 
از ســوی دیگر، دولت ترکیه به تازگی سندی متعلق به دوره 
عثمانی را منتشــر کرده که نشان می دهد بسیاری از مناطق 
جنوبی عربستان سعودی به طور تاریخی جزئی از قلمرو یمن 
بوده اســت. به نظر می رسد انتشــار این سند در ادامه تنش 
پنهان ترکیه با عربستان سعودی و شخص ولیعهد این کشور 

بوده اســت. روابط بین ترکیه و عربســتان سعودی از زمان 
کودتای نافرجام ترکیه در ســال 2۰۱6 که رسانه های محور 
ســعودی از آن به طور ضمنی حمایت کردند، رو به تیرگی 
نهاده و با حادثه ترور »جمال خاشقچی« رونامه نگار سعودی 
مقیم آمریکا در کنســولگری ســعودی در شــهر استانبول 

)2۰۱8( به اوج خود رسید.

شکست سعودی در تهاجم زمینی به یمن
انصاراهلل و ارتش مانع یورش عربستان شدند

گزارش
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شهرداری اسد آباد به استناد مجوز شماره 255/ ش مورخ 1399/4/19 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 12 پالک  از 
امالک  مسکونی سهم تفکیکی خود از زمینهای معروف به صنعتی) کارخانه واشر سازی سابق ( واقع درشهرک سید احمد  )ره( 
به ش��ماره پالک1897/1- 1897 را از طریق مزایده کتبی و با ش��رایط ذیل بفروش رس��اند. لذا متقاضیان  می توانند جهت 
بازدید از امالک و اخذ اسناد مزایده و تکمیل و تحویل اسناد نهایتا تا پایان وقت اداری 1399/5/20 به واحد امالک با امور 

مالی شهرداری مراجعه نمایند. 
لیست امالک شهرداری

آدرسقیمت پایهشماره قطعهمساحت ملککاربری ملکردیف
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی205/50497/809/000/000مسکونی1
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی205/50667/500/750/000مسکونی2
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2041007/344/000/000مسکونی3
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2041017/344/000/000مسکونی4
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001187/400/000/000مسکونی5
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001197/400/000/000مسکونی6
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001207/400/000/000مسکونی7
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001457/100/000/000مسکونی8
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001467/100/000/000مسکونی9
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2001477/100/000/000مسکونی10
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2161678/208/000/000مسکونی11
شهرک سید احمد )ره( واشر سازی قدیم صنعتی2161688/208/000/000مسکونی12

شهرداری اسدآباد

اطالعیه آگهی مزایده )نوبت دوم(

ش�رکت آب منطقه ای قم در نظر دارد نس�بت به  فروش تمام یا بخش�ی از  لوله های مازاد بتنی مس�لح پیش تنیده به قطر
 1400 میلیمتر به میزان 9107 متر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند :
1- مهلت  و محل دریافت اس�ناد : پس از نش�ر آگهی نوبت اول تا تاریخ 99/5/21  مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیکی 

  www.qmrw.ir دولت )ستاد(  و یا آدرس
2 -مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/6/1 

3- محل تحویل پیش�نهادها : بارگذاری در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و ارسال اصل پاکت ها به آدرس قم 
ابتدای خیابان شهید فاطمی )دورشهر( نبش کوچه شماره یک شرکت آب منطقه ای قم دبیرخانه حراست 

4- بازگشایی پیشنهادها : ساعت 13 مورخ 99/6/1 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
5-قیمت پایه کارشناسی  : 182/140/000/000 ریال 

6- سپرده شرکت در مزایده: فیش واریزی نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 6/342/800/000 ریال  
تلفن تماس : 5-37839093-025 داخلی 210  

                                                                                         شرکت آب منطقه ای قم                                               شناسه آگهی : 927288
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آگهی تجدید مزایده عمومی  - نوبت اول  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927106(

آگهی تغییرات شرکت هوشمند سازان انرژی ساختمان کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38942 و شناسه ملی 10380545910

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین میرقانی به شماره ملی 0933336381 و خانم میترا ابراهیم طلب به شماره ملی 

0946780560 و آقای مهران یزدان خواه به شماره ملی 5229935006 و خانم مژگان ابراهیم طلب به شماره ملی 0920474985
 2- آقای جواد قربانی با کد ملی 0920518966به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه تیموری با کد ملی 0934056897 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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ایسنا: چند مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی 
خواســتار انجام تحقیقات درباره دســت داشــتن 
نخست وزیر این رژیم در معامله فروش زیردریایی های 

آلمان به مصر شدند.
عربی 21: یــک منبع سیاســی از مقدمه چینی 
امارات و عربستان برای کنار گذاشتن رئیس جمهور 

مستعفی یمن خبر داد.
تاس: یکی از منابع دیپلماتیک نظامی روسیه خبر 
داد، این کشور تحویل دومین محموله از سیستم های 
موشــکی اس4۰۰ تریومف را به چین از طریق دریا 

تکمیل کرده است.
فارس: چاقوکشــی در یکــی از زندان های ایالت 

جورجیای آمریکا، چهار زخمی بر  جا گذاشته است.
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