
 

دشمن به دنبال سوء استفاده ازحادثه تلخ بیروت است
 آستان    تولیت آستان قدس رضوی در پیامی ویدئویی تولیت آستان قدس رضوی در پیامی خطاب به مردم لبنان:  

به مناسبت عید غدیر خم خطاب به مردم لبنان ضمن 
لبنان و سید  به ملت صبور  و تسلیت  ابراز همدردی 

 ............ صفحه 3مقاومت سید حسن نصراهلل...

10 12 2
جهانبخش در گفت و گو با قدس: کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به قدس مطرح کرد گفت وگو با محمدهادی کریمی، کارگردان فیلم »پسرکشی«

:j امام علی
چیزی نیکوتر 
از خرد همراه 

با دانش و دانِش 
همراه با بردباری 
و بردبارِی همراه 
با قدرت نیست. 

شرح غررالحکم- 
ج 6- ص 435
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از برایتون نیست
مخاطب ایرانی

قصه ایرانی می خواهد
استقبال شورای نگهبان از اصالح 
فرایندهای نظارتی بر  بهارستان

 ............ صفحه 8

 آمریکا امشب قطعنامه ضدایرانی خود را در شورای امنیت بار دیگر به رأی می گذارد 

همه علیه ترامپ، ارتجاع عرب علیه ایران

با فشار جریان غرب گرا 
نخست وزیر لبنان استعفا کرد

عروس 
خاورمیانه 

بدون کابینه

 سیاســت   درحالی که مقامات آمریکایی قرار است قطعنامه ضد ایرانی خود که با وجود  
پیش بینی مخالفت های جهانی با همراهی اعراب مرتجع منطقه همراه شده را امشب و برای 
دومین بار در شورای امنیت به رأی بگذارند، دونالد ترامپ در اظهاراتی متناقض با این رویکرد، 
بار دیگر از امکان عملی شدن توافق با کشورمان آن هم تنها طی چهار هفته سخن راند! دو روز 
پیش بود که نشریه »فارین پالسی« گزارش داد دولت آمریکا سه شنبه قطعنامه ای که خواستار 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران است را در شورای امنیت به رأی خواهد گذاشت، اقدامی که 
بسیاری از تحلیلگران ناکامی آن را حتمی می دانند. بااین حال بنا بر گزارش رسانه های غربی، 

 ............ صفحه 2دیپلمات های سازمان ملل...

  جهان  سرانجام پروژه بی دولت سازی لبنان که 
از حمایت جریان غربی -عبری و صهیونیســتی 
برخوردار بود به نتیجه رسید. روز گذشته حسان 
دیاب، نخســت وزیر تــازه انتخاب شــده لبنان 
اســتعفا کرد. ایــن اتفاق پــس از آن رخ داد که 
چهار وزیر نزدیک بــه غرب کابینه و هفت عضو 
پارلمان استعفایشان را تقدیم کرده بودند. شبکه 

»ال بی سی آی«...

تأمین سود مشاوران امالک 
از محل افزایش قیمت 

یکی از موانع کاهش قیمت 
مسکن است 

کمیسیون امالکی ها  
باید »ثابت« باشد

چگونه حساب های کاربری 
 جعلی و روبات ها را 

در فضای مجازی 
شناسایی کنیم؟

لشکر 
فیک های مجازی

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 9

به بهانه طرح ساماندهی و 
بازپیرایی بزرگ ترین قنات 

زنده ایران زمین در گناباد

قصه قصبه
 ............ صفحه 4

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر جعفر حق پناه

چند روز پیش رابرت والر، سرکنســول جدید ایاالت متحــده آمریکا در اربیل با 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق دیدار کرد. آن طور که در خبرها 
منتشر شده، توسعه روابط اربیل و واشنگتن، همکاری مشترک با ائتالف ضد داعش 
به رهبری آمریکا و نقش اقلیم کردستان در امنیت و ثبات عراق از جمله موضوعات 

مورد بحث در این دیدار بوده است. در این میان...

آمریکا و متغیرکردها در منطقه

 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه 
 تهیه و تحویل کفش ایمنی 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه   8

فراخوان تجدید مزایده
نوبت  اول 

بیمارستان حضرت زینب )س(
شرح در صفحه 8
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آگهی مزایده فروش سردرختی سیب ،گردو و گالبی  سازمان موقوفات ملك   

سازمان موقوفات ملك 

سازمان موقوفات ملك وابس�ته به آستان قدس رضوی درنظردارد  محصول سردرختی   
باغات خود را از طریق مزایده و  بش�رح زیر بفروش برس�اند . 

مبلغ سپرده)ریال (مساحتمحل باغنام باغ

400.000.000سیب و گردو كیلومتر 2 جاده  چناران ـ مشهدـ سمت چپ رو بروی جاده جمعاب باغ رضوی دو 

200.000.000گالبی درگزی چناران بلوار شهید مطهری جنب بیمارستان ثامن االئمه)ع(باغ ملک 

200.000.000سیب چناران بلوار شهید مطهری جنب بیمارستان ثامن االئمه)ع(باغ ملک 

250.000.000   گردوچناران  جاده آبقد بعد روستای خیج باغ رضوی سه 

متقاضیان  خرید  میتوانند  جهت رؤیت باغات از تاریخ انتش�ار این آگهی  به آدرس�های فوق الذكر مراجعه ، ضمن دریافت 
فرم ش�ركت وش�رایط در مزایده ، پیش�نهادات مکتوب خود را حداكثر تا س�اعت 9 صبح روز یکش�نبه مورخ 99/06/02  به 
دبیرخانه  س�ازمان  به آدرس مش�هد –احمد آباد بلوار بعثت بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 38421523 تحویل و رس�ید 

دریاف�ت نماین�د . 
س�ازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یك یا كلیه پیش�نهادات مختار خواهد بود . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و پیشنهاداتی 

كه فاقد س�پرده  باش�د و یا بعداز موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د .

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

مبلغ تضمین مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
فرایند ارجاع کار

مدت اجرای 
کار

دوره تضمین

1
۲۰۹۹۰۰۳۴۸۹۰۰۰۰76

تهیه و حمل نمک ضد یخ آسیابی 
جهت ایمن سازی محورهای حوزه 

استحفاظی استان مازندران
ندارد1۲ ماه۳۰/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰1/51۹/5۰۰/۰۰۰

 ارائه پروانه بهره برداری از مراجع ذی صالح الزامی است.       مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا  ساعت 14 مورخ  99/06/01 
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 14  مورخ   99/06/11         زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت  8.30  صبح مورخ 99/06/12 در دفتر مدیر کل  آدرس : 

ساری خیابان انقالب مقابل استانداری-اداره پیمان و رسیدگی  تلفن   33326002  -011    این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردید. 
شناسه آگهی 929096                                                                                            اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
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آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم

در جلسه سران قوا صورت گرفت

بررسی پیشنهاد دولت برای مقابله با تحریم نفتی
 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران 2

واکنش آیت اهلل رئیسی به طرح گشایش اقتصادی  سیاست: آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: از هر اقدامی که در جهت گره گشایی از زندگی مردم باشد، استقبال می کنیم؛ 
اما هرطرح اقتصادی باید همراه با بررسی کارشناسانه جزئیات )نه صرف کلیات( و اقناع افکارعمومی و نخبگانی باشد. وی افزود: اقناع افکار عمومی و نخبگانی در مورد جزئیات کارشناسی طرح های اقتصادی به مردم 

و فعاالن اقتصادی آرامش می دهد در غیر این صورت موجب حیرت  و سرگردانی آن ها خواهد شد.

 سیاســت/ مهدی خالدی   درحالی که 
مقامــات آمریکایــی قرار اســت قطعنامه 
ضد ایرانــی خود که با وجــود  پیش بینی 
مخالفت های جهانی با همراهی اعراب مرتجع 
منطقه همراه شــده را امشب و برای دومین 
بار در شورای امنیت به رأی بگذارند، دونالد 
ترامپ در اظهاراتی متناقض با این رویکرد، بار 
دیگر از امکان عملی شدن توافق با کشورمان 
آن هم تنها طی چهار هفته سخن راند! دو روز 
پیش بود که نشریه »فارین پالسی« گزارش 
داد دولت آمریکا سه شــنبه قطعنامه ای که 
خواســتار تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران است را در 
شورای امنیت به رأی خواهد 
گذاشت، اقدامی که بسیاری از 
تحلیلگران ناکامی آن را حتمی 

می دانند.
بااین حــال بنــا بــر گزارش 
رسانه های غربی، دیپلمات های 
ســازمان ملــل می گوینــد 
مخالفت با این قطعنامه آن قدر 
زیاد است که بعید است آمریکا 
رأی ۹ عضو شــورای امنیت 
سازمان ملل را که برای مجبور 
کردن مســکو و پکن به کار گرفتن رأیشان 

الزم است، بدست بیاورد.

 ذوق زدگی پمپئو»
 از شیطنت کشورهای عربی

از  بســیاری  درحالی کــه  بااین حــال 
تحلیلگــران از ناکامــی گام تــازه ضد 
ایرانــی دولــت آمریکا خبــر می دهند، 
اقدام غیرمســئوالنه کشــورهای عربی 
حاشــیه جنوبی خلیج فارس در همراهی 
بی چون وچــرا بــا سیاســت های دولت 
ترامپ سؤاالت بسیاری ایجاد کرده است. 
شامگاه یکشنبه بود که »نایف الحجرف« 
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در 
نامه ای به شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد با واردکردن اتهام بی اســاس علیه 
تسلیحاتی  تحریم  تداوم  ایران، خواستار 
کشورمان شده. این اقدام محور سعودی 
البته با واکنش وزیر خارجه ایاالت متحده 
مواجه شــد. مایک پمپئو که نتوانســت 
ذوق زدگی خود از این رویکرد ضد ایرانی 
را پنهان کند، تنها چند ساعت پس ازاین 

نامه در حســاب توییتری خود نوشــت: 
کشورها در خاورمیانه از خلیج}فارس{ 
تــا اســرائیل از تمدیــد تحریم هــای 
تسلیحاتی حمایت می کنند. این برای هر 
یک از آن ها بســیار مهم است. عرب ها و 
اسرائیلی ها با صدایی رسا دارند صحبت 
می کنند و شورای امنیت باید گوش کند. 

جعل سند و کالهبرداری آشکار»
در همین خصوص »محسن بهاروند« معاون 
امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به پرسش 
فــارس، در خصوص نامه دبیرکل شــورای 
همــکاری خلیج فارس به شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد که در آن خواستار تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران شده است، گفت: این 
یک جعل سند و کالهبرداری آشکار است. 
دو نفر در نیویورک نشســته نامه ای را تهیه 
کــرده و آن را به نام و از طرف کشــورهای 
عضو شورای همکاری به سازمان ملل متحد 
ارسال و منتشر کرده اند. در حالی که بعضی 
از اعضای شورای همکاری که نامشان در آن 
نامه ذکر شــده است، اصوال از ارسال چنین 

نامه ای اطالع ندارند.
وی افــزود: جالب تر اینکه مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا که سیاست هایش در راستای 
تضعیف چند جانبه گرایی و تضعیف سازمان 
ملل، کشورش را منزوی کرده است با دیدن 
ایــن نامه با علم به غیر واقعی بودن آن خود 
را ذوق زده نشــان داده و از شــورای امنیت 
می خواهد که به ندای کشــورهای منطقه 

طبق این نامه پاسخ مثبت دهد.

 اعراب مرتجع »
در دام ضد ایرانی آمریکا

اما مدیرکل پیشــین خاورمیانــه وزارت 
خارجه در گفت وگو با قدس ضمن اشــاره 
به اقدام آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی 
به شــورای امنیت این حرکت را در ادامه 
رویکرد ضد ایرانی دولت ترامپ دانســت و 
گفت: ایاالت متحده در راســتای پیگیری 
سیاست فشار حداکثری بر ایران در ماه های 
اخیر مجموعــه ای از اقدام ها را عملی کرد 
که یکــی از همین موضوعــات پیگیری 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است. قاسم 
 محبعلــی، دراین باره توضیــح داد: دولت 
ترامپ شاید روزی که از برجام خارج می شد 
هرگز فکر آن را هــم نمی کرد که ایران با 
پافشاری بر این توافق بین المللی واشنگتن 
را به گوشه رینگ برده و منزوی کند. وی 
ادامه داد: آمریکا که بعد از خروج از برجام 
حتی حمایت متحدان اروپایی خود را هم 
ازدست داده، حال تالش دارد با سوءاستفاده 
از ظرفیت شــورای امنیت توطئه های ضد 
ایرانی خــود را پیش ببــرد، ولی به نظر 
نمی رســد در این مقصود موفق شود. این 
مسئله را خود آمریکایی ها هم می دانند و 
بنابراین درصدد هستند با پیگیری چندباره 
و مکرر آن در شورای امنیت اهداف خود را 
پیش ببرند. محبعلی نامه کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس به سازمان ملل که در 
آن خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
شــده اند را هم بازی شیوخ مرتجع عرب 
در زمین سیاســت های آمریکا و در واقع 
نوعی استفاده ابزاری واشنگتن از اعراب در 

راستای اقناع افکار عمومی جهانی در جهت 
اجرای سیاست های ضد ایرانی خود دانست 
و گفت: این نامه که در هماهنگی کامل با 
کاخ سفید صورت گرفته در مقام عمل تأثیر 
چندانی نخواهد داشت و مسلماً این توطئه 

آمریکا هم ناکام خواهد ماند.

متحدان اروپایی هم مقابل ترامپ هستند»
حســن هانی زاده، تحلیلگر ارشد مسائل 
بین الملل نیز تقــالی آمریکا برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی را یک 
تالش شکســت خورده دانسته و دراین باره 
گفت: اکنون عالوه بر روســیه و چین که 
در چنــد روز اخیر مخالفت خود با تحریم 
تسلیحاتی ایران را اعالم کرده اند، کشورهای 
اروپایی متحد ترامپ هم به واسطه ترسی 
که از فروپاشی برجام دارند، با این مسئله 

مخالف هستند. 
وی با اشاره به همراهی اعراب مرتجع منطقه 
با رویکرد ضد ایرانی دولت ترامپ افزود: برخی 
از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس 
)عربستان سعودی، امارات و بحرین( به عنوان 
مهره نیابتــی ارباب بزرگ، همــواره نقش 

تخریبی در تحوالت منطقه بازی کرده اند. 
هانی زاده ادامه داد: این کشــورها به لحاظ 
فرهنگی و سیاســی از ظرفیت الزم جهت 
بازیگــری در تحوالت منطقــه برخوردار 
نیســتند، اما در تالش هستند به پشتوانه 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی و با استفاده 
از دالرهــای نفتی بــادآورده نقش آفرینی 
کنند. این تحلیلگر مســائل بین الملل هم 
توطئه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت 
که بــا همراهی کشــورهای جنوبی حوزه 
خلیج فارس مواجه شــده را تالشــی ناکام 
خوانده و تصریح کرد: اعراب مرتجع در طول 
سال های گذشته 80 میلیارد دالر تسلیحات 
غربی خریــداری کرده اند و این از چشــم 
جامعه جهانی پنهان نمانده. همراهی محور 
سعودی با واشنگتن یک عقده گشایی علیه 
کشورمان بیش نیست؛ چراکه آن ها که در 
همه ناامنی های منطقه دست دارند، اکنون 
خود را در موقعیت ضعف می بینند و این در 
حالی اســت که تالش دارند با متهم کردن 
کشــورمان واقعیت را به گونه ای دیگر جلوه 
دهند، مســئله ای که حتی برای متحدان 
اروپایی ایاالت متحده هم قابل پذیرش نیست.

آمریکا امشب قطعنامه ضدایرانی خود را در شورای امنیت بار دیگر به رأی می گذارد

همه علیه ترامپ، ارتجاع عرب علیه ایران

در حالی که آزمون های نظام مهندسی، دکتری، ارشد، سراسری با یک میلیون س
و چند صد هزار شــرکت کننده و مدت چهار ســاعت، در هر نوبت، در هر شرایط 
بهداشــتی رأس موعد برگزار می شود ، آزمون هماهنگ فنی حرفه ای، زیر 10هزار 
شرکت کننده ، دریک ساعت، سه ماه به تعویق می افتد، فنی حرفه ای پاسخگو باشد 

چرا؟ 09028000170
از بازار رد می شــد، دید دو ســبد خرما جلو مغازه است، یکی 10درهم و یکی س

8درهم، پرسید جریان چیست؟ فروشــنده گفت:10درهمی خرمای مرغوب تری  
اســت و 8درهمی ضعیف، فرمود: یک کاسه شــان کن و همه را بفروش ۹درهم، 
جامعه ای که علی حکمران اوست نباید طبقه   8درهمی و 10درهمی داشته باشد. 

09150008972
مکرون حتماً برای خروج افراد خاصی وارد لبنان شــده، چون آن ها از مصونیت س

برخوردار هستند. 09150009278
متأســفم برای شما اگر خودبا مشکلی مواجه شــوید هر طوری شده پیگیری س

می کنید ولی مثل اینکه مشکالتی مثل رباخواری در بانک ها و به خاک سیاه نشاندن 
خانواده ها یک امر عادی شــده که حتی شــما هم حال و حوصله پیگیری ندارید. 

09150006391
 قیمت مسکن 4 برابر شده اما وام مسکن هیچ تغییری نکرده است! دولت به س

جای پرداخت وام ودیعه مسکن)که متأسفانه بنا به تأیید اکثر مراجع، رباست( 
فکری برای خانه دار شــدن مردم بکند. شایسته نیست که با گذشت بیش از 
40 ســال از عمر انقالب اسالمی، هنوز دغدغه اول مردم خانه دار شدن باشد. 
مسئوالن در سخنرانی هایشــان از لزوم تسهیل ازدواج و فرزندآوری می گویند 
اما برای خانه دار شــدن جوانان که گام اول تشکیل خانواده است هیچ اقدامی 

نمی کنند. 09010007098

مسعود اخوان فرد در گفت وگو با قدس آنالین:

غرب جز حرف درمانی و زمان کشی کاری نکرده است©
عباسی: مســعود اخــوان فرد، 
کارشــناس حقوق بین الملل در 
گفت وگو بــا قدس آنالیــن در خصوص 
بازگشــت احتمالی دموکرات ها به برجام 
گفت: اساساً برجام یک موجود ناقص الخلقه 
اســت که در حضور برخی سیاســیون به 
منصه ظهور رســید، بــه عبارتی می توان 
گفت این موجود عجیب الخلقه شــروطی داشت که همان زمان دلسوزان  نظام و 
وفاداران  جمهوری اسالمی یکایک آن را به مسئوالن ذی ربط  تذکر دادند تا دولت 
در این باره تصمیمات درستی اتخاذ کند. وی با اشاره به عملی نشدن این تذکرات 
گفــت: آنچه درحــال حاضر درباره برجــام می توان گفت مرگ برجام اســت که 
مدت هاست از قید حیات خارج شده است؛ بنابراین برجام رمق و جانی برای ادامه 
مســیری که از آن انتظار می رفت ندارد. با ورود آقای جوبایدن به عرصه سیاســت 
آمریکا و خروج آقای ترامپ هم تغییری در سیاست خارجی آمریکا ایجاد نمی شود. 
کارشناس حقوق بین الملل در ادامه با توجه به این موضوع که تفاوتی بین احزاب 
آمریکایی ها نیســت، گفت: جمهوری خواهان یا دموکرات ها در صحنه سیاســت 
خارجی و بین الملل نظرات مشابهی دارند، آن ها در ضدیت با جمهوری اسالمی ایران 
مسیر مشترکی را طی می کنند و در 40 سال گذشته نشان داده اند هرگز از دشمنی 
با جمهوری اسالمی ایران دست برنمی دارند. همه آن ها تابع سیاست های ضد ایرانی، 
ضد انسانی و اسالمی البی صهیونیسم بین الملل هستند؛ بنابراین تفاوت ماهوی بین 
جریان دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد. وی بیان داشت: راهکار ما در افزایش 
استقالل سیاسی و اقتصادی و تسلیم نشدن در برابر دشمن تبعیت محض از فرامین 
و رهنمودهای رهبری و اتکا به ظرفیت های داخلی و عدم اعتماد به غرب است؛ چرا 
کــه غرب جز حرف درمانی و ســناریوهای مختلفی برای کشــتن زمان و نابودی 
فرصت های پیش روی ما هدفی ندارد؛ بنابراین در این مقطع زمانی، تنها ســخن 
جمهوری اسالمی ایران عمل به تعهدات غرب در قبال جمهوری اسالمی ایران باشد، 
زیرا ایران تمامی تعهدات  خود را به منصه ظهور رساند. حال مجلس شورای اسالمی 
باید تکلیف ما را با معاهداتی که صرفاً برایمان یک وظیفه تعیین می شود و حقوقمان 
را ضایع کرده مشخص کند، قطعاً دشمن نمی تواند هر زمان خواست ایران را به پای 
میز مذاکره بکشاند، آن وقت خود به وعده هایش عمل نکند و دو مرتبه زمزمه مذاکره 
سر بدهد. کارشناس حقوق بین الملل گفت: بی تردید برجام مرده و یک قرارداد بی 
خاصیت است که نمی توان به آن امید بست؛ بنابراین ما نباید به امید روی کار آمدن 
رئیس جمهور جدیدی در آمریکا اقتصاد و نیازهای کشور را معطل نگه داریم. یکی 
از اشتباهات اساسی این بود که ما تمام تخم مرغ هایمان را چند سال در سبد برجام 
گذاشــتیم و  به تعبیر رهبر معظم انقالب اقتصاد را شرطی کردیم. وی در این باره 
خاطرنشان کرد: ملت فهیم ایران در همه تحوالت و فشارهای اقتصادی همپای نظام 
عدم اعتماد به آمریکا را دنبال کردند، قطعاً فشارهای اقتصادی که برخی از آن نتیجه 
برجام بود، مشــکالت عدیده ای برای مــردم ایجاد کرد؛ چرا که دولت فکر می کرد 
مشــکل نان و آب مردم با برجام حل می شــود. بی تردید اعتماد به آمریکا خطای 
فاحشــی بود و هرگز نمی توان به این شــیطان بزرگ اعتماد کرد؛ بنابراین با عدم 

اعتماد به آمریکا از همین امروز باید جلو ضرر را گرفت.

در جلسه سران قوا صورت گرفت

بررسی پیشنهاد دولت برای مقابله با تحریم نفتی©
پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری: حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور عصر دیروز در پنجاه و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
ســه قوه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و 
نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی برگزار شد، تاکید کرد: باید به گونه ای 
برنامه ریزی و اقدام کنیم تا مردم شریف ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل 
مشکالت اقتصادی و معیشت آنان در تالش هستند و این موضوع در شرایط خاص و 

پیچیده اقتصادی امروز کشور، بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور ادامه داد: عبور از شرایط پیچیده ای که شیوع بیماری کرونا و تحریم 
دشمنان بر کشور تحمیل کرده، نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست هایی است که بتواند 
گشایش هایی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند و در این راستا هر 

سه قوه در کنار هم با وفاق و همگرایی تالش می کنند.
روحانی با بیان اینکه امروز دشمنان عالوه بر تحریم و اعمال فشار، به دنبال سیاه نمایی 
و ایجاد یأس، ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده در میان مردم بوده و می خواهند 
با شایعه پراکنی، اختالف و چنددستگی میان مسئوالن را به جامعه القا کنند، اظهار 
کرد: همه مسئوالن باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند تا بتوانیم توطئه 

دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه سران سه قوه ودیگر مسئوالن از پیشنهادها، انتقادات و 
راهکارهای همه متخصصان، کارشناسان و فعاالن اقتصادی در مسیر بهبود شرایط 
اقتصادی و معیشــتی مردم استقبال می کنند، خاطرنشــان کرد: بر اساس تجربه 
ســال های گذشته به ویژه دو ســال و نیم اخیر مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی 
دشمن، مطمئنا با اتکا به توانایی ها وظرفیت های موجود در کشور و حفظ انسجام و 

وحدت می توانیم از این مشکالت عبور کنیم.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی 
ســتاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات الزم جهت نهایی شدن 

آن اتخاذ شد.
به گزارش فارس، پیگیری ها نشــان می دهد طرح دولت که شبیه اوراق قرضه بود 
با مخالفت کارشناسی مجلس شورای اسالمی اصالح شد و تبدیل به فروش نقدی 

نفت شده است.
 مقابله با تحریم نفتی، مدیریت انتظارات، تامین منابع مالی دولت و هدایت نقدینگی 
از اهداف این طرح خواهد بود. با این نگاه اصالحاتی توسط مجلس شورای اسالمی 

روی طرح دولت اعمال شد تا به این اهداف نزدیک شود.
 این طرح موجب رونق بازار بورس انرژی خواهد شد؛ زیرا با اصالحاتی که  از سوی 
مجلس شورای اسالمی صورت گرفته این طرح تبدیل به فروش نقدی نفت و تعهد 

دولت بر تحویل نفت شد. 
پاالیشگاه های داخلی متعهد شدند نفت مردم را بخرند. بدین شکل که بعد از خرید 
و فروش این نفت توســط مردم تحویل پاالیشــگاه ها می شود که این موضوع برای 
پاالیشگاه کوچک از اهمیت زیادی برای رونق آن ها برخوردار است. مقرر شد جزئیات 

این طرح در مجلس شورای اسالمی نهایی شود.

چالوس، جوجه و بنی آدمی که ©
اعضای یک پیکرند!

چند روز پس از آنکــه آمار روزانه ۲۵0 قربانی 
و ابتــالی ۲هزارو۵00 نفری کرونا در کشــور 
قدری شــیب نزولی پیدا کرد، دوباره ترافیک 
ســنگین جاده هــای منتهی به شــمال و در 
کالنشهرها و دیگر شهرها مسیرهای ییالقات در 
تعطیالت غدیریه را در برگرفت و هزاران تن از 
هموطنانمان با خیال شکست کرونا دل به دریا 

زدند و بساط تفریح و جوجه گستراندند.
ما ملت بافرهنگ و نوع دوستی هستیم؛ به طوری 
که رباعی شیخ اجل سعدی: »بنی آدم اعضای 
یک پیکرند« شاعر شیرازی ما، سال هاست که 

زینت بخش سازمان ملل متحد است.
در تاریخ این سرزمین کهن نیز صفحات زرینی 
از همدلی، مهربانی و نوع دوستی می درخشد که 
نزدیک ترین آن را، همین ماه های اخیر و در موج 
اول کرونا شــاهد بودیم؛ پزشکان، پرستاران و 
کادر درمان عاشقانه و ایثارگرانه به صحنه آمدند 
و خستگی را در برابر بزرگ منشی خود به زانو 
درآوردند و هــزاران هموطن گرفتاربیماری را 
زندگی دوباره بخشیدند. موج کمک های مؤمنانه 
مردم در اقصی نقاط کشور صحنه های زیبایی 
از برادری و مواســات را خلق کرد و ماندگاری 
مردم در خانه و رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی آحاد جامعه موجب شد تا میزان قربانیان 
کووید-1۹ در کشــور دو رقمی شــود و نوید 
پایان کرونــا را بدهد. اما حذف محدودیت ها و 
سهل انگاری برخی از هموطنان باردیگر نمودارها 
را صعودی کرد و حــدود ۲۵0 فوت و بیش از 
۲هزارو۵00 ابتالی روزانه ثبت شد و روزهای تلخ 
دیگری را با زنجیره مجالس ترحیم عزیزانمان و 
صحنه های دردناک درگیری بیماران با ویروس 
رقم زد و نفس های بسیاری را به شماره انداخت. 
اخبار و گزارش های مربوط به واکسن و داروی 
کرونا این واقعیت را فراروی ما می  نهد که این 
میهمان ناخوانده به ایــن زودی ها قصد ترک 
خانه هــای ما را ندارد و تنهــا راه مقابله با این 
ویروس وحشی هزار رنگ غیر قابل پیش بینی 
رعایت اصول بهداشــت فــردی و اجتماعی از 
ســوی تک تک آحاد مردم است و نکته ظریف 
قصه اینکه دو اصل از سه روش پیشگیری بیانگر 
نوع دوستی و عشق به دیگران است؛ ماسک زدن 
و رعایت فاصله اجتماعی از سوی مردم در واقع 
بیانگر عشق آن ها به سالمتی دیگران و تالش 
برای بیمار نشدن آن هاست و تنها شست وشو 
و ضدعفونی مکرر دســت هابرای جلوگیری از 
ابتالی خویش است. شعار »من برای مراقبت از 
تو ماسک می زنم و تو برای مراقبت از من« جلوه 
زیبایی از همین عشــق به دیگران است. مردم 
ما اکنون در معرض یک آزمایش بزرگ الهی و 
انسانی قرار دارند. رعایت پروتکل های بهداشتی 
از ســوی هر یک از ما نشــانگر عشق ورزی به 
دیگران و هویت انسان دوستانه ماست. همچنان 
که در آستانه محرم آغاز نهضت »نذرماسک« و 
»نذرخون «جلوه دیگری از مهربانی و کمک های 
مؤمنانه اســت. هموطن عزیزم! ما باید واقعیت 
»زندگی با کرونا« را باور کنیم ومدتی ویال، دریا، 
باغ، ییالق، سفر، تفریح، دورهمی و پاساژگردی 
را به خاطر سالمتی خود و عزیزانمان فراموش 
کنیم. اکنون برخی از کشــورها پایان کرونا را 
جشن می گیرند و البته باز هم احتیاط های الزم 
را برای جلوگیری از شیوع دوباره بیماری رعایت 

می کنند، چرا ما چنین نباشیم؟
فراموش نکنیم! در دوران کرونا کســب و کار 
بســیاری از هموطنانمان مختل شده است و 
طوالنی شدن آن می تواند ضربه ای سنگین تر 
بر پیکر اقتصاد جامعــه وارد کند. عدم اعمال 
محدودیت های شدید از سوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا نیز به خاطر همین واقعیت تلخ است، 
اما نهضت رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
حداقل رونق کسب و کار بسیاری از مشاغل را 
ایجاد کند. مبادا دیگران شعر ماندگار شیخ اجل 
سعدی رابرای ما به صورت »استفهامی« بخوانند 

و با اشاره به رفتارهای ما با شگفتی بپرسند: 
بنی آدم اعضای یک پیکرند؟!

 که درآفرینش ز یک گوهرند؟!
 چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار؟!

 جلسه رأی اعتماد خیابانی ©
بدون روحانی

سیاســت: ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با تشریح روند بررسی صالحیت 
وزیر پیشنهادی صنعت در جلسه روز چهارشنبه 
مجلس شــورای اســالمی گفت احتماالً رئیس 
جمهور در جلســه رأی اعتمــاد حضور نخواهد 
داشت. محمدحســین فرهنگی در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: در جلسه بررسی صالحیت 
وزرای پیشنهادی یک ســاعت وقت برای دفاع 
رئیس جمهور پیش بینی شده و سپس دو نماینده 
مخالف و دو نماینده موافق هر کدام به مدت یک 
ربع فرصت صحبت دارند که می توانند بخشــی 
از وقــت خود را به نماینــده دیگری بدهند. وی 
ادامه داد: همچنین وزیر پیشنهادی نیز در پایان 
به مدت نیم ســاعت برای ارائه  برنامه ها و دفاع از 
صالحیت خود فرصت دارد و در نهایت صالحیت 
وزیر پیشنهادی به رأی مجلس شورای اسالمی 

گذاشته خواهد شد.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

برخی از
6 کشور عضو 
شورای همکاری 
خلیج فارس 
به عنوان مهره 
نیابتی ارباب بزرگ، 
همواره نقش 
تخریبی در تحوالت 
منطقه بازی کرده اند

بــــــــرش

 سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشســت خبری در پاسخ به پرسشــی درباره ادعای 
مقامات آمریکایی مبنی بر احتمــال دخالت ایران در انتخابات 
آمریکا عنــوان کرد: ایــن از آن ادعاهای مضحکی اســت که 
آمریکایی ها هر از چندی و به تازگی با توجه به چشم انداز  تیره 
و تاری که برای آن ها وجود دارد، مطرح می کنند. ایران خیلی به 
افراد، جنا ح ها و احزاب در آمریکا توجه ندارد. ما به رفتار، کردار و 
منــش و نوع تعامل آن ها با ایران توجه می کنیم. وی بیان کرد: 
دولت های مختلف اعم از دموکرات و جمهوری خواه با رویکردهای 
مختلف را آزمودیم و تقریباً همه آن ها در این آزمون مردود شدند. 
موسوی افزود: برای جمهوری اسالمی ایران فرقی ندارد چه حزب 
و فردی در آمریکا سر کار باشد و اگر این رویکرد را داشته باشیم، 
قطعاً نه دخالت می کنیم و نه برای ما مهم است. این دیپلمات 
ارشد ایرانی گفت: اگر چنین احساسی دارند، نشان می دهد که 

ایران قــدرت بزرگی اســت و عظمت ایران موجب می شــود 
سیاست های آن ها در قبال ایران شکست بخورد و بازخورد این 
شکست ها را در امور داخلی خود مشاهده و از آن تعبیر به دخالت 
کنند که چنین چیزی وجود ندارد و ما این را کامالً رد می کنیم. 

سفر یکی از مقامات بلندپایه ایرانی به لبنان»
موسوی خاطرنشان کرد: سفر یکی از مقامات بلندپایه کشور 
به لبنان در دســتورکار اســت که در روزهــای آینده نهایی 
خواهد شــد و حتماً اعالم می شــود، چه با ســفر به لبنان و 
چه بدون ســفر همواره در کنار دولت و ملت لبنان هستیم و 
کمک های ما محدود به ســفر کردن نیست و این کمک ها را 

ادامه می دهیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره انفجار 
بیــروت و موج جدید اعتراض ها در لبنان و موضع ایران درباره 
تحوالت اخیر لبنان گفت: حادثه بزرگی بود و طبیعی است که 
مردم ناراحت باشــند و تبعاتی هم حتماً خواهد داشت، اما اگر 
عده ای از افراد و گروه ها و یا حتی کشورهای خارجی این حادثه 
تأثر برانگیز را برای اهداف و اغراض سیاسی دستاویز قرار دهند، 

غیرقابل قبول است.

 سیاست/ مینا افرازه   محور نشست دیروز سخنگوی شورای 
نگهبان با خبرنگاران رســانه ها به موضوع اصالح قانون انتخابات و 
نحوه برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده اختصاص 
داشت. در همین رابطه عباسعلی کدخدایی تصریح کرد: در زمینه 
الکترونیکی شــدن انتخابات تحول خاصی رخ نداده است، البته با 
شرایط بیماری کرونا رسیدگی به روندها شدت پیدا کرده تا اگر ما 
نتوانیم حضوری در خدمت عزیزان باشیم، بتوانیم به این شکل کار را 
انجام دهیم. آنچه که برای ما مهم است، سالمت انتخابات و صیانت 

از آرای مردم است، چه انتخابات الکترونیک باشد و چه نباشد.

افراد رد صالحیت شده، دیگر ثبت نام نکنند»
وی همچنین در واکنش به آغاز زودهنگام برخی تحرکات انتخاباتی 
و گمانه زنی ها دربــاره ورود افراد مطرح در عرصه انتخابات، گفت: 
شــورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده و در این زمینه ورود 
نکرده و اقدامی نیز نکرده است. از جهات قانونی افراد می توانند در 
هر زمان نام نویســی کنند، اما می توان توصیه کرد افرادی که در 

گذشته رد صالحیت شده اند، دیگر ثبت نام نکنند.
سخنگوی شــورای نگهبان دیروز در بخشی دیگر از سخنانش به 
موضوع اصالح قانــون انتخابات پرداخت و تصریح کرد: امیدواریم 
مجلس شورای اسالمی همت کند و هر چه زودتر مصوبه خود را در 

این زمینه آماده کرده و به شورای نگهبان ارسال کند.
اما جدای از این مسائل، در روزهای اخیر برخی نمایندگان درصدد 
هســتند تا در سازوکارهای نظارتی مطرح شده در قانون نظارت بر 
رفتار نمایندگان، تغییراتی را ایجاد کنند که بر اســاس آن نظارت 
شــورای نگهبان بر عملکرد و اقدام های نمایندگان پس از انتخاب 
و فعالیتشــان در دوران نمایندگی میســر باشد. بر همین اساس، 
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در 

مصاحبه ای گفته بود: بر اساس طرح جدید، حداکثر سه ماه پس از 
انتخاب هیئت رئیسه مجلس جدید، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
شکل می گیرد. رئیس کمیسیون قضایی مجلس به عنوان رئیس این 
هیئت، یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان دبیر آن و یک 
نفر هم از قضات دیوان عالی کشــور با معرفی رئیس قوه قضائیه 

به عنوان نایب رئیس در این هیئت حضور خواهند داشت.

نظارت بر رفتار نمایندگان؛ اجرای اصل 99 قانون اساسی است»
درباره همین مسئله، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس اظهار کرد شورای نگهبان پیش ازاین بحث ضرورت 
نظارت بر رفتار نمایندگان را مطرح کرده و این بحث شخصی شورا 
نیســت، بلکه موضوع اجرای اصل ۹۹ قانون اساســی است که به 
صراحت بر موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید دارد و درواقع 
اجرای آن همان بحث سیاست های کلی ابالغی رهبری است که در 
این زمینه ورود کردند. وی در ادامه افزود: در ادوار گذشته نیز مجلس 
خودش برای نظارت بر عملکرد نمایندگان ســازوکاری ایجاد کرد، 
اما دقیقاً به دلیل همین شرایط بود که نظارت بر رفتار نمایندگان، 

کیفیت مطلوب و کارآمدی الزم را نداشت و در حال حاضر باردیگر 
از نمایندگان مجلس مطالبه شده که در این زمینه اقدامی صورت 
دهند. بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان، یک بحث عقالنی است و 
ربطی به مباحث درباره شورای نگهبان ندارد. طبیعتاً اگر سازوکارهای 
نظارتی بر رفتار نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس 

تصویب شود، شورای نگهبان به آن ایرادی نخواهد گرفت.

 ایرادها بر طرح تغییر در انتخاب حقوقدانان شورا »
بر اساس قانون اساسی است

کدخدایی همچنین در پاسخ به قسمت دوم پرسش قدس درباره 
ایرادهای شورای نگهبان به طرح تغییر در انتخاب حقوقدانان شورا و 
دالیل مسکوت ماندن آن در مجلس، گفت: شورای نگهبان ایرادهایی 
را نسبت به مصوبه نحوه تعیین حقوقدانان مطرح کرد که آن ایرادها 
هم بر اساس قانون اساسی بود. از سوی دیگر، پس از ارجاع طرح به 
مجلس توسط شورای نگهبان، مجلس نیز تشخیص داده که طرح 
از دســتور کار خارج شــود و این برای شورا هیچ تفاوتی ندارد. اگر 
مجلس یازدهم اکنون هم طرح را در دستور کار بگذارد، ما بر اساس 
معیارهای قانون اساسی و شرع راجع به آن اعالم نظر خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: ما تابع مصوبات مجلس هستیم. مجلس در خصوص 
طرح ها و موضوعات مختلف تشخیص کارشناسی می دهد و شورای 
نگهبان هم نســبت به قانون اساســی و موازین شرع درباره آن ها 
اظهارنظر می کند؛ بنابراین برای شورا فرقی ندارد که مصوبه مربوط 
به حقوقدانان شورای نگهبان و انتخابات باشد یا دیگر مسائل جاری.
طرح تغییر در نحوه انتخاب حقوقدانان شــورای نگهبان، طرحی 
بود که اواخر دوره مجلس دهم به اذعان بســیاری، در راســتای 
محدودسازی اختیارات و قدرت عمل شورای نگهبان و در واکنش 
به رد صالحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم ارائه شد.

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

گفت وگو

سیاست خارجی

سیاست داخلی

پاسخ موسوی به توهم آمریکایی ها درباره دخالت ایران در انتخابات این کشور

کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به قدس مطرح کرد

اگر چنین احساسی دارند نشان می دهد که قدرت بزرگی هستیم

استقبال شورای نگهبان از اصالح فرایندهای نظارتی بر  بهارستان
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 پایان نام نویسی مهدالرضا)ع( برای سال تحصیلی جدید   آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی از نام نویسی مهدالرضا)ع( برای سال تحصیلی جدید ۱400-۱۳۹۹ خبر داد. 
حجت االسالم  میریان گفت: ثبت نام دوره آموزشی مهدالرضا)ع( برای نونهاالن شهر مشهد مقدس ویژه دوره های حضوری و غیرحضوری از ۱۶ مردادماه شروع و تا ۲0 مرداد سال جاری ادامه داشت. وی با اشاره به مجوز 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر بازگشایی مهدهای کودک کشور از ۲4 خردادماه سال جاری با رعایت اصول بهداشتی تصریح کرد: این دوره برای فراگیرانی است که متولد اول مهر ۱۳۹۳ تا اول شهریور ۱۳۹4 هستند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  به همت مركز تحقیقات شهرسازی 
و معماری دانشگاه بین المللی  امام رضا)ع( انجام شد 

راه اندازی نخستین دفتر تسهیل صدور اسناد مالكیتی ©
حاشیه مشهد 

آستان: نخستین دفتر تسهیل صدور 
اســناد مالكیتی حاشیه شهر مشهد به 
همــت مركز تحقیقات شهرســازی و 
معماری دانشگاه بین المللی  امام رضا)ع( 
افتتاح شد.دفتر تســهیل صدور اسناد 
مالكیتی حاشیه شــهر)متصا( با ابتكار 
عمل و پیگیری دفتر توسعه و بازآفرینی 

محالت انصار و اروند در شهرك شهید رجایی و شهرك شهید باهنر افتتاح شد.
در آیین افتتاحیه این دفتر كه به صورت محدود و با رعایت پروتكل های بهداشتی، 
با حضور نمایندگان معاونت امالك و اراضی آستان قدس، برخی اعضای شورای 
اجتماعی محالت و اعضای دفتر توسعه محالت انصار و اروند و دفتر توسعه محله 
پورســینا برگزار شد، قدیر صیامی، رئیس مركز تحقیقات شهرسازی و معماری 
دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( به مسئله اساسی و بنیادین اراضی قولنامه ای 

حاشیه شهر به عنوان سد محكم توسعه قانونمند این بخش از شهر اشاره كرد.
وی اظهار كرد: معضل و مشــكل قولنامه  ای بودن اراضی حاشیه شهر، چالشی 
بنیادین برای توســعه قانونی و نظام این مناطق است و زمینه ای برای محروم 
شدن بخش اعظم ساكنان شریف، مؤمن و زحمتكش حاشیه كم  برخوردارتر شهر 

مشهد از حقوق شهروندی در این گونه مناطق به شمار می رود.
 وی افــزود: كاهش ارزش مطلوبیت اراضی، بالتكلیفی مردم در دریافت خدمات 
از دســتگاه های خدمات رسان شــهری، عدم امكان پاســخگویی شهرداری به 
درخواست های مردمی برای نوسازی واحدهای مسكونی، افزایش تعداد دعاوی و 
تخلفات حقوقی ناشی از فروش همزمان این گونه امالك توسط فرصت طلبان به 
چند نفر، تنها گوشه ای از مشكالت حقوقی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی امالك 

قولنامه ای در نواحی كمتر برخوردار شهر مشهد است.
صیامی همچنین خاطرنشــان كرد: امیدواریم با مســاعدتی كه آستان قدس 
رضوی در اجرای مصوبه مســاعدتی در توانمندسازی ساكنان این مناطق دارد، 
ســایر دستگاه ها به ویژه استانداری و شــهرداری مشهد نیز در ادامه این مسیر، 
یاریگر آستان قدس رضوی و دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( باشند.رئیس مركز 
تحقیقات شهرسازی و معماری دانشگاه بین المللی  امام رضا)ع( با بیان این نكته 
كه ما با به كار بردن واژه متصرف برای تمامی ســاكنان و بهره برداران از امالك 
قولنامه ای حاشیه شهر موافق نیستیم، اضافه كرد: بخش اعظم ساكنان حاشیه 
شــهر میهمان خوان امام رئوف و ولی نعمتمان حضرت امام رضا)ع( هستند كه 
رابطه مالكیتی و قدسی آن ها با آستان قدس منقطع شده است و مأموریت داریم 
باردیگر این پیوند میمون را كه اســاس توسعه های آتی و برخورداری شهروندان 
از ثمرات و بركات ناشــی از آن است، فراهم كنیم كه با همت و مشاركت مردم، 
مسئوالن و مساعدت آستان قدس رضوی امیدواریم این مهم زودتر محقق شود.

در ادامه مهندس سرباززاده معاون مركز تحقیقات شهرسازی و معماری دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( و مدیر دفتر توسعه محالت انصار و اروند گفت: رویكرد این 
مركز در همراهی با معاونت امالك و اراضی آستان قدس در این موضوع، حضور 
در میان مردم، گفت وگو و ارائه مشاوره و تسهیل در بازكردن گره اسناد قولنامه ای 

حاشیه شهر است.

اهدای 15 هزار کتاب به مراکز علمی و آموزشی کشور©
آستان: به مناسبت دهه امامت و والیت، سازمان كتابخانه  ها، موزه  ها و مركز اسناد 
آستان قدس رضوی بیش از 15هزار نسخه كتاب چاپی را به مراكز علمی و آموزشی 
مشهد و برخی شهرستان  های سطح كشور اهدا كرد.معاون كتابخانه  های سازمان 
كتابخانه  ها، موزه  ها و مركز اســناد آســتان قدس رضوی با اعالم این خبر گفت: 
ســازمان كتابخانه ها به طور پیوسته و در مناسبت  های مختلف بنا به درخواست 
مراكز و مناطق محروم سراسر كشور و با توجه به اعالم نیاز هر مركز به موضوعات 

خاص، مجموعه ارزشمندی از كتاب های چاپی را به این مراكز ارسال می كند.

 آستان    تولیت آستان قدس رضوی در پیامی 
به  به مناسبت عید غدیر خم خطاب  ویدئویی 
مردم لبنان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به ملت 
صبور لبنان و سید مقاومت سید حسن نصراهلل، 
در خصوص اهمیت واقعه غدیر خم گفت: در غدیر 

والیت تثبیت و اسالم نظام مند شد.
متن كامل پیام حجت االسالم والمسلمین احمد 

مروی به این شرح است:
اعوذباهلل من الشیطان الرجیم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین الصاله و السالم علی اشرف 
االنبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم 
المصطفی محمد صلی اهلل علیه و علی اهل بیت 
الطیبین الطاهرین و علی صحبه المنتجبین قال اهلل 
العظیم فی محكم كتابه الكریم یا ایها الرسول بلّغ ما 
انزل علیک من ربک و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته
عید بزرگ جامعه بشریت را به همه مردم جهان، 
به همــه انســان هایی كه مورد خطاب اســالم 
هســتند؛ »َو ما أَْرَسلْناَك إاَِلّ َكاَفّه لِلَنّاِس« تبریک 
عرض می كنم. پیامبر عظیم الشأن برای هدایت 
همه انسان ها، برای بشریت در طول تاریخ و اعصار 
مبعوث شدند و غدیر هم كه ادامه حركت پیامبر 
عظیم الشأن و ضمانت بخش حیات اسالم است، 
متعلق به همه انسان ها و متعلق به بشریت است. 
زنده كردن خاطره غدیر و بزرگداشــت روز غدیر 
یک مسئله شخصی و فرقه ای و یا یک مسئله صرفاً 
تاریخی نیست، مسئله ای مربوط به كلیت انسان ها 
در تمام ابعاد زندگی است. من این روز بزرگ، عید 
اهلل اكبر را به همه مسلمان ها، به همه انسان ها و 
بشــریت و شما عزیزان و شنوندگان و بینندگان 
معزز و مكرم تبریــک و تهنیت عرض می كنم.

خودمان را در کنار مردم مقاوم و مظلوم »
لبنان می دانیم

الزم می دانم مراتب تأثر و تأسف شدید خودم را 
نسبت به این حادثۀ بسیار تلخی كه در لبنان عزیز 
اتفاق افتاد، ابراز كنم. همدردی وتســلیت خودم 
را  خدمت مردم عزیــز و مقاوم و صبور لبنان و 
سید مقاومت، ســید عزیز، سید حسن نصراهلل 
ابراز می كنم. ان شــاء اهلل خداوند به بهترین وجه 
این مصیبت و این حادثه بســیار تلخ و دردناك 
را برای مــردم عزیز لبنان جبــران بفرماید. به 

خانواده های محترمی كه در این قضیه عزیزانشان 
را از دســت داده اند، تســلیت عرض می كنم. ما 
خودمــان را و مردم ایران خودشــان را در كنار 
مردم عزیز، صبور، مقاوم و مظلوم لبنان می دانند 
و می بیننــد و من هم از كنار مضجع شــریف و 
نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا 
علیهم آالف التحیه و الثناء برای مردم عزیز لبنان 
صبر و مقاومت از خداوند درخواســت می كنم.

ان شاء اهلل خداوند لبنان و همه بالد اسالم و همه 
مســلمانان را از همه این گرفتاری ها نجات دهد 
و ان شــاء اهلل لبنان مقاوم و ســرافراز دوباره خود 
را بســازد. این نكته گرچه نیازی به بیان نیست، 
الحمدهلل مردم خودشــان به آن سطح از معرفت 
و آگاهی و روشــن بینی رسیدند كه دشمن از هر 
فرصتی استفاده می كند تا بتواند نقشه های شوم 
خود را در منطقه جــاری و اجرایی كند. قطعاً از 
این حادثه تلخی كه به وجود آمده، دشمنان مردم 
لبنان، دشــمنان استقالل لبنان، دشمنان آزادی 
لبنان، دشمنان مقاومت لبنان سعی می كنند از 
این فرصت حداكثر سوءاســتفاده را ببرند؛ مردم 
عزیــز و مقاوم و مظلوم لبنــان جز اتكال به خدا 
و وحدت و اتحاد راهی برای ســرافرازی ندارند و 
ان شاء اهلل كه همین مسیر مقاومت و صبر و اتحاد 
و وحدت و توكل بر خدا را در پیش خواهند گرفت 

و لبنان عزیز دوباره ســاخته 
خواهد شد.

 در غدیر، اسالم والی»
 و  ولی پیدا کرد

امام هشــتم علی  از  روایتی 
بن موســی الرضا)ع( در مورد 
عظمت غدیــر بیان می كنم: 
َف الّناُس َفْضَل  »َواهلل لَو َعــرَ
هَذا الَْیْوِم بَِحقیَقِتِه لَصاَفَحْتُهُم 

الَْمالئَِكه فِی ُكلِّ یَْوٍم َعْشــرَ َمّراٍت ولوال انی اكره 
التطویل لذكره من فضل هذا الیوم َو َما اَْعَطی اهلل 
فیه من َعَرَفُه ما الیُْحصی بَِعَدٍد«؛ این نمونه ای از 
روایات معصومین ســالم اهلل علیهم اجمعین در 
اهمیت غدیر است. چرا غدیر این قدر مهم است؟ 
چرا غدیر به این اندازه عظمت دارد؟ اگر مســئله 
معرفی امیرالمؤمنین علــی)ع( و بیان فضائل و 
كماالت ایشــان باشــد كه پیامبر اعظم)ص( در 
طول 25 ســال در مقاطــع مختلف در فضیلت 
امیرالمؤمنین)ع( فرازهای متعددی را بیان فرموده 
بودند: »انا مدینه العلــم و علی بابها«؛ »انت منی 
بمنزله هارون من موســی« و روایات دیگر و نیز 
ُكُم اهللُ  َو  آیــات فراوان قرآن كریم نظیر: »إِنَّما َولُِیّ
اله َو یُْؤتُوَن  َرُسولُُه َو الَِّذیَن آَمُنوا الَِّذیَن یُِقیُموَن الَصّ

كاه َو ُهْم راِكُعوَن«. همه این موارد در  الَزّ
امیرالمؤمنین هستند كه  با  رابطه 
همــه فرقه های اســالمی این ها را 

قبول دارند.
در طول این 23 ســال هم درآیات 
شــریفۀ قرآن و هم در ســخنان 
پیغمبر)ص( بــه فضائل و كماالت 
شخصیت  امیرالمؤمنین)ع( اشاره 
شده، ولی برای هیچ كدام آیه »الَیوَم 
یَِئَس الَّذیــَن َكَفروا ِمن دیِنُكم َفال 
تَخَشوُهم َواخَشوِن الَیوَم أَكَملُت لَُكم دیَنُكم« نازل 
نشد. در غدیر چه اتفاقی افتاد كه آیه »الَیوَم أَكَملُت 
لَُكم دیَنُكم َوأَتَممُت َعلَیُكم نِعَمتي َوَرضیُت لَُكُم 
االسالَم دیًنا« نازل شد؟ در غدیر، اسالم والی و ولی 
پیدا كرد. جامعه اسالمی مدیر پیدا كرد. این خیلی 
مهم است. در غدیر، مدیریت جامعه اسالمی به امر 
خداوند توسط پیغمبر اكرم)ص( تضمین شد، راه 
برای آینده مشــخص شد، لذا »الیوم اكملت لكم 
دینكم الیوم یئس الذین كفروا من دینكم«. جامعه 
والی و مدیر پیدا كرد؛ ازاین رو غدیر مسئله شخص 
نیست؛ مسئله استمرار حركت پیغمبر اكرم)ص( 
توسط مدیریتی كه ایشان منصوب كردند و بیان 

فرمودند، مطرح است.
حتــی از اهل ســنت در مورد غدیــر و والیت 

امیرالمؤمنین)ع( نكات جالبی را در اختیار داریم. 
عبداهلل عالئلی از نویسندگان معتبر و علمای بزرگ 
اهل سنت لبنان كه كتابی بسیار عمیق در مورد 
عاشورا و امام حسین )ع( دارد، در تحلیل بسیار 
زیبایی گفته: »اّن عید الغدیر جزٌء من االسالم فمن 
انكرُه فقد انكر االسالم بذات«؛ غدیر را نمی توان از 
اسالم جدا كرد. یا شهاب الدین آلوسی مفسر اهل 
سنت در كتاب »روح المعانی« در مورد آیه »َوقُِفوُهْم 
إِنَُّهْم َمْسُئولُوَن« در خصوص اینكه خداوند متعال 
از چه چیزی سؤال می كند، اقوال مختلفی را نقل 
می كند؛ اینكه خــدا از توحید، اعتقادات، اعمال 
ســؤال می كند. بعد در بخشی از كتاب می آورد، 
یكی از پرســش هایی كه )در قیامت از انســان( 
می شــود، در خصوص والیت حضرت)ع( است.

غدیر متعلق به جامعه بشریت است»
در غدیر والیت تثبیت شد، نظام پیدا كرد، اسالم 
نظام مند شــد. غدیر یک قضّیه صرفاً تاریخی و 
مربوط به یک شخص اصالً نیست، متعلق به جامعه 
بشریت است. جامعه بشریت برای حیات، سعادت 
و خوشبختی خود متولی و ولی پیدا كرد. لذا آن 
تعــداد كه ما در طول تاریخ برای والیت و امامت 
شهید و كشــته دادیم، برای اصل اسالم ندادیم.

ابن خلكان یک مورخ بسیار معتبر اهل سنت بوده 
كه سخن، بیان و نقل تاریخی او سند است؛ سخن 
این شخص بسیار معتبر است. او در كتاب تاریخ 
خود آورده؛ »آن قدر كه برای امامت و والیت كشته 
شدند و شهید داده شده، برای اصل اسالم و قرآن 
كشته نشدند«. چون این والیت و امامت استمرار 
جریان اسالم بود و دشمنان دل خوش كرده بودند 
كه بعد از ارتحال پیغمبر اكرم)ص( به دلیل اینكه 
پیغمبر فرزند پســری ندارند و كسی راهشان را 
ادامه نمی دهد، اســالم از بین خواهد رفت. همه 
دلخوشی دشمنان به این بود كه پیغمبر)ص( از 
دنیا رحلت بفرمایند و پرونده اسالم و توحید بسته 
شود، ولی پیغمبر اكرم)ص( در غدیر دشمنان را 

ناامید كرد: »الیوم یئس الذین كفروا من دینكم«.
خدا به حق محمد و آل محمد همه ما را به تعبیر 
حضرت رضا )ع(، عارف به غدیر، عامل به فرهنگ 
غدیر، آرمان غدیر و پیام مبارك و نورانی غدیر قرار 

بدهد. ان شاء اهلل
والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته

مردم عزیز و 
مقاوم و مظلوم 

لبنان جز اتكال 
به خدا و وحدت و 
اتحاد راهی برای 
سرافرازی ندارند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در پیامی خطاب به مردم لبنان:  

دشمن به دنبال سوء استفاده ازحادثه تلخ بیروت است

خـــبر

 سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹  ۲۱ ذی الحجه ۱44۱ ۱۱آگوست ۲0۲0  سال سی و سوم   شماره ۹۳۱۶

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت 
توس اشتات )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 438909 و شناسه ملی 
 10380319105

بدینوسیله ازکلیه س��هامداران شرکت توس 
اش��تات دع��وت می گ��ردد تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی بط��ور ف��وق العاده ک��ه در روز 
یکش��نبه  مورخ99/6/2 رأس س��اعت10 صبح 
در محل دفتر مش��هد به نش��انی: مشهد بلوار 
هاشمیه نبش هاشمیه 76 پالک 100 ساختمان 
س��رو طبق��ه دوم واح��د 5  برگزار م��ی گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:1-استماع گزارش هیئت مدیره 
و ب��ازرس قانونی2-تصوی��ب صورته��ای مالی 
منتهی به س��ال 1398  3- انتخاب حس��ابرس 
روزنام��ه  4-تعیی��ن  ش��رکت  بازرس��ین  و 
کثیراالنتش��ارجهت درج آگه��ی ه��ای ش��رکت 
5-سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی باشد. 
9ع هیئت مدیره شرکت توس اشتات

90
47
34

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت بینالود 

پرواز شرق )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 

10380354546
از کلی��ه س��هامداران محت��رم ش��رکت 
دعوت می شود که در ساعت 9 صبح روز 
پنجش��نبه 99/05/30 در مجمع عمومی 
عادی سالیانه ش��رکت، در مشهد، بلوار 
دستغیب، نبش دستغیب 37، ساختمان 

555 طبقه اول حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

گ��زارش نقل و انتقال س��هام ش��رکت- 
بررس��ی صورت ه��ای مال��ی و ترازنام��ه 
و س��ود و زیان س��ال مالی 98- تغییر و 
انتخ��اب یک��ی از اعضاء هیئ��ت مدیره- 
تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار- انتخاب 

بازرسین قانونی- سایر موارد
9ع رئیس هیئت مدیره شرکت 

90
47
98

اطالعیه تکمیل
 اطالعات سهامداران 

بدینوس��یله از کلیه سهامدارن ، وکیل یا 
قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین 
نماینده یا نمایندگان اش��خاص حقوقی که 
سهام ش��رکت نخریسی و نساجی خسروی 
خراسان) سهامی عام( به شماره ثبت 206 
و شناسه ملی 10860062290 را در اختیار 
دارند در خواس��ت می شود جهت تکمیل 
نم��ودن پرون��ده و پرداخت س��ود س��هام 
اطالع��ات اقامتگاهی � ش��ماره تلفن ثابت 
و همراه و ش��ماره حس��اب بانک��ی خود را 
از طریق ش��مار فکس05133417022ویا 
ب��ا تلف��ن 05133410081 اط��الع رس��انی 

نمایند .
9ع هیئت مدیره

90
47
33

برگ سبزس���واری پرایدجی ت���ی ایکس آی مدل1386 
با ش���ماره پالک ای���ران12-744 ب 27 رن���گ نقره ای 
شاس���ی ش:   00734893 موت���ور  ش:  متالی���ک 
SI4I2283266039 به مالکیت احمد لطفیان مقدم 
ف: محمد، ساکن شهرستان بشرویه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ,ع
99
04
80
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز وبرگ کمپانی خودرو س���واری پژو 405 
م���دل 84 به ش���ماره انتظام���ی 22- 786 الف 17 
شاس���ی  موتور12484015212وش���ماره  وش���ماره 
14208440مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.)قزوین( ,ع
99
04
78
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه مالکیت خودرو س���واری-دولتی پراید 
س���ایپا 141 ای مدل 1385 به ش���ماره انتظامی 11 
ال���ف 397 ایران 85 و ش���ماره موتور 1468486 و 
شماره شاسی  S1482285146068 بنام اداره کل 
راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ,ع
99
04
73
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000056را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار 
)شرکت در مناقصه(

1
موضوع مناقصه عبارتست پروژه احداث 

دیوار پکیج تصفیه خانه فاضالب و
34829561667 ماه انفصال های شبکه فاضالب گناباد 

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
مناقصه به میزان  241478084ریال 

/ع
99
04
76
5

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم . 
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه از طری�ق درگاه س�امانه تدارکات 
الکترونی�ک دول�ت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در ص�ورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه 1399/05/20 می باشد. 
م�ورخ  روزدوش�نبه   13 س�اعت   : اس�ناد  دریاف�ت  مهل�ت 

1399/05/27
مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزدوشنبه مورخ 1399/06/10

ش�رایط مناقصه گر :  - داش�تن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور

-داش�تن گواهینامه صالحیت ایمنی انج�ام کار از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی 

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مشهد- 
بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف 

  تلفن :  5- 05138678841
اطالع�ات تماس س�امانه س�تاد جه�ت انجام مراح�ل عضویت در 
س�امانه : مرکز تم�اس 27313131 دفتر ثبت ن�ام : 385193768 و 

889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

اول ت 
وب��

ن

/ع
99
04
74
0

دانش��گاه یزد در نظر دارد تجهیزات جدول ذیل را  با مش��خصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از طریق  سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت setadiran.ir از شرکتهای واجد شرایط صالحیت خریداری  نماید.

ضمانت شرکت درمناقصهنام دستگاهردیف

1CNC یک میلیارد ریالیک دستگاه

پانصدوبیست میلیون ریالیک دستگاه رسانایی الکتریکی2

3dc.rf ششصدوبیست میلیون ریالیک دستگاه الیه نشانی کندو پاش

1-زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/05/21لغایت 99/05/25می باشد 
2-زمان تحویل اس��ناد از ساعت 8 صبح روزش��نبه مورخ 99/06/01 تاساعت 12:00روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 دبیرخانه محرمانه 

حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی )ساختمان آمفی تئاتر ( می باشد.
3-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ99/06/05 با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 

4-متقاضیان عالوه براینکه فرآیند مناقصه را در س��امانه س��تاد تکمیل می نمایند بایس��تی مدارک درخواس��تی مندرج در ش��رایط 
عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 

5-میزان سپرده مناقصه برای هردستگاه مطابق با جدول فوق خواهد بود  
6-تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و ش��رایط آن در برد اعالم عمومی س��امانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده 

است.
7-متقاضیان عالقه مند به ش��رکت در مناقصه میبایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به ش��ماره های ذیل 

تماس حاصل نمایند . 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
8- درص��ورت اطالعات بیش��تر از موضوع مناقصه با ش��ماره تلفن ه��ای 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و 

قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف 627/شناسه آگهی930174

 

/ع
99
04
80
9

 س�ازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور سرویس و نگهداری  راهبری 
و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت برگ�زار نماید . کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد 
مناقص�ه گ�ران و گش�ایش پاکتها از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد ( به 

آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 99/05/20 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 99/06/3 
زمان گشایش پاکت ها : ساعت 10 روزسه شنبه مورخ 99/06/4 

آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهای الف : تهران،خیابان  طالقانی، نبش  خیابان سپهبد قرنی  سازمان بازرسی کل کشور، 

طبقه هفتم ، اداره کل امور مالی 
تلفن  دریافت اطالعات  مورد نیاز:  88825055

          فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای ) با ارزیابی کیفی ساده ( 

           انجام امور سرویس و نگهداری ، راهبری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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 تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی قنات قصبه گناباد ایسنا: مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد از تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری برای 
اجرای طرح های مرتبط با قنات خبر داد.رسول صنوبری گفت: به زودی اجرای هشت پروژه مهم را آغاز خواهیم  کرد که این پروژه ها با مشارکت و همکاری شهرداری گناباد، شهرداری کاخک و مجتمع آموزش عالی گناباد 

اجرا خواهند شد.صنوبری افزود: یکی از مهم ترین اقدام هایی که انجام خواهد شد طرح مطالعه و پایش آب قنات قصبه است که برای نخستین بار در کشور اجرا می شود. 

سفر به آبشاری که در دل جنگل های بلوط قرار گرفته است

ناودان اشترانکوه ©
فاطمــه روحانی: خیس شــدن در 
آب های سرد آبشار می تواند خاطره یک 
سفر تابستانی را ماندگار کند؛ به ویژه اگر 
این آبشار در منطقه ای قرار گرفته باشد 
که درخت های کهنســال آن، جلوه ای 
تماشــایی به کوهستان ســر به فلک 
کشیده داده باشند. آبشار »نوژیان« در 
دامنه های زاگرس در دل جنگل های بلوط اشــترانکوه قرار دارد، جایی که تک 
تک درخت های کهنسال آن، در کنار هم و در محدوده ای وسیع، یکی از بهترین 

رویشگاه های گیاهی ایران را شکل داده اند.  
ناحیه رویشی کوهستان زاگرس، وســیع ترین و اصلی ترین رویشگاه گونه های 
مختلف بلوط در ایران بوده و درست به همین دلیل از اهمیت بسیار ویژه ای هم 
برخوردار است. جنگل های بلوط زاگرس از منتهی الیه شمال غربی ایران)آذربایجان 
غربی( آغاز و با عبور از غرب استان های ایالم و لرستان به کهگیلویه و بویراحمد 
و فارس می رســد. در میان ۱۱ استان واقع در ناحیه رویشی زاگرس، استان های 
فارس، لرســتان و خوزستان مقام های اول تا سوم را از نظر وسعت رویشگاه های 
جنگلی و درختی دارا هســتند. جنگل های زاگرس با گستردگی در ۱۱ استان 
کشور با ۶ میلیون هکتار مساحت، ۴۰  درصد جنگل های ایران را تشکیل می دهند 

که حدود ۷۰  درصد آن ها شامل گونه های بلوط  است.
منطقه »اشترانکوه« کوهســتانی که خرم آباد، دورود و ازنا در دامنه های آن قرار 
دارد و کوه »تاف« و آبشار نوژیان هم جزئی از آن به شمار می رود، یکی از بهترین 

رویشگاه های بلوط در کشور است. 
 
چطور به نوژیان برسیم؟ »

از خرم آباد تا آبشــار نوژیان ۴۰ کیلومتر راه اســت. راه آبشار، از جاده کمربندی 
خرم آباد منشــعب می شود و از دل »اشترانکوه« می گذرد. کمربندی پت و پهن 
خرم آباد، جاده بروجرد- خرم آباد را به جاده خرم آباد- اهواز، پیوند می دهد. جاده 
فرعی رسیدن به آبشــار نوژیان در میانه همین جاده کمربندی قرار دارد و 35 
کیلومتر طول دارد. آبشار نوژیان در دامنه کوه تاف و در نزدیکی روستای نوژیان 

قرار گرفته است. از روستا تا آبشار تقریباً 2 کیلومتر مسیر پیاده روی، راه است. 
جاده آبشار نوژیان از دل جنگل های بلوط می گذرد و یکی از دیدنی ترین جاده های 
لرســتان است. در بخش هایی از جاده، رودخانه ای را که به آبشار نوژیان منتهی 

می شود، در پایین دست جاده می توان دید.
در جاده آبشار نوژیان آهسته برانید. جنگل های این منطقه افزون بر آنکه مأمن 
سنجاب هاست، یکی از بهترین زیستگاه های پلنگ آسیایی هم هست. خرس ها 
هم که در مناطق کوهستانی لرســتان زیست می کنند، گاهی به جاده نزدیک 
می شــوند و البته جانــوری کوچک، اما چاق و چله  به نــام »پایکا« که یکی از 
پرتلفات ترین جانورها در جاده های کوهستانی است. آهسته راندن در جاده های 
کوهستانی افزون بر آنکه ایمنی بیشتری برای سرنشینان خودرو به همراه دارد، 
این شانس را به شما می دهد تا با دقت و حوصله بیشتری از مناظر اطراف لذت 
ببریــد. افزون بر آن، از تصادف های تأســفبار خودرو با گونه های مختلف حیات 
جانوری هم می کاهد. در طول جاده خرم آباد به نوژیان، این شــانس را دارید تا 

طبیعت بکر زاگرس را از نزدیک به تماشا بنشینید. 

نوژیان؛ آبشار 95 متری »
آبشار را می توانید پیش از رسیدن به روستای نوژیان ببینید و سر و صدای آن را 
بشنوید. حوالی کیلومتر 35 جاده، رودخانه از زیر پل عبور می کند. اینجا، همان 
جایی اســت که می توانید از خودرو پیاده شــوید و ادامه مسیر را تا رسیدن به 
ارتفاعات باالی آبشار ادامه بدهید. رودخانه ای که در سقوط از یک ارتفاع تقریباً 
۱۰۰ متری، آبشار نوژیان را می سازد، یک رودخانه پر آب است که چند کیلومتر 
باالتر، از یک مجموعه چشــمه تشکیل می شود. کمی آن طرف تر از آبشار، چند 
چشــمه هم وجود دارد که رودخانه کوچکی را تشکیل می دهند که از مسیری 
پلکانی به منطقه پایین دست می ریزد و به همراه رودخانه پایین دست آبشار، یک 
رودخانه پر آب را می ســازند که پس از سیراب کردن زمین های کشاورزی چند 

روستا، سرانجام به رود »سزار« می ریزند.
آبشار نوژیان یک آبشار صخره ای است. ارتفاع آبشار از باالترین ناحیه تا قسمت 
انتهایی، 95 متر می شود. در ماه های پر باران، آب آبشار بیشترین حجم را دارد. 
در این هنگام، پهنای آبریزگاه آبشار به 5 متر هم می رسد. آب آبشار از یک ارتفاع 
۷۰ متری روی مجموعه صخره می ریزد و آنجا از یک ارتفاع 2۰ تا 25 متری به 

پایین سرازیر می شود.
 
استان بلوط ها و آبشارها »

آبشــار نوژیان یکی از بلندترین آبشــارهای ایران است. تنها چند آبشار در همه 
جغرافیای پهناور ایران وجود دارد که حوالی ۱۰۰ متر و بیشتر از آن، ارتفاع دارند. 
آبشار »شوی« در مرز لرستان با خوزستان یکی دیگر از همان هاست. لرستان البته 
چندین و چند آبشار دیگر هم دارد، آن قدر که این استان را می شود یکی از سه 
استان پر آبشار کشور دانست. آبشار بیشه، آب سفید، گریت، چکان و آبشار دورود 

از جمله همین آبشارهاست.
یک آبشار دیگر هم هست که اگر چه به اندازه آبشار شوی و نوژیان شناخته شده 
نیســت، اما زیبایی های خیره کننده ای دارد. این آبشار »آبشار وارک« است که 

حوالی ۱5 کیلومتر با آبشار نوژیان فاصله دارد.
اگر به پیاده روی و کوهنوردی عالقه دارید، می توانید در برنامه یکی دو روزه، مسیر 
کوهستانی بین آبشار نوژیان و وارک را طی کنید تا هم دو آبشار دیدنی لرستان 
را در یک برنامه دیده باشید و هم از دل جنگل های بلوط عبور کرده باشید. اگر 
خوش شانس باشید، شانس دیدن شماری از گونه های جانوری زیست بوم زاگرس 
را هم پیدا خواهید کرد، شاید پلنگ، شاید خرس، شاید هم کل و بزهایی که از 
صخره های بلند، شــما را دید می زنند. اگر این قدرها هم خوش شانس نباشید، 
مطمئن باشید سنجاب های فراوانی را می توانید ببینید که یکریز و بی وقفه از شاخ 
و برگ های درختان بلوط باال و پایین می روند و دانه های بلوط را جابه جا می کنند؛ 
دانه هایی که هر کدام می توانند سال بعد، درختی تازه رسته باشند و در سال های 

بعد به درختانی تناور بدل شوند.

کبک، صدای کوهستان©
آشــنای  پرنده  کبــک،  ایران زمین: 
کوهپایه هاست. صدای کبک ها را حتی 
در کــوه و دره هــای اطراف شــهر هم 
می شــود شــنید. صدای کبک، صدای 
کوهستان است. این آواز آشنا، حاال نام 
مقامی از مقام های موسیقی شرق کشور 
هم هست. مقام »کبک دری« برگرفته از 

آوازخوانی گونه ای از کبک هاست. 
کبــک، پرنده ای چاق و چله از تیره قرقاوالن اســت. خانواده این پرنده، خانواده 
شــلوغی است. بیشتر از ۴5 گونه کبک در جهان زیست می کنند. کبک چوکار، 
کبک پاقرمز، کبک صخره ای، کبک خاکستری و کبک دری، بخشی از اعضای این 

خانواده هستند که در جغرافیای وسیع ایران زمین هم زیست می کنند. 
وزن کبک ها معموالً بین 5۰۰ تا ۷۰۰ گرم است؛ هرچند برخی کبک های نر تا 

8۰۰ گرم هم وزن دارند. 
رنگ این پرنده، قهوه ای مایل به خاکستری در باال و زرد کمرنگ در قسمت شکم 
است. یک خط سیاه از قسمت جلو سر آغاز شده و پس از عبور از چشم ها و گردن، 
در قسمت باالی سینه تمام می شود و سر و سینه خاکستری پرنده را از قسمت 
سفید رنگ گلو جدا می کند. نوک، لبه پلک ها، ساق و پاهای کبک به رنگ صورتی 
تا قرمز تیره هستند. هر دو جنس کبک از نظر ظاهر و رنگ پرها بسیار به یکدیگر 

شبیه هستند؛ هرچند کبک های نر عموماً جثه ای بزرگ تر و سنگین تر دارند. 
کبک ها زیر بوته ها و یا در دل صخره ها النه می کنند. آن ها بســته به شــرایط 
محیطی، یک مرتبه در سال تولید مثل دارند. فصل تولید مثل آن ها از فروردین 
آغاز شده و بسته به منطقه جغرافیایی ممکن است تا اواخر تیر و اوایل مرداد نیز 
در مناطق سردســیر ادامه یابد. کبک ماده معموالً بین ۷ تا ۱۰ تخم می گذارد؛ 
هرچند تخم گذاری بیشتر از این هم در این گونه، فراوان دیده شده است. تخم ها 
کمتر از یک ماه بعد به جوجه تبدیل می شــوند. مرداد، معموالً ماه تولد جوجه 

کبک هاست.

 ایران زمین  بهره  گرفتن از آب های زیر زمین، به 
گواه صریح تاریخ، به مدد اندیشه و صنعت ایرانیان 
ممکن شده است. کاریز یا قنات، از ابداعات پدران 
و مــادران ما بوده که از هزاران ســال پیش از این، 
در بخش وسیعی از فالت ایران مورد استفاده قرار 
می گرفت. ایرانیان در عهد کهن توانســتند با حفر 
داالن هایــی در اعماق زمین، آب را با اســتفاده از 

نیروی گرانش به سطح زمین هدایت کنند.
در این میان، قنات قصبــه گناباد یکی از عجایب 
تمدن کهن بشری اســت و شیوه رازآلود حفر این 
قنات، بسیار درخور توجه است. حفاران این قنات 
توانسته اند یکی از مشقت بارترین تالش های بشری 

عهد کهن را رقم بزنند.
قنــات قصبه گناباد به عنوان یکی از عجایب  تاریخ 
تمدن بشری در زمره عمیق ترین قنات ها قرار دارد 
و قدمــت آن به ورود آریایی ها به ســرزمین ایران 
بازمی گردد. این اثر یکی از شاهکارهای آبی جهان 
اســت و دو ســال پیش، نام و نسبش در فهرست 
میــراث جهان ثبت شــده و بر قله آثار باســتانی 

ارزشمند به یادگار مانده است.
حاال به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی، قرار است این اثر 
تاریخی از محل اعتبارات ســفر رئیس جمهوری 

ساماندهی و بازپیرایی شود. 

ایده حفر قنات از کجا شکل گرفته است؟»
ایده ای که منجر به حفر قنات شــد، ایده حفر چاه 
افقــی بود؛ اگر بتوان چاه عمــودی را به چاه افقی 
تبدیل کرد، آب از دل سفره های زیرزمینی به سطح 
زمین جریان می یابد. اما نکته اینجاســت که اگر 
چاه عمودی چندین متر باشــد، چاه افقی چندین 
کیلومتر خواهد بود. در قنات های دشتی مانند قنات 
قصبه گناباد، عموماً این طول بیشــتر از قنات های 
کوهستانی است و همین امر سبب شده قنات قصبه 

طوالنی ترین قنات جهان نام گیرد.

فالت ایران، سرزمینی است نیمه خشک که جز با 
حفر قنات، زندگی در بخش وســیعی از آن جریان 
نمی یافت؛ معماری شهرهای ایرانی تا حدود بسیاری 
متأثر از قنات است؛ پایاب، آب انبار، آسیاب، خانه، 
بازار، مسجد و مدرسه بناهایی هستند که بر اساس 

معماری قنات و مسیر حرکت آب شکل می گیرند.
ایرانیان از دیرباز نبوغ ویژه ای در زمینه بهره برداری 
و استخراج آب از سفره های زیرزمینی داشتند؛ این 
نبوغ در قنات کهن قصبه گناباد به اوج رســیده و 
ایــن قنات را به یکی از پر رمز و رازترین، زیباترین 
و شگفت آورترین سازه های ایران بدل ساخته است. 
اما این سازه های شکوهمند به راحتی ایجاد نشده و 
حاصل روزها، ماها و سال ها تالش مردان بسیاری 
بوده اســت؛ مردانی که شبانه روز زیر تابش سوزان 
خورشید تابستان و سرمای شدید زمستان بر پهنه 
وســیع کویر، عرق ریخته تا بتوانند این سازه ها را 
خلق کنند و آب را از سفره های زیرزمینی بر سطح 

زمین جاری سازند.

اسرار قنات قصبه »
تصور در استفاده از قنات بر این بود که این فناوری 
تنها برای دســتیابی و بهره برداری از سطحی ترین 
سفره های آبی زیرزمینی است، اما در بررسی های 
انجام شده و نیز بر اساس شواهد بدست آمده از قنات 

قصبه گناباد، اسراری خالف این فرضیه آشکار شده 
است.

در این قنــات، داالن زیرزمینی چندین کیلومتر 
پس از عبور از چاهی به عمق ۱۴۰ متر، مســیر 
خود را در زیر سفره آب زیرزمینی ادامه می دهد. 
در ایــن مرحله حفر چــاه به منظــور ارتباط با 
داالن زیرزمینی، برخورد با سطح آب سفره های 
زیرزمینی را غیرممکن می کرده است و تنها یک 
راه برای ادامه حفر چاه و ارتباط با داالن پیشــرو 
بوده، آن هم حفر چاه برعکس از ســقف داالن به 
سمت باالست که از این کار با نام »سرکولی« یاد 
می کنند. نکته جالب توجه در این قنات این است 
که ارتفاع برخی از این سرکولی ها در قنات قصبه 

به بیشتر از ۱۰۰ متر نیز می رسد.
نکته دیگری که قنات قصبه گناباد را از سایر قنات ها 
ممتاز کرده، عمق مادرچاه آن به اندازه تقریبی 3۰۰ 
متر بــوده و بدون تردید برای ســاخت این قنات، 

اقدامی عظیم و حماسه ای بزرگ رخ داده است.
مقنیــان در حفر این ابرســازه به خوبی آگاه بودند 
همان طــور که روی زمیــن کوه وجــود دارد، در 
زیرزمین نیز کوه وجود خواهد داشــت؛ شاید یکی 
از بزرگ ترین مشقاتی که در حفر این قنات وجود 
داشــته، مواجهه مســیر داالن قنات بــا کوه های 
زیرزمینی بوده اســت؛ کوهی سرســخت که کار 

حفاری  را با دشواری های بسیار مواجه ساخته بود.
هنگام مواجهه با چنین موانعــی، نتیجه یک روز 
کار، شاید بیشــتر از دو مشت سنگ ریزه نبود، اما 
تالش و سرســختی مردمان این ســرزمین سبب 
شد با صرف زمان و مشــقات فراوان، این کوه نیز 
پشت سر گذاشته شود؛ هنوز خاک محیط اطراف 
برخی از چاه های حفر شده در اطراف این قنات را 
که بنگری، آثار سنگریزه های خرد شده در حفاری 

قنات به چشم می خورد.

اعتراف به شکوه قنات »
یکی از افرادی که ســال های زیــادی از عمر خود 
را صــرف پژوهش در مورد قنات کــرده، »هانری 
گوبلوی« فرانسوی است. او در کتابی به نام »قنات 
فنی برای دســتیابی بــه آب« در مواجهه با قنات 
قصبه، زبان به تمجید می گشــاید و از آن به عنوان 

مهندسی سازترین قنات جهان یاد می کند.
این پژوهشــگر در ســال ۱9۴۰ بــرای تحقیق و 
اظهارنظر در خصوص روش های مدرن آبیاری، به 
ایران سفر کرد. در نخستین حضورش در ایران، این 
کشور را پهنه وسیعی از بیابان بیان می کند؛ مکانی 
که زندگی بدون قنات در آن امکان پذیر نیست. وی 
پس از بازدید از چند قنات ایرانی، این ســازه ها را 
ســازه های بدوی خوانده و اظهار می کند این روش 

اســتخراج آب باید به دست فراموشی سپرده شود 
و فناوری جدید غربی حفر چاه عمیق و استخراج 
آب توسط موتورپمپ جایگزین آن شود.اما اقامتی 
نزدیک به 2۰ سال در ایران و تحقیق در خصوص 
قنات، دیدگاه او را تغییــر داد تا آنجایی که وی از 
قنات به عنوان یکی از  باشــکوه ترین ســازه ها نام 
می برد. در مســیر تحقیقات هانری گوبلوی، چند 
قنات ویژه، توجه او را بسیار به خود جلب کرد که 
هرکدام با یک شگفتی، او را به تحسین وامی داشت.

این محقق سرانجام در کتاب خود، اوج خالقیت و 
مهندسی را به قنات قصبه گناباد، نسبت داد. 

سرنوشت محتوم قنات ها »
امــا قنات، فرازی دارد و فرودی؛ اگر قنات فرو ریزد 
و همتی بر الیروبی آن نباشد، آب آن رو به کاهش 
می گذارد و آبادانی اش رو به زوال. آن روی دیگر سکه 
زمانی نمایان می شود که از باغ های آباد قصبه قدم 
در مکانی مخروبه گذاشته که پیش ازاین، آبادانی اش 

را مدیون قنات قصبه بود.
روزگاری آب ایــن قنات، چندین برابر میزان فعلی 
و به مراتب بیشــتر از نیاز قصبه گناباد بوده است، 
به طوری که مازاد آن در چاهی ریخته شــده و پس 
از چندین ساعت حرکت، درون داالنی زیرزمینی، 
دوباره به ســطح زمین می رسیده و سبب می شده 
زندگی در فرســنگ ها دورتر از قصبــه گناباد، در 
دل کویر جریان یابد.اما کاهش آب قنات، ســبب 
تغییر سرنوشت این آبادی شده است؛ روزگاری در 
کوچه های این آبادی هیاهو و غوغای زندگی جریان 
داشت، فریاد شادی کودکان بود و ولوله  رهگذران؛ 
شاید صدای ساز و دهل عروسی و شاید هم  صدای 

شیون و ناله داغدارانی غصه دار.
حال از این آبادی جــز مخروبه ای، چیزی به جای 
نمانده و جز ندای »آب که از این ســرزمین برود، 
زندگی نیز خواهد رفت« در کوچه و پسکوچه های 

آن چیز دیگر به گوش نمی رسد.

ایران زمینایران زمین
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آبشارگردی

پرندهگردی

ایران زمیــن: کالپــوش، این روزهــا به رنگ 
آفتاب اســت؛ به رنگ خورشیدهایی که نه در 
پهنای آسمان که بر پهنه دشت طلوع کرده اند. 
آفتابگردان های کالپوش، حاال این دشت پهناور 
را به آســمانی تبدیل کرده اند که هزاران هزار 

خورشید در آن می تابد. 
اهالی کالپوش در بهار، کاشت گل آفتابگردان 
را شــروع می کنند. نیمــی از آفتابگردان ها 
آبــی خواهند بــود و نیم بیشترشــان دیم. 
باران های بهــاری جوانه های آفتابگردان ها را 
ســیراب می کند و آفتاب داغ تابستان، کمک 
می کند تا ســاقه بی جانشان جان بگیرد و باال 
بیاید. حاال در نیمه دوم تابســتان، گل ها آرام 
 آرام زیبایی دشــت آفتابگردان هــا را کامل 

می کنند. 

دشتی که دانیال نبی آن را آبیاری می کند»
دامنه جلگه دشت دانیال، منطقه ای باستانی 
است؛ پهنه ای وسیع که سایه ستبر البرزکوه، 
بر حاشیه کویر توران آرام گرفته است. هرچه 
دامنه هــای آن ســوی البرزکوه پــر باران و 
سرسبز اســت، دامنه های این سو آفتاب خیز 

و بادگیر. 
دشــت دانیال محوطه ای تاریخی اســت که 
نشانه های فراوانی از آیین های کهن ایرانی را 
می توان در خاک آن ســراغ گرفت؛ همچنان 
که بنا به باور اهالی، آب هایی که بر پهنه این 
دشــت جاری است، به کوشــش دانیال نبی 
حاصل شده و اوســت که رسالت آبرسانی به 
این دشت را عهده دار شده است. کالپوش در 
این جغرافیا قرار گرفته است؛ دشتی آباد که 
از یک ســو ســر بر دامن البرزکوه دارد و از 

سویی دیگر به برهوت خارتوران می رسد. 

بهشتی برای تماشا»
مــزارع آفتابگــردان  را در محدوده وســیعی از 
خراســان شمالی تا گلســتان می توان دید، اما 
چیزی که این دشــت را از دیگر مزارع متمایز 

کرده است، دشت های ناهموار و تپه های پی در 
پی آن اســت که سبب ایجاد مناظری بی نظیر 

می شود. 
در ۱۶۰  کالپــوش  آفتابگردان هــای  دشــت 
کیلومتری شمال شرق میامی در شرق شاهرود 
واقع شده است. برای سفر به دشت کالپوش باید 
وارد جاده  تهران - مشهد شوید و پس از گذشتن 

از شاهرود و رســیدن به شهر میامی به سمت 
شــمال بروید. فاصله  دشت کالپوش از شاهرود 
حدود 2۰۰ کیلومتر است. البته راه دیگری نیز 
برای ســفر به این منطقه وجود دارد و از مسیر 
گرگان به خراسان شمالی هم می توانید به دشت 
کالپوش سفر کنید. این مسیر، راه شما را برای 
رســیدن به کالپوش دور می کند اما نسبت به 

جاده   بیابانی تهران-مشهد سرسبزی بیشتری 
دارد.

این منطقه سرســبز و جنگلی با بارندگی کافی 
و اراضی مستعد کشــاورزی و جنگل کاری، در 
مجــاورت پناهگاه حیات وحــش خوش ییالق 
و پارک ملی گلســتان، به بهشتی برای تماشا 

شباهت دارد. 

بذرپاشی در دشت شقایق ها »
کاشــت آفتابگردان در این منطقه در اوایل بهار 
آغاز می شود؛ وقتی که دشت یکسره در تصرف 
شقایق هاســت. گل آفتابگردان، گیاهی یکساله 
است. گیاهی که همه عمر آن بیشتر از ۷-۶ ماه 
نخواهد بود. سه ماه پس از رویش گل های شقایق 
در دشت کالپوش، اما این بار این دشت زردپوش 
می شــود. زمین های زراعی دامنه دشت  زیبای 
کالپوش که در بهار بذرپاشی شده، در اواخر مرداد 
و اوایل شــهریورماه به گل نشسته است. 5 هزار 
هکتار، حاال پوشیده از گل های آفتابگردانی است 
که منظره ای دیدنی به دشــت داده اند؛ گل های 
آفتابگردان، گاهی به 3 متر هم می رســند.با فرا 
رسیدن شــهریورماه، با شکفته شدن میلیون  ها 
گل آفتابگردان در دشت های مخملین کالپوش 
شهرستان میامی، مناظر بدیع و بی نظیری دراین 
منطقه هویدا می شود که چشم هر بیننده ای را 

مسحور زیبایی خود می نماید.

هزار دانه سیاه در دل خشکیده گل ها »
با رســیدن شــهریور، فصل برداشت گل های 
آفتابگردان فرامی رســد. گیاه، از سر، شروع به 
خشک شدن می کند. اهالی کالپوش، گل های 
خشک شده آفتابگردان ها را می چینند و به خانه 
می آورند. حاال نوبت زنان کالپوشــی است تا به 
یاری همسرانشان بیایند. آفتابگردان ها حاال هر 
کدام هزار دانه ســیاه در دل دارند که به دست 
زنان کالپوشــی، از گل های خشــکیده بیرون 
می ریزند. در تمام روزهای شهریور از خانه های 
اهالی می شود صدای تق تق چوب هایی را شنید 
که روی گل های خشکیده می خورد تا تخمه های 
آفتابگردان را از تنگ جای گل های خشــکیده 
بیرون بیاورند. محصول تالش کالپوشی ها کیسه 
کیسه روانه بازار می شود تا خوراک آجیل پزی ها 
را فراهــم کند. دشــت کالپــوش اما همچنان 
تا هفته ها بعد، از آفتابگردان ها گرم اســت و از 
تماشــاکنانی که از دور و نزدیــک می آیند تا 

میهمان دشت آفتابگردان ها شوند. 

میهمانی در دشت آفتابگردان ها
این روزها هزاران خورشید در کالپوش طلوع کرده است 

طبیعتگردی

قنات قصبه بیستمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو 
این قنات به طول 33 کیلومتر، از ســه رشته اصلی به نام های قصبه، 
دوالب نو و دوالب کهنه تشکیل شده که درمجموع ۴۷2 میله چاه دارد. 
حفر کانالی با این عظمت با ژرفنای بیش از 32۰ متر و حجم افزون بر 
۷3 میلیون مترمکعب برداشت خاک در عمق 32۰ متری با کمترین 
خطا در مســیر یا شیب بندی از عصر هخامنشیان، مؤید نبوغ ایرانی و 
شاهکاری بی نظیر در سراسر جهان است.تاریخچه این قنات شگفت  انگیز 

دست کم به 2هزار و 25۰ سال پیش بازمی گردد.

قنات قصبه گناباد عمیق ترین و یکــی از پر آب ترین قنات های ایران 
است که با توجه به این ویژگی ها در پرونده قنات های یازده گانه ایران در 
تاریخ 25 تیر ۱395 )۱5 جوالی 2۰۱۶ میالدی( در چهلمین اجالس 
کمیته میراث جهانی در استانبول ترکیه به عنوان بیستمین اثر ایران در 

فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
گناباد در فاصله 285 کیلومتری جنوب مشــهد مرکز استان خراسان 

رضوی قرار دارد.

به بهانه طرح ساماندهی و بازپیرایی بزرگ ترین قنات زنده ایران زمین در گناباد  به بهانه طرح ساماندهی و بازپیرایی بزرگ ترین قنات زنده ایران زمین در گناباد  

قصه قصبه قصه قصبه 
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پیام رهبر معظم انقالب در پی درگذشت حجت االسالم موسویان   Khamenei.ir: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت حجت االسالم سیدعباس موسویان را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: 
درگذشت جناب حجت االسالم آقای سیدعباس موسویان )رحمه اهلل علیه( را به بازماندگان مکرّم ایشان و نیز به شاگردان و همکاران و ارادتمندان این روحانی ارزشمند تسلیت عرض می کنم. ایشان از متخصصان فقه 
اقتصادی و صاحبنظر در بانکداری اسالمی و دیگر مسائل مالی فقه بودند و فقدان ایشان ضایعه است. از خداوند رحمت و مغفرت و علو درجات برای آن فقید و صبر و آرامش و اجر برای بازماندگانشان مسئلت می کنم.

کارکردهای اجتماعی زیارت )1(

الگوگیری از ائمهb در رفع گرفتاری های جامعه  ©
یکی از نیازمندی های انسان برای پیشرفت، الگوها هستند. بسیاری از عالمان 
عرصه تربیت، اسوه ســازی برای متربی را یک روش مهم تربیتی دانســته اند. 
این روش تربیتی، برگرفته از تعالیم قرآن کریم اســت که انبیا را برای مردم 
الگویی شایسته معرفی نموده است: »لََقْد کاَن لَُکْم فِي َرُسوِل اهلَلِ أُْسَوه َحَسَنه... 
)احزاب / 21(؛ یقیناً برای شــما در ]روش و رفتار[ پیامبر خدا الگوی نیکویی 
اســت. اگر مردم بخواهند با عقاید صحیح توحیدی آشنا شوند و تعالیم عالیه 
دیــن و ارزش های اخالقی را به طور کامل و متقن فرا بگیرند، باید دســت به 
دامان اهل بیت اطهار و امامان بزرگوار شوند؛ چرا که فقط آنان در تمام فضائل 
انســاني، اعم از زهد، ورع و تقوا، صدق و عدل؛ امانت داری و... جلوه های کامل 

صفات الهي و اسوه های بی عیب  برای همه امت هستند.
یکی از موضوعات زیارت نامه ها نیز همین مقوله است و شیعه راستین، کسی 
است که به تمام معنی و در همه شئونات زندگی، پیامبر و اهل بیت گرامی اش 
را الگــوی خود قرار دهد. یکی از دالیــل اهمیت زیارت معصومین)ع( همین 
اســت که زائر با حضور در حرم معصومین و خواندن زیارت نامه، با شخصیت 
و منزلت فردی و اجتماعی آنان آشــنا می شود و ایشان را الگوی زندگی خود 
قرار می دهد. در فــرازی از زیارت جامعه، اهل بیت)ع( به عنوان مبدأ ایمان و 
توجه به خداوند در زندگی مسلمانان محسوب شده اند: »َمْن أََراَد اهلَلَ بََدأَ بُِکْم 
َه بُِکْم«؛ هر کس خدا را بخواهد از شما  َدُه َقِبَل َعْنُکْم َو َمْن َقَصَدُه تََوجَّ َو َمْن َوحَّ
 شروع می کند، هر کس خدا را یکی بداند )معتقد به یگانگی خدا باشد( از شما 
می پذیرد و هر کس خدا را قصد کند به سوی شما رو می آورد. تنها با پیروی 
از فرهنگ و مکتب اهل بیت)ع( می توان رضای خدا را بدست آورد و به سوی 

بهشت رضایت خدا رهسپار گردید: »بُِکْم یُْسلَُک إِلَی الرِّْضَواِن...«
پیامبر مکرم اسالم)ص(  و اهل بیت و ائمه  دین )ع( از آنجا که جایگاه مردمی 
داشــتند )آل عمران  / 164( همواره در اندیشه دیگران، پناهگاه مردم و حالل 
مشکالت و برآورنده حاجات گرفتاران جامعه بودند.  پیامبر بزرگوار اسالم)ص( 
به همه پیروان خود اعالم کردند باید به فکر یکدیگر باشند و بی تفاوتی نسبت 
به دردهای مردم در آیین اســالم امری نارواســت: »َمْن أَْصَبَح اَلیَْهَتمُّ بُِأُموِر 
الُْمْسلِِمیَن َفلَْیَس ِمْنُهْم َو َمْن َسِمَع َرُجاًل یَُناِدي یَا لَلُْمْسلِِمیَن َفلَْم یُِجْبُه َفلَْیَس 
بُِمْســلٍِم«؛ هرکس صبح کند، در حالی که نســبت به امور مسلمانان اهمیت 
نمی دهد، از آنان نیســت؛ و هر کس بشنود انسان دردمندی فریاد می زند ای 

مسلمانان! )به داد من برسید( و پاسخ او را ندهد، مسلمان نیست!
َّا َغْیُر ُمْهِملِیَن  حضرت ولی عصر)عج( در نامه خود به شیخ مفید فرموده اند:  »إِن
َْواُء َو اْصَطلََمُکُم  لُِمَراَعاتُِکــْم َو اَل نَاِســیَن لِِذْکِرُکْم َو لَْو اَل َذلَِک لََنَزَل بُِکُم الــأَّ
اْلَْعَداُء...«؛ ما در رعایت حال شــما کوتاهی نمی کنیم و یاد شــما را از خاطر 
نبرده ایم، و اگر جز این بود از هر سو گرفتاری به شما رو می آورد و دشمنانتان، 

شما را از میان می بردند.
در چند فراز از زیارت جامعه به موضوع مشکل گشایی اهل بیت)ع( پرداخته و 

آنان را برآورنده حوائج مردم و برطرف کننده مشکالتشان قلمداد کرده است:
»َو َکْهِف الَْوَری...« ای اهل بیت، شما پناهگاه مردم هستید؛

»َو الَْباُب الُْمْبَتلَی بِِه النَّاُس...« در خانه شما محل رفت و آمد مردم است؛
ّر« به وسیله  شما هّم و اندوه برطرف مي  گردد  »َو بُِکْم یَُنفُِّس الَْهمَّ َو یَْکِشُف الضُّ

و ناراحتي ها خاتمه مي  یابد؛
ا  َج َعنَّا َغَمَراِت الُْکُروِب َو أَنَْقَذنَا ِمْن َشــفَ لِّ َو َفرَّ »َو بُِکــْم أَْخَرَجَنا اهلَلُ ِمَن الــذُّ
ُجــُرِف الَْهلََکاِت َو ِمَن النَّار...« به وســیله شــما خداوند مــا را از ذلت بیرون 
 آورد و از شــداید و ناراحتی برای ما گشــایش قرارداد و از هالکت ها و آتش 

رهایی مان بخشید.
زائران حرم هــای مطهر اهل بیت)ع( نیز باید در این خصلت به آنان تأســی 
جویند و در گرفتاری ها به یاری دیگران بشتابند. جمیل بن دراج گوید: از امام 
صادق )ع( شنیدم که فرمودند: مؤمنان خدمتگزار یکدیگرند. پرسیدم: چگونه؟ 
فرمودند: یعنی برای هم سودمند هستند و بعضی برای بعضی دیگر مفیدند...

زیــارت حرم معصومین)ع( در واقع نوعی احســاس وظیفه نســبت به دیگر 
همکیشان و هموطنان را به زائران یادآوری می کند.

 حجت االســام مهدی شریعتی تبار: 
هر انسان و ملت و جامعه ای که خواهان تکامل 
و پیشرفت در ابعاد گوناگون زندگی به ویژه در 
ساحت و بعد فرهنگ، اخالق، معنویت واقعی 
و رشد و بالندگی در ارزش های انسانی است، 
عالوه بر برخورداری از نیروی تعقل و اندیشه 
و اراده جدی بر پیمودن راه تکامل به دو عامل 

نیازمند است؛ برنامه و الگو.
بی تردید بدون برنامه صحیح و جامع نمی توان 
حرکت موفقی را انجام داد و بدون داشــتن 
الگو نمی توان به آن جامه عمل پوشید. یک 
مهندس و معمار ســاختمان بدون برنامه و 
نقشه و الگوی عینی یا ذهنی نمی تواند یک 
ساختمان و بنای رفیع را بسازد و یک خیاط 
برای دوختن یک لباس و کت و شلوار خوب 

نیاز به برنامه و الگو دارد.
ساختن انسان و جامعه انسانی با احداث یک 
ســاختمان و انجام یک عمل خیاطی قابل 
مقایسه نیســت و حتماً به برنامه و الگو نیاز 
مبرم اســت؛ برنامه ای را که آفریدگار انسان 
برای انســان مقرر فرموده است، دین است. 
دین برنامه و نقشــه جامع هدایت انسان و 
راه تکامل و صراط مســتقیم انسانیت است. 
دین مجموعه ای از عقاید و معارف، اخالقیات 
و احکام و دســتورات است و به عبارت دیگر 
مجموعه ای از تفسیرهایی که خداوند از انسان، 
جهان، مبدأ و معاد دارد و نیز مجموعه ای از 
بایدها و نبایدهای اخالقــی و رفتاری که از 

طرف خداوند عالم و حکیم توسط پیامبران 
برای انسان فرستاده شده است.

آری، دین نقشه و برنامه هدایت خدایی است 
که آفریدگار انسان اســت و به همه رموز و 
اسرار تن و روان او احاطه علمی دارد. »َولََقْد 
َخلَْقَنا اْلِنَْســاَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسُه 
َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل الَْورِیِد«؛ ما انسان 
را آفریدیم و به آنچه او را وسوســه می کند، 
آگاهی و علم داریم و نیز به او از رگ گردنش 

)شاهرگ او( نزدیک تریم. )ق/16(

قرآن، برنامه سعادت بخش بشریت»
کامل ترین دین اسالم اســت و جامع ترین 
کتاب آسمانی قرآن کریم. قرآن برنامه  جامع 
زندگی انســان و نقشه کامل هدایت اوست. 
»إَِنّ َهــَذا الُْقْرآَن یَْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم«؛ این 
قرآن قطعاً و پیوسته به استوارترین روش ها 
و شیوه های زندگی هدایت می کند. )اسراء/9( 
»...َقْد َجاَءُکْم ِمَن اهللِ نُوٌر َوِکَتاٌب ُمِبیٌن؛ یَْهِدي 
اَلِم«؛ به سوی  بِِه اهللُ َمِن اتََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل الَسّ
شما نور و روشنایی و کتابی آشکار و روشنگر 
آمد که هر که را به دنبال خوشــنودی خدا 
باشــد )و از کتاب خدا پیــروی می کند( به 
راه های سالمت هدایت می کند. )مائده / 15 

و 16(
آری، قرآن کتاب خدا و برنامه سعادت بخش 
بشریت اســت، برای همه زبان ها و مکان ها 
و گــذر زمان نه تنها غباری بر رخســاره اش 

نمی پاشد، بلکه طراوتش بیشتر می شود. امام 
رضا )ع( می فرمایــد: مردی از امام صادق)ع( 
پرســید چرا قرآن هر چه انتشــار می یابد و 
فراگرفته می شود، تاز گی اش بیشتر می شود؟ 
فرمود: چون خدای متعال قرآن را برای زمان 
خاص و مردم معینی نفرستاده، بلکه برای همه 
زبان ها و همه مردم نازل کرده؛ از این رو در هر 
زمانی تازه است و نزد هر ملتی طراوت دارد تا 

روز قیامت. )بحاراالنوار، ج 92، ص 15(

اهل بیت)ع(، الگوی تربیت انسان»
اما الگوی هدایت و تربیت انسان، پیامبر خدا 
و عترت و اهل بیت)ع( ایشــان است؛ عترت 
و اهل بیت)ع( در جایگاه امامت و والیت که 
از طرف خدا و پیامبرش منصوب شــده اند و 
وجود ایشــان در کنار قــرآن برای هدایت و 
تربیت انسان الزم و ضروری و اجتناب ناپذیر 
اســت. حدیث شریف ثقلین که از نظر سند 
متواتر اســت و به یقین از پیامبر اکرم)ص( 
صادر شده اســت، یکی از دالیل این پیوند 
و جداناپذیری اســت. پیامبر)ص( فرمودند: 
من در میان شما دو میراث گرانسنگ باقی 
می گذارم؛ کتاب خدا و عترت و اهل بیتم که 
این دو هرگز تا روز قیامت که در کنار حوض 
بر من وارد شوند، از یکدیگر جدا نمی شوند؛ و 
شما اگر به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه 

نخواهید شد.
آری، رســول خدا)ص( قــرآن و عترت را دو 

میــراث گرانبهــای خود می داننــد و نیز بر 
جدایی ناپذیری آن دو تــا روز قیامت تأکید 
می کنند و هدایت امت را با تمســک به آن 
دو تضمین می فرمایند و بر شــعار »حسبنا 
کتــاب اهلل« )قرآن ما را بس و کافی اســت( 
خط بطالن می کشند؛ در نتیجه جدایی از هر 

یک از آن دو مساوی با جدایی 
از دیگری هم خواهد بود. امت 
اسالم برای بهره مندی از هدایت 
الهــی باید به قــرآن و عترت 
تمسک کنند و قرآن در تفسیر 
و ترجمان کامل خود به عترت 
نیــاز دارد. حضــرت علی)ع( 
اهلل  کتاُب  »هــذا  می فرمایند: 
الصاِمت َواَنَا ِکتاب اهلل الناِطق«؛ 
قرآن کتاب ســاکت خداست 
و من کتاب ناطق او هســتم و 
در ســخنی دیگر می فرمایند: 
»َفَجاَءُهــْم بَِتْصِدیِق الَِّذي بَْیَن 
یََدیِْه َو النُّورِ الُْمْقَتَدی بِِه؛ َذلَِک 
الُْقْرآُن، َفاْسَتْنِطُقوُه َو لَْن یَْنِطَق 
َو لَِکْن أُْخِبُرُکْم َعْنُه«؛ پیامبر با 
کتابی که تصدیق کننده حقایق 

کتب آســمانی بــود و نوری که بایــد از آن 
پیروی شود، به جانب مردم آمد. آن نور قرآن 
 اســت، آن را به سخن آرید ولی هرگز سخن 
نمی گوید، اّما من شما را از آن خبر می دهم. 

)نهج البالغه / خطبه 158(.

ساختن جامعه انسانی نیازمند برنامه جامع است

پیوند قرآن و عترت؛ ضرورت هدایت انسان

 aرسول خدا 
قرآن و عترت را 

دو میراث گرانبهای 
 خود می دانند و 

بر جدایی ناپذیری 
آن دو تا روز قیامت 

تأکید می کنند

بــــــرش

خداوند ما را با »والیت« و ©
»توحید« امتحان می کند

ما یــک »یا علی« گفتیــم و خداوند پای 
این کلمــه از ما امتحان گرفته اســت. در 
قرآن فرمود که آیا گمان مردم این اســت، 
همیــن که بگویند ایمــان آوردیم دیگر از 
آن ها امتحان گرفته نمی شود؟ خیر. سنت 
ما این اســت و در امت های پیشــین نیز 
امتحان هایی می گرفتیم تا صف آنان که در 
ادعای بندگــی دروغ می گویند و به دنبال 
نفس خود هســتند، با صادقین جدا شود. 
خداوند فرمود: »َو َمْن یَتّــِق اهللَ یْجَعْل لَُه 
َمْخَرجاً« یعنی اگر در امتحانات الهی تقوا را 
انتخاب کردید، خداوند از این مرحله شما را 
عبور می دهد، اما دوباره امتحان وجود دارد؛ 
بنابراین مؤمن از اینکه بتواند این ایمان را به 
کمال برساند، نگران است. حضرت امیر)ع( 
در خطبه متقیــن می فرمایند اگر خداوند 
متقیــن را نگه ندارد و آن اجل معین الهی 
نباشــد، یک لحظه آن روح ها در این بدن 
نمی ماند، چون به ثوابی اشــتیاق دارند که 
بی قرارشــان کرده است. پرده ها کنار رفته 
و ســرای آخرت را می بینند و در این دنیا 
نمی توانند بمانند، اما دلیل دوم این اســت 
 کــه نگرانــی از عقاب الهی موجب شــده 
لحظه شــماری  کنند تا بروند، چون انسان 
در این دنیا ممکن است اسیر شیطان شود 
و این نگرانی موجب می شــود که بخواهد 
هرچــه زودتر بارش را ببنــدد و برود، زیرا 
امتحانات ســخت اینجاســت. پس مؤمن 
نگران اســت که ایمان را نتوانــد به آخر 
برساند و امتحانات الهی را با موفقیت سپری 
کند و این امتحانات نیز به صورت فردی و 

اجتماعی است.
خداوند ما را به امر والیت و توحید امتحان 
می کند و بقیه امتحانات فروع هستند و یک 
چیز را باید توجه کنیم و آن اینکه شیطان 
ما را از امام)ع( جدا نکند. اگر جدا شــدیم 
مانند گوســفندی که از گله جدا شــده و 
طعمه گرگ می شود، خواهیم شد. یکی از 
کارهای مهم این است که در مسیر معرفت 
نسبت به حضرت قدم برداریم که هیچ وقت 

در این وادی متوقف نشویم.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش7 یزد-طزرجان  و توابع
یک - اصلی – خانم مریم دهقان طزرجانی نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ خانه باغ به پالک 
برابربه مساحت کل3350 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000891 مورخ 1399/04/29 

واقع در طزرجان تفت انتقال عادی از عباسعلی دهقان طزرجانی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9904772
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/06/05
امیرحسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی قدمگاهی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 2271صادره از قدمگاه در یک 
باب خانه به مساحت   182/70 متر مربع در قسمتی از پالک 134اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی 
گیاهو از محل مالکیت سید ابراهیم قدمگاهی فرزند سید حسین محرز گردیده است . لذا به موجب ماده 
3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا 
ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجع��ه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک 
در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می 
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سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - آگهی اصالحی 
پیرو آگهی منتش��ره ب��ه ش��ماره 139985618603002373 مورخه 1399/03/01 و برابر رای ش��ماره 
139860318603014022 مورخ 1398/11/26 هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم مریم واحد تسراوندانی  فرزند عبدالحسین  به شماره شناسنامه 2416 صادره از تهران در قریه الکان 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 213/76 مترمربع پالک فرعی 5899 از 
اصلی 39 مفروز مجزی از پالک 3 از اصلی 39 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمحس��ن متقی الکانی محرز گردیده است ،که در آگهی منتش��ره پالک فرعی به اشتباه 6902 درج و 

منتشرگردید . م الف1129  آ-9904735
تاریخ انتشار :1399/05/21 

حسین اسالمی کجیدی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - آگهی اصالحی 
پیرو آگهی منتش��ره ب��ه ش��ماره 139985618603002372 مورخه 1399/03/01 و برابر رای ش��ماره 
139860318603014023 مورخ 1398/11/26 هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای بهزاد یزدان مهر فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 557 صادره از رش��ت در قریه الکان در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 148/36 مترمربع پالک فرعی 5900 از اصلی 39 مفروز 
مجزی از پالک 3 از اصلی 39 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسن متقی 
الکانی محرز گردیده اس��ت ،که در آگهی منتش��ره پالک فرعی به اش��تباه 6902 درج و منتشرگردید . م 
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حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
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ش 0749687649درتاریخ 89,10,26دراقامتگاه دایمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتنداز
1.علی بی دل پل بندی ب ش ش 0740466461

2.سجاد بی دل پل بندی به ش ش 0740287893
3.حسین بی دل پل بندی ب ش ش 0749912308

4.زهرا بی دل پل بندی ب ش ملی 0740166821
5.فاطمه بیدل پل بندی ب ش ملی 0740064789

همگی فرزندان حبیب اله بیدل پل بندی
6.نس��رین غالمی به ش ملی 0748949968همس��رمتوفی می باش��د اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.آ-9904739
قاضی شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای محمداسماعیل خوش قدم به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال در پرونده کالسه 
399، 2دانگ پالک ثبتی شماره 14 فرعی از 6 فرعی از 6564 اصلی بخش 2 مشهد به نشانی خیابان امام 
رضا دانش شرقی 12 شهید رجب زاده 13 پالک 14 دارای عرصه به مساحت حدود 100/5 مترمربع شامل 
ملک موصوف دارای ساختمان 5 طبقه با زیربنای 260 مترمربع شامل زیرزمین و همکف و سه طبقه روی 
آن با قدمت 30 سال و طبقه سوم یک واحد است و سازه اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و دارای انشعابات 
آب و برق و گاز و بنا بر اظهار مالک در زمان بازدید با مبلغ اجاره ساالنه هفتصد میلیون ریال تا آذرماه 99 
در اختیار مستأجر می باشد توقیف گردیده و به مبلغ 17/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در 
تاریخ 99/06/12 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل 
آباد8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد 
شد. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی 

مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد. 
قیمت پایه ششدانگ ملک 17/500/000/000 ریال می باشد. - آ-9904730

دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی مزایده اتومبیل)سند ذمه(
بدهکار: علی مراد رحیمی

بستانکار: خانم زهرا حسین زاده
مورد مزایده و محل آن : برابر درخواست بستانکار خانم زهرا حسین زاده به شرح وارده به شماره 99/1005862-

99/04/19 به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139804007141001419 و ش��ماره بایگانی 9801612 یک 
دستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامی ) 887ب 12- ایران 26( متعلق به آقای علی مراد رحیمی نام پدر: 
عوض محمد تاریخ تولد: 1344/03/03 شماره ملی: 5919797770 شماره شناسنامه: 5 مدیون پرونده اجرائی 
کالسه فوق که به استناد سند نکاحیه به شماره 3705-1392/12/25 تنظیمی دفترخانه ازدواج 9 و طالق 10 
بجنورد در سیستم راهور ناجا بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 445/000/000 ریال 
) چهارصد و چهل و پنج میلیون ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است از ساعت 9 تا 12 ظهر 
روز یک ش��نبه مورخه 1399/06/02 در محل اداره اجرای اس��ناد رسمی بجنورد به نشانی بجنورد خ شریعتی 
شمالی- جنب اداره پست قدیم بجنورد از طریق مزایده به فروش می رسد، خریداران می توانند در وقت مقرر 
در محل برگزاری مزایده حاضر ش��ده و در جلس��ه شرکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و 
از مبلغ 445/000/000 ریال) چهارصد و چهل و پنج میلیون ریال( طلب بستانکار شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی از طرف خریدار نقداً فروخته می شود و طبق ماده 136- اصالح آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت  و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است 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.
مشخصات خودرو مطابق نظریه کارشناسان : یک دستگاه خودرو سورای پژو 405 به شماره انتظامی ) ایران26-

887 ب 12( مدل 1389 به شماره موتور و شاسی 12489024940 به رنگ نقره ای متالیک می باشد اطاق 
و بدنه خودرو سالم بوده و هیچگونه آثار تصادف و برخوردی مشاهده نشد و سپر جلو وعقب، چراغهای جلو و 
عقب بهمراه شیشه های جلو و عقب و دربها همگی سالم می باشد شاسی و موتور سالم می باشد و چهار حلقه 
الستیک زیر خودرو مستعمل و با آج 75% می باشد و بنا به اظهارات بستانکار خودرو مدت طوالنی است که فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث می باشد ضمناً در قسمت هایی از کاپوت و سقف پوست شدگی و آفتاب سوختگی رنگ 
مشهود بود و محل استقرار خودرو جهت بازدید : بجنورد پارکینگ رضا می باشد.م الف 1743  آ-9904771

حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  س��لیمان  مرش��دلو   دارای شناسنامه   5408 به شرح دادخواست به کالسه  218  از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلی مرشدلو   به 
شناس��نامه   3104  در تاریخ  88/1/18   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به   
1.  سلیمان  مرشدلو    فرزند قاسمعلی   کد ملی  5749187896   ت.ت  45/6/1  نسبت فرزند مرحوم  

2. اکبر   مرشدلو    فرزند قاسمعلی   کد ملی   5749181685  ت.ت  39/5/7    نسبت فرزند مرحوم 
3. شریفه مرشدلو    فرزند قاسمعلی   کد ملی  5749181677   ت.ت   37/5/7   نسبت فرزند مرحوم    
4. فهیمه  مرشدلو    فرزند قاسمعلی    کد ملی   5749723895  ت.ت  47/10/25    نسبت فرزند مرحوم
5 . مخدره  مرشدلو  فرزند قاسمعلی    کد ملی   5749735561  ت.ت   50/6/30   نسبت فرزند  مرحوم
6. مریم   مرش��دلو    فرزند قاس��معلی  کد ملی   5749211282   ت.ت   58/4/1 نسبت  فرزند  مرحوم
7 . گل بانو    فرزند محمد رضا   کد ملی  5749533751  ت.ت  1319/1/25  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-9904770                                                                                                             

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001001248   مورخ  1399/04/27  هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت��ی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اصغری    فرزند حس��ین   
بشماره شناسنامه  0 صادره از بیرجند  و کد ملی 5230038489   در  ششدانگ یکباب منزل مسکونی  
به مس��احت 64/5 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی وقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت 
ملک بیرجند از محل مالکیت نوروز  دستگردی   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 نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار 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-9904768
تاریخ انتشار نوبت اول : 21 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 06 /1399/06                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001252   مورخ  1399/04/27  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام شهریاری فرزند علیرضا    بشماره شناسنامه  8962 صادره از بیرجند  و کد 
ملی 065377267    در  شش��دانگ یکباب س��اختمان  به مس��احت 123/62 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � 
اصلی وقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیسی دستگردی   محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره 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 است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904769
تاریخ انتشار نوبت اول : 21 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 10 /1399/06                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

براب��ر رای ش��ماره 139960318603003019مورخ 1399/03/21 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم لیال صائمی قصاب محله فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1773 صادره از 
شفت در قریه شالکو  در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 87/11 متر مربع پالک 
فرعی 39352 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 271 از اصلی77 واقع در بخش چهار رشت  خریداری از 

مالک رسمی آقای عین اله محبت دوست نفوتی  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 967 آ-9904093
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/06       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/21 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

براب��ر رای ش��ماره 139960318603002822مورخ 1399/03/13 هیئ��ت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم حمیده رمضانی نوخاله  فرزند غالمرضا به ش��ماره شناسنامه 2053 صادره 
ازصومعه سرا  در قریه پستک  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
181/10 متر مربع پالک فرعی 6783 از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 14و 24و26و28  از اصلی 56  واقع 

در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای محرمعلی رهائی پستکی 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 981 آ-9904094
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/21 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

براب��ر رای ش��ماره 139960318603002821مورخ 1399/03/13 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای پیمان رمضانی  فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1804 صادره ازرشت  
در قریه پستک  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 181/10 
مت��ر مربع پالک فرعی 6783 از اصلی 56 مفروز مجزی از پ��الک 14و 24و26و28  از اصلی 56  واقع در 

بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای محرمعلی رهائی پستکی 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 983 آ-9904095
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/06    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/21 

حسین اسالمی کجیدی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

براب��ر رای ش��ماره 139960318603002823مورخ 1399/03/13 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم صغرا رمضانی گراکوئی  فرزند ش��عبانعلی به شماره شناسنامه 45 صادره 
ازرشت  در قریه پستک  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
181/10 مت��ر مربع پ��الک فرعی 6783 از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 14و 24و26و28  از اصلی 56  

واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای محرمعلی رهائی پستکی 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 985 آ-9904096
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/06       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/21 

حسین اسالمی کجیدی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
  آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی                                      
   برابررای شماره 139960306022000098هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیدابوالقاسم محمدی کالته رحمن فرزند خدابخش بشماره شناسنامه397صادره ازفریمان 
کدملی 0849114470در یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 5218,24متر  مربع پالک فرعی از241 اصلی 
واقع دربخش13 خریداری ازمالک رسمی آقای سیدخدابخش محمدی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تس��لیم و پس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد.9904103
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,6

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,21                       
 محمدرضارجایی مقدم  -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

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

       هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
  آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرس��می برابررای شماره 139960306022000100هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدابوالقاسم محمدی کالته رحمن فرزند خدابخش بشماره شناسنامه397صادره 
ازفریم��ان در ی��ک قطعه زمین مزروعی بمس��احت 2950,00متر  مربع پالک فرع��ی از241 اصلی واقع 
دربخش13 خریداری ازمالک رس��می آقای س��یدخدابخش محمدی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تس��لیم و پس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد.آ-9904104
 تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,6

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,21                        
محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان
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 گشایش اقتصادی ©
چیزی جز »کاهش تورم« نمی تواند   باشد

آقــای رئیس جمهور از گشــایش اقتصادی صحبت کردند، گشایشــی که 
سال هاســت وعده آن به مردم داده شده، وعده ای که در مسیر توافق برجام 
تاکنون روی آرامش و گشایش اقتصادی را از مردم گرفته و همچنان محقق 

نشده و روی زمین مانده است . 
یکی از مواردی که در این روزها به خوبی دیده شد، عدم واکنش یا عدم توجه 
مردم به خبر چنین گشایشی از سوی آقای رئیس جمهور است؛ چرا که مردم 

امیدی یا باوری به وعده های دولت ندارند. 
پر واضح است گشایش واقعی زمانی در اقتصاد و در زندگی مردم رخ می دهد 
که تحریم ها از روی اقتصاد ایران برداشــته و اتخاذ سیاســت های درســت 
اقتصادی دولت منجر به کاهش بیکاری و افزایش آمار اشتغال زایی شود. زمانی 
مردم نسبت به گشایش اقتصادی واکنش خوبی نشان می دهند که شاهد رشد 
اقتصادی واقعی باشند، رشدی که براساس آن، تولید با کیفیت و کمیت بیشتر 

و سیاست گذاری های مطلوب منجر به افزایش صادرات شود. 
گشــایش اقتصادی زمانی در اقتصاد ایجاد می شود که افزایش قیمت ها به 
واســطه کاهش نرخ تورم خاتمه بیابد و سرانه درآمد مردم روز به روز بیشتر 
شود تا رفاه عمومی حاکم بر جامعه منجر به افزایش اعتماد عمومی مردم به 
دولتمردان و سیاست گذاران شود. ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران بسته 
به همت مســئوالن و دولتمردان آینده است، اگر دولت برای رفع چالش ها و 
مسائل مختلف اقتصادی کشور انرژی بگذارد و تغییرات ساختاری در اقتصاد 
ایجاد کند، با تغییرات ساختاری و اصالحاتی در عرصه نظام  مالیاتی و اقتصادی 
کشور ظرف دو سه ســال می توان اقتصاد را در مسیر درست خود قرار داد. 
اصالحات و گشایش اقتصادی زمانی ایجاد می شود که همه ارکان نظام و قوا 
در کنار هم به فکر حل مسائل و مشکالت اقتصادی باشند، در غیر این صورت 
هیچ کدام از مسائل اقتصادی دچار گشایش نمی شوند و تمام مسائل همچنان 

با چالش های خود باقی می مانند.

جزئیات اعطای وام از طریق سهام عدالت©
ایسنا: طرح جدید وزارت اقتصاد که به 
تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده، 
حاکی از آن اســت که ۵۰ درصد ارزش 
روز ســهام عدالت مشموالنی که روش 
مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، 
وثیقه کارت اعتباری خواهد شد. در واقع 
بانک هــا معادل ۵۰ درصــد ارزش روز 
ســهام عدالت را بابت وام با نرخ ســود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت سه ساله 

ارائه می کنند. 
زمزمه های اعطای کارت اعتباری به مشموالن سهام عدالت از مدت ها قبل به 
گوش می رسید و چندی پیش حسین سالح ورزی- نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران - اعالم کرد: دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت خواهند کرد 

و این موضوع به تصویب نهایی رسیده است.
این تسهیالت در قالب کارت اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. در 
خصوص کارت اعتباری باید متذکر شد اگر در یک دوره مشخص از ظرفیت 
کارت اعتباری مذکور استفاده شود، نیازی به پرداخت سود به بانک ها نیست 
در غیر این صورت متقاضیان مشمول سود ۱۸درصدی خواهند شد. مشموالن 
و دریافت کنندگان وام سهام عدالت می توانند طبق شرایطی بدون پرداخت 
ســود وام را تســویه کنند. اگر دریافت کننده وام بتواند طی ۳۰ روز که وام 
را دریافت کرده آن را تســویه کند، مشــمول پرداخت سود نخواهد شد. به 
گفته معاون وزیر اقتصاد، با توجه به شیوع ویروس کرونا، شرایط درخواست 
مشــتریان بانکی بــرای دریافت کارت اعتباری کامالً غیرحضوری اســت و 

سهامداران عدالت به هیچ وجه نباید به بانک مراجعه کنند.

تأمین سود مشاوران امالک از محل افزایش قیمت، یکی از موانع کاهش قیمت مسکن است

کمیسیون امالکی ها  باید »ثابت« باشد
اقتصــاد/ فرزانه غالمی: مردم، کارشناســان و 
نمایندگان مجلس، وابستگی میزان حق کمیسیون 
امالکی ها به ارزش معاملــه و تکاپوی فعاالن این 
حوزه برای ســر گرفتن معامالت با قیمت های باال 
را یکی از دالیل افزایش سرسام آور قیمت مسکن 

می دانند.
با رشد روزافزون قیمت ها در بازار مسکن، خانه دار 
شــدن تعداد زیادی از متقاضیــان واقعی تقریباً 
غیرممکن شــده و در همین شرایط از بنگاه داران 
به عنوان یکی از متهمان و به تعبیر بهتر بازیگران 
تأثیرگذار در افزایش قیمت مسکن نام برده می شود 
که برای به جیب زدن حق کمیسیون بیشتر، مدافع 
افزایش قیمت هســتند و در برابر کاهش قیمت 
مقاومت می کنند؛ حق کمیســیونی که تابعی از  

شهر، ارزش ملک و نوع معامله است.

 کمیسیون چند میلیونی برای یک کار اداری!»
عضو کمیســیون عمران مجلس بــه خبرنگار ما 
می گوید: افزایش بی ضابطه قیمت در حوزه خرید و 
فروش و اجاره مسکن، مدیریت اصولی بر بنگاه های 
امــالک را به عنوان یک ضرورت مقابل دولت قرار 
داده است؛ چرا که بنگاه ها نقش مؤثری در وضعیت 
بازار دارنــد و در حالی که برخی خانوارها بیش از 
نیمی از درآمد خود را هر ماه صرف هزینه مسکن 
می کنند، یک امالکی در چند دقیقه چندین برابر 

حقوق همان خانوار را از آن خود می کند. 
اقبال شــاکری تأکید می کنــد: متغیر بودن حق 
کمیســیون متناســب با ثمن معامله باید حذف 
شود؛ چرا که بنگاهی هیچ کار مؤثر و خاصی برای 

معامــالت انجام نمی دهد و تنهــا در حد یک کار 
اداری نقش ایفا می کند. به باور من باید نرخ ثابتی 
مانند دفترخانه ها برای کمیسیون بنگاهی ها تعیین 
شود.وی می گوید: پر کردن یک فرم و ورود برخی  
اطالعات تنها نوعی خدمات دادن به مشتریان است 
و این خدمات هیچ ربطی به نرخ مسکن و معامله و 
یا متراژ آن ندارد. ضروری است دولت همان طور که 
برای خدمات الکترونیک و پلیس + ۱۰ نرخ تعیین 

کرده، به فعالیت بنگاهی ها 
هــم ورود و نرخی ثابت 
برای این کار اداری تعیین 

کند.
وی ادامه می دهد: مجلس 
هر سال بودجه مصوب به 
براساس  تا  می دهد  دولت 
آن مشکالت و نارسایی های 
کشور حل شود. اگر دولت 
الیحه ای بــرای ثبات نرخ 
فعالیت امالکی ها به مجلس 
تصویب  آمادگی  بفرستد، 
آن در کمیســیون عمران 
و حتی صحن وجود دارد. 
ضمن اینکه باید بنگاه های 

متخلفی که کمیســیون های نامتعــارف از مردم 
می گیرند و کار را به زیرمیزی گرفتن کشانده اند، به 
قوه قضائیه معرفی کنند.شاکری در انتقاد از سوداگری 
بنگاه های معامالت ملکی می گوید: دولت هر برخوردی 
در خصوص نرخ گذاری ثابت در حوزه امالکی ها داشته 

باشد، مورد استقبال مجلس واقع می شود. 

 امالکی ها و مقاومت در برابر کاهش قیمت»
به گفته رئیس کمیســیون عمران مجلس، روش 
کنونی در دریافت حق کمیسیون معامالت مسکن، 
مشاوران را به افزایش قیمت ها ترغیب می کند، زیرا 
هر چه قیمت مسکن افزایش یابد، حق کمیسیون و 
سود آن ها باال می رود و با وضعیت کنونی اگر قیمت 
مسکن نزولی شود، مشاوران امالک برای جلوگیری 
از کاهش حق کمیسیونشــان، از کاهش قیمت ها 

جلوگیری خواهند کرد.
محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از نقش 
مخرب مشــاوران امالک در عدم کاهش 
ادامه می دهد: متأسفانه  قیمت مسکن، 
عملکرد دفاتر مشــاوران امالک در چند 
ســال اخیر موجب شده قیمت مسکن 
نه تنها کاهش نیافته بلکه این مســئله 
زمینه ســاز افزایش قیمت ها شده است. 
به باور من باید تعرفه گذاری تغییر کند و 
حق کمیسیون مشاوران امالک باید ثابت 
باشــد تا سود مشــاوران امالک از محل 
افزایش قیمت مسکن تأمین نشود تا در 
صورت اصالح بتوان از مشــاوران امالک 

برای مدیریت بازار مسکن استفاده کرد.

 حق کمیسیون رؤیایی»
در حالی که بســیاری از منتقدان، جذابیت باالی 
حق کمیسیون و وابستگی آن به ارزش معامله را 
در دامن زدن به گرانی مسکن از سوی امالکی ها 
مؤثر می دانند، گزارش هــای میدانی حتی از دور 
زدن همین نرخ های ابالغی و رســمی از ســوی 

بنگاهی ها و تعیین توافقی نرخ کمیســیون بین 
مشــتری و امالکی و دریافت اضافه وجه حکایت 
دارد. در موارد متعددی دیده و شــنیده می شود 
برخــی حــق کمیســیون را بــرای خانه های تا 
یک میلیــارد تومان نیم درصد و باالتر از آن را 2۵ 
صدم درصد دریافت می کنند. در برخی معامالت 
حق کمیســیون برای معامالت تــا ۷۵۰میلیون 
تومــان، نیم درصد و باالتــر از آن 2۵صدم درصد 
تعیین شده تا برای نمونه بنگاهی از جوش خوردن 
معامله یک آپارتمان ۱۰میلیارد تومانی از هر طرف 
2۷میلیون و ۳۸۶هزار و 2۵۰تومان )با احتســاب 

مالیات بر ارزش افزوده( کسب درآمد کند.
برخی امالکی ها تحت عنوان ارائه خدمات خاص در 
مناطق الکچری نشین یک درصد از کل معامله را از 
دو طرف می گیرند و عالوه بر این گاهی از خریدار 
یا فروشــنده »شــیرینی های« نقدی و غیرنقدی 
غیررسمی مازاد بر حق کمیسیون دریافت می کنند! 
در مجموع بنگاهی ها عمدتاً نرخ نیم درصد از ارزش 

معامله را عرف بازار  و کمتر از آن را نوعی اجحاف 
در حق همکاران و هم صنفی هایشان می دانند. بدین 
ترتیب نرخ های اعالمی از سوی اتحادیه از نگاه اغلب 
بنگاهی ها نرخ هایی کاغذی اســت که منفعت این 

صنف در آن لحاظ نشده است. 

 نرخ های فعلی، کم و فسادزا است»
گفتنی اســت، اتحادیه امالک در سال های اخیر 
خواهان یکسان ســازی و افزایش حق کمیسیون 
مشاوران امالک بوده که تاکنون این خواسته برآورده 
نشده است. رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور 
با مردود دانســتن نقش مشاوران امالک در گرانی 
مسکن، می گوید: حق کمیسیون کم فعلی مشاوران 
امالک، موجب فســاد طمع در معامالت می شود.

مرتضی قلی خسروی معتقد است: همین نرخ کم، 
نخست؛ منجر به باال رفتن قیمت مسکن در نقاط 
مختلف کشور می شود و دوم؛ بستری غیرشرعی و 
غیراخالقی برای معامالت مسکن به وجود می آورد.

نشست خبری 

بسیاری از 
منتقدان، 
جذابیت باالی 
حق کمیسیون و 
وابستگی آن به 
ارزش معامله را در 
دامن زدن به گرانی 
مسکن از سوی 
امالکی ها مؤثر 
می دانند

بــــــــرش

تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت   فارس: محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در مورد تصویب حق مسکن کارگری گفت: کمیسیون اقتصادی دولت 
به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود، به تصویب رساند. با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم گیری 

نهایی و طرح به  هیئت دولت ارجاع شد. با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیئت دولت تصویب می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 سه شنبه ۲1 مرداد 1399  ۲1 ذی الحجه 1441 11آگوست ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 9316

اقتصاد/ فرزانه غالمی: رئیس کل بیمه مرکزی 
از کاهش درآمد صنعت بیمه در ماه های کرونایی 
خبر داد.غالمرضا سلیمانی در نشست خبری روز 
گذشــته  با خبرنگاران که به صورت آنالین برگزار 
شــد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
تأثیر کرونا بر بازار بیمه کشور ادامه داد: در سطح 
جهانی درآمد صنعت بیمه حدود ۳ درصد کاهش 
داشــته و این وضعیت بر پرتفوی داخلی صنعت 
بیمه هم تأثیر منفی داشــته اســت. برای مثال 

درآمد بخش مسافرتی به دلیل کاهش سفر نزدیک 
به صفر رسیده اســت. درآمد بیمه های تولیدی، 
بیمه های زندگی و درآمد شــبکه فروش منفی 
شــده و عالقه به خرید بیمه نامه زندگی کم شده 
و در مقابل به دلیــل افزایش هزینه های درمانی، 
پرداختی های شــرکت های بیمه ای بیشتر شده 
اســت. به گفته وی، افرادی که بیمه نامه قسطی 
خریده اند، پرداخت اقســاط را متوقف کرده اند که 
این امر مطالبات صنعت بیمه را افزایش می دهد.

ســلیمانی در پاســخ به خبرنگار دیگری، اقدام 
خودروسازان برای پرداخت مطالبات شرکت های 
بیمه ای از طریق ســهام را غیرقانونی دانســت و 
گفت: خودروســازان از مردم بابت بیمه شــخص 
ثالت خــودرو پول نقد دریافــت می کنند و باید 
همین پول را در اسرع وقت به شرکت های بیمه ای 
بپردازند نه اینکه پس از مدت زمان زیادی به جای 
پرداخت نقدی از طریق ســهامی که بعضاً سهام 
ارزشمندی نیستند، این مطالبات را تسویه کنند.

کرونا، صنعت بیمه 
را در سراشیبی 

انداخت

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

      هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
      آگه��ی موض��وع ماده۳قانون وماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می برابررای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۹۹هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آقای سیدابوالقاس��م محمدی کالت��ه رحمن فرزند خدابخش بش��ماره شناس��نامه۳۹۷صادره ازفریمان 
کدملی ۰۸۴۹۱۱۴۴۷۰در یک قطعه زمین مزروعی بمس��احت ۲۷۶۷,۵۰متر  مربع پالک فرعی از۲۴۱ اصلی واقع 
دربخش۱۳ خریداری ازمالک رسمی آقای سیدخدابخش محمدی محرزگردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس ازاخذرسید،ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.آ-۹۹۰۴۱۰۵
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹,۵,۶

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۵,۲۱                        
محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
۱� اقای علیرضا جیحون فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ) ساختمان انباری ( 
به مساحت کل ۳۱۹/۱۵ متر مربع ، از پالک ۵۰۹ فرعی از ۲ � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه 

از آقای عباس مجرد سرند � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان رسالت � بین رسالت۱ و ۳ 
۲� اقای مجید جیحون فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ) ساختمان انباری ( 
به مساحت کل ۳۱۹/۱۵ متر مربع ، از پالک ۵۰۹ فرعی از ۲ � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه 

از آقای عباس مجرد سرند � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان رسالت � بین رسالت۱ و ۳ 
۳�  اقای حمید رضا جیحون فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان ) ساختمان 
انباری ( به مساحت کل ۳۱۹/۱۵ متر مربع ، از پالک ۵۰۹ فرعی از ۲ � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع 
الواسطه از آقای عباس مجرد سرند � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان رسالت � بین رسالت۱ و ۳ 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک 
ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که 
اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . آ-۹۹۰۴۱۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۰۶/ ۱۳۹۹/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب��ررای ش��ماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۳۰هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی نادری فرزندغالمرضابش��ماره شناسنامه۲۹۲صادره فریمان 
کدملی۰۸۴۸۷۰۴۱۳۴دریک باب محوطه محصور بمس��احت ۲۰۰۰۰مت��ر  مربع پالک۱۳۹فرعی 
از۳۳۴ اصلی واقع دربخش ۵ ازمحل مالکیت رس��می متقاضی محرزگردیده اس��ت.لذا بمنظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت بفاصله۱۵روز آگهی می شود،درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خودرا 
بمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. آ-۹۹۰۴۱۰۲
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹,۵,۷

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۵,۲۱
محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جمیل نورمحمدی دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۰۰۴۲۶۴۵ به شرح دادخواست به 
کالس��ه ۹۹۰۰۱۰۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مریم رسولی به شناسنامه ۰۷۴۸۳۸۴۷۸۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- جمیل نورمحمدی با کدملی ۰۷۴۰۰۴۲۶۴۵ فرزند فیض محمد صادره از تایباد فرزند مرحومه
۲- جلیل نورمحمدی با کدملی ۰۷۴۸۴۱۴۱۸۵ فرزند فیض محمد صادره از تایباد فرزند مرحومه
۳- جمیله نورمحمدی با کدملی ۰۷۴۸۴۳۱۴۵۴ فرزند فیض محمد صادره از تایباد فرزند مرحومه
۴- شکیال نورمحمدی با کدملی ۰۷۴۹۷۸۷۴۹۱ فرزند فیض محمد صادره از تایباد فرزند مرحومه
۵- سمیرا نورمحمدی با کدملی ۰۷۴۹۸۰۷۴۵۸ فرزند فیض محمد صادره از تایباد فرزند مرحومه

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۷۷۳
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
ب��ه موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۵۱۷۰۱۰۰۳۶۷ صادره از ش��عبه ۲ عمومی و حقوقی شهرس��تان تایباد با 
موضوع تقسیم ترکه و فروش ملک مشاع محکوم علیهم منیره، مهدی، محمدحسین، طاهره، محمدهادی، 
محمدبالل، نیره، مجتبی و ابوذر فامیلی همگی غفوریان و فاطمه جدی و فاطمه رفیع نژاد وراث مرحوم 
مرتضی غفوریان محکوم هستند به فروش ماترک مرحوم دو سهم مشاع از ۳۶ سهم ششدانگ پالک ۵۴۴ 
فرعی از ۲۵۰ اصلی بخش ۱۴ مش��هد شهرس��تان تایباد به شماره ثبت ۱۲۵۴۱ صفحه ۱۷۲ دفتر ۱۰۰ 
طبق نظریه کارشناسی بشرح ذیل بابت اصل خواسته در حق ملیحه و امید غفوریان و فاطمه رفیع نژاد 
و مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره ۲۰/۹۸۰۶۵۳ که بعلت 
غیرقابل تقسیم بودن به قیمت جمعاً مبلغ ۳/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است. بدینوسیله جهت 

فروش شروع مزایده ساعت ۱۱ الی ۱۲ روز ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد 
تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار 
خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است ۱۰ درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی 
به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در 
زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد ۱۰ درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمناً در صورتی 

که روز مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مشخصات ملک

ملک فوق الذکر به آدرس تایباد خیابان موالنا شرقی کوچه شهید اسکندری دست راست میالن اول پالک 
۲۵ واقع میباشد و حسب تصویر سند مالکیت ارائه شده مرحوم مرتضی غفوریان کلنگی میزان دو سهم 
مشاع از ۳۶ سهم شش دانگ پالک ۵۴۴ فرعی از ۲۵۰ اصلی میباشد و با توجه به مشاع بودن، تصرفات 
حسب معرفی )فارغ از صحت و سقم( برداشت شده است. ملک مزبور دارای کد نوسازی ۱۰- ۱۱- ۲- ۲ 
شهرداری تایباد میباشد و حسب پرونده موجود در شهرداری تایباد ملک دارای کاربری مسکونی میباشد 
و از ضلع جنوب به مساحت حدود ۱۵ مترمربع در طرح عقب نشینی قرار دارد. سند مالکیت فاقد مساحت 
میباش��د و مس��احت عرصه تصرفی موازی ۴۳۹ مترمربع )در پرونده شهرداری ۴۳۶ مترمربع قید شده 
اس��ت(، اعیان قدیمی ساز با دیوار باربر و سقف طاق ضربی دو طبقه )قسمتی از بنا همکف و زیرزمین و 
قسمتی از بنای حاشیه به صورت همکف و اول( به مساحت ۲۵۰ مترمربع به انضمام بیست و سه مترمربع 
پارکینگ همکف با یکسری امتیاز آب و برق و گاز میباشد. ملک حسب پرونده شهرداری فاقد پایانکار و 
قدمت بنا بیش از سی سال میباشد. مع الوصف ارزش ملک فوق به شرط تخلیه و تحویل و فارغ از هرگونه 
دیون احتمالی سه میلیارد و دویست و نود میلیون ریال )۳/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( برآورد میگردد. ضمناً 

ملک موصوف در تصرف محکوم علیهم )ورثه( نمی باشد.آ-۹۹۰۴۷۷۴
دادورز اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد

 صادق داد محمدی سرخسی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جعفر رحمتی دارای شناسنامه شماره ۱۷۱ به شرح دادخواست به کالسه ۴/۹۹۰۰۱۶۰ 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رضا رحمتی به 
شناس��نامه ۰۷۴۹۰۵۳۶۶۶ در تاری��خ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- زینب رحمتی باغکی به ش ملی ۰۷۴۹۰۵۳۷۰۴ متولد ۱۳۲۵/۰۶/۱۵ مادر متوفی

۲- عباسعلی رحمتی به ش ملی ۰۷۴۸۹۵۱۰۴۰ متولد ۱۳۵۰/۰۶/۱۰ فرزند متوفی
۳- احمدعلی رحمتی به ش ملی ۰۷۴۹۷۰۳۱۱۳ متولد ۱۳۵۷/۰۵/۰۱ فرزند متوفی

۴- جعفر رحمتی به ش ملی ۰۷۴۹۹۰۹۷۹۱ متولد ۱۳۶۵/۰۳/۰۱ فرزند متوفی
۵- صغری رحمتی به ش ملی ۰۷۴۹۰۹۸۴۵۷ متولد ۱۳۴۵/۰۱/۰۷ فرزند متوفی

۶- مریم رحمتی به ش ملی ۰۷۴۹۰۹۸۵۴۶ متولد ۱۳۴۸/۰۱/۰۹ فرزند متوفی
۷- صفورا رحمتی به ش ملی ۰۷۴۰۰۸۸۸۲۳ متولد ۱۳۶۹/۰۹/۲۴ فرزند متوفی
۸- صفیه رحمتی به ش ملی ۰۷۴۹۷۳۳۹۱۸ متولد ۱۳۶۲/۰۱/۰۱ فرزند متوفی

۹- رعنا رحمتی به ش ملی ۰۷۴۹۹۱۲۱۴۶ متولد ۱۳۶۶/۱۲/۲۱ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۷۷۵
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمعلی ش��عیبی دارای شناس��نامه ش��ماره ۰۷۴۸۴۰۴۸۳۱ به شرح دادخواست به 
کالس��ه ۹۹۰۰۱۴۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی شعیبی به شناسنامه ۰۷۴۰۵۵۸۱۵۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- زینب احسانی با کدملی ۰۷۴۸۹۳۶۶۰۲ فرزند حسین صادره از تایباد همسر مرحوم

۲- کریم احسانی با کدملی ۰۷۴۹۸۸۹۳۳۰ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۳- قربان شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۴۰۴۸۲۱ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم

۴- غالمعلی شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۴۰۴۸۳۱ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۵- حمزه شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۹۵۵۰۱۱ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۶- محمد شعیبی با کدملی ۰۷۴۵۵۹۲۰۶ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۷- مریم شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۴۰۴۸۰۵ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۸- توران شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۴۰۴۸۱۳ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم

۹- عصمت شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۹۵۸۳۸۱ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۱۰- ثریا شعیبی با کدملی ۰۷۴۸۹۵۵۰۲۱ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم

۱۱- هاجر شعیبی با کدملی ۰۷۴۹۷۴۶۰۳۳ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
۱۲- صغری شعیبی با کدملی ۰۷۴۹۹۱۲۲۰۰ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم

۱۳- عذرا شعیبی با کدملی ۰۷۴۰۵۵۹۲۱۴ فرزند علی صادره از تایباد فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۷۷۶
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس��ینعلی غفوری دارای شناس��نامه ش��ماره ۱۰ به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
۴/۹۹۰۰۱۷۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو 
صبوری به شناسنامه ۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- ولی محمد غفوری به ش ملی ۰۷۴۸۵۱۸۴۸۷ متولد ۱۳۰۹/۰۸/۰۸ همسر متوفی
۲- علی محمد غفوری به ش ملی ۰۷۴۹۵۱۹۳۵۵ متولد ۱۳۴۶/۰۳/۰۱ فرزند متوفی

۳- عباسعلی غفوری به ش ملی ۰۷۴۹۰۹۸۲۹۵ متولد ۱۳۴۱/۰۱/۰۵ فرزند متوفی
۴- حسینعلی غفوری به ش ملی ۰۷۴۹۵۲۵۳۴۷ متولد ۱۳۴۸/۰۴/۰۲ فرزند متوفی

۵- محمد غفوری به ش ملی ۰۷۴۳۷۱۹۴۷۱ متولد ۱۳۵۱/۰۱/۰۳ فرزند متوفی
۶- مجتبی غفوری به ش ملی ۰۷۴۸۴۳۰۱۶۴ متولد ۱۳۵۷/۰۴/۰۱ فرزند متوفی

۷- زهرا غفوری به ش ملی ۰۷۴۹۰۹۸۲۸۷ متولد ۱۳۳۹/۰۱/۰۲ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۹۰۴۷۷۷
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 حسن رضائی منفرد
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برگ س���بز، س���ند کمپان���ی  خ���ودرو س���واری پاترول 
دودرب رنگ خاکس���تری مدل 1367 به شماره موتور 
24054500 و ش���ماره شاسی 15Z702276 به شماره 
انتظام���ی 368 ب 72 ای���ران 26 ب���ه مالکیت محدثه 
همت���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بینالود پرواز شرق )سهامی خاص(

به شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 
10380354546

ش��رکت  محت��رم  س��هامداران  کلی��ه  از 
دعوت می ش��ود که در ساعت 11 صبح روز 
پنجش��نبه 99/05/30 در مجم��ع عمومی 
فوق العاده، در مش��هد، بلوار دس��تغیب، 
نبش دستغیب 37، ساختمان 555 طبقه 

اول حضور بهم رسانید. 
دستورجلسه:

تغییر ماده 4 اساس��نامه مبن��ی بر تغییر 
آدرس شرکت- سایر موارد

ع رئیس هیئت مدیره شرکت 9
90
47
99

آگهی دعوت شرکت سپید صنعت فوالد 
شرق) سهامی خاص( ثبت شده به شماره  
33123 وشناسه ملی 10380504546 
جهت تشکیل مجمع  عمومی فوق العاده و 

مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
 بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت سپید 
صنعت فوالد شرق) سهامی  خاص( به شماره ثبت 
33123  دعوت به عمل  می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده ش��رکت که درساعت 8  صبح 
مورخ 99/06/09 به نش��انی  مشهد – نبش شهید 
صادقی 23 – طبقه فوقانی اسنوا   و جلسه مجمع 
عمومی ع��ادی بطورف��وق العاده  ش��رکت  که در 
س��اعت 10 صبح مورخ     99/06/09       به نش��انی   
مشهد – نبش ش��هید صادقی 23 – طبقه فوقانی 

اسنوا   تشکیل میشود حضور بهم رسانند
 دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

1- تغییر آدرس شرکت 
  دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2-  انتخاب بازرسین 

3-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
9ع هیئت مدیره شرکت سپید صنعت فوالد شرق 

90
47
94

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارگزاری 

دانایان پارس)سهامی خاص(
شماره ثبت 23363 شناسه ملی 

10102828004
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
ش��رکت کارگزاری دانایان پارس )سهامی 
خ��اص( دع��وت بعمل م��ی آید تا خ��ود یا 
نماین��ده قانون��ی و ت��ام االختی��ار آن��ان 
در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده 
ای��ن ش��رکت ک��ه در روز ش��نبه  م��ورخ 
1399/06/01  راس س��اعت  15 واق��ع در 
تهران- ونک –بزرگراه کردستان- خیابان 
تش��کیل   3 پ��اک غرب��ی  زاین��ده رود 

می گردد حضور بهم رس��انند.
دستور جلسه:

 1- تغییر نام شرکت
2- سایر مواردی که اتخاذ آن در صاحیت 

مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
9ع هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان پارس

90
47
93

آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی 
ع�ادی فوق الع�اده ش�رکت تولی�دی و 

صنعتی بایا توس )س�هامی خاص( به شماره 
ثبت 8342 و شناسه ملی 10380241110

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام ش��رکت 
ی��ا نمایندگان آنان دعوت ب��ه عمل می آید در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
که در س��اعت 11 صبح م��ورخ 1399/06/01 در 
محل ش��رکت واقع در: مشهد- شهرک صنعتی 
توس- فاز یک تش��کیل می گ��ردد حضور بهم 

رسانند.
گ��زارش هیئ��ت  1- اس��تماع  دستورجلس��ه: 

مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- اتخاذ تصمیم نس��بت به افزایش س��رمایه 
ش��رکت از محل تجدی��د ارزیاب��ی دارایی های 

ثابت
3- اصاح اساسنامه

4- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد.

9ع هیئت مدیره شرکت
90
47
20

 س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری و فرآورده های کش��اورزی شهرداری س��بزوار در نظر 
دارد نس��بت ب��ه واگذاری یک ب��اب مغازه از طریق مزایده کتبی وباقیمت کارشناس��ی بص��ورت رهن واجاره 
برای مدت2س��ال اقدام نماید.متقاضیان می توانند برای کس��ب اطاع بیشتربه ساختمان اداری سازمان به 
نش��انی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-ضلع ش��رقی پارک جانبازان مراجعه و یا با شماره تلفن های 
44291311-44291547تماس حاصل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان 
وقت اداری روز دوش��نبه1399/6/10می باشد.پیش��نهادات واصله روز سه ش��نبه مورخه 1399/6/11رأس 

ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

     آگهی مزایده   »نوبت اول«

/ع
99
04
80
5

شناس���نامه مالکیت خودرو س���واری-دولتی پراید 
س���ایپا 141 ای مدل 1385 به ش���ماره انتظامی 11 
الف 3۹6 ایران 85 و ش���ماره موتور 1473255 و 
شماره شاسی  S1482285146067 بنام اداره کل 
راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . ,ع
99
04
73
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ایجاد شبکه »شاد« یک ماه پس از کرونا  فارس: وزیر آموزش و پرورش از ایجاد شبکه شاد یک ماه پس از کرونا خبر داد. محسن حاجی میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 14 میلیون مخاطب به آن 
ورود پیدا کرده اند، افزود: با شروع سال تحصیلی با یک شرایط غیرمنتظره ای روبه رو هستیم، بنابراین باید خوب فکر کنیم و خوب تصمیم بگیریم. همه مأموریت های کانون نیز مورد مخاطره قرارگرفته است بنابراین 

نمی شود هیچ مأموریتی را تعطیل کنیم؛ اگر کرونا مسیری را مسدود کرده باید از مسیری دیگر کار را به پیش ببریم.

جمع آوری هزاران کیِت ناایمِن تست کرونا در انگلیس©
ایســنا: یک شــرکت فناوری پزشکی 
در ایرلنــد شــمالی از طرف ســازمان 
تنظیم کننده داروهای انگلیس دســتور 
داده ۷۴۱ هزار کیت تست ویروس کرونا 
را در اقدامــی پیشــگیرانه از برنامه ملی 
تست گیری و ردیابی مبتالیان در انگلیس 

جمع آوری کنند.
دولت انگلیس ۱۵ ژوئیه دســتور داده بود استفاده از کیت های تشخیص کرونا طبق 
برنامه ســرویس بهداشت ملی )NHS( را با توجه به این نگرانی که ممکن است این 

تست ها استانداردهای ایمنی الزم را نداشته باشند، متوقف کند.
تخمین زده می شــود حداکثر ۷۴۱ هزار کیت تشــخیص کرونای راندوکس بدون 
استفاده در سیستم از جمله در انبارها و مراکز مراقبت دولتی و خصوصی وجود داشته 

باشد. این وزارتخانه دستورالعمل نحوه بازگشت آن ها را داده است.
بنا بر گزارش رویترز، این فراخوان یک »اقدام نظارتی احتیاطی« است که فقط برای 
نمونه کیت های این شرکت در برنامه سرویس سالمت همگانی انگلیس اعمال می شود 

و مشتریان یا مجموعه های خصوصی اجباری در بازگرداندن کیت های خود ندارند.

محققاناسترالیاییادعامیکنند

گرما در بیماری کرونا ارزش درمانی دارد©
مهر: محققان معتقدند گرما می تواند به 
عنوان یک اقدام درمانی در بیماری کووید 

۱۹ استفاده شود.
محققــان می دانند ویروس هــای دارای 
پوشــش چربی نظیــر ویروس های کرونا 
و رینوویروس هــا می تواننــد برای مدت 
طوالنی در شرایط خشــک و سرد باقی 

بمانند که می تواند منجر به افزایش عفونت های تنفسی شود.
همزمان این ویروس ها که عامل سندروم تنفسی شدید هستند به گرما حساس اند 
و دماهای قابل تحمل برای انســان ها می تواند برای نابودی پوشــش چربی ویروس 
و غیرفعال کردن آن ها کافی باشــد. دکتر »مارک کوهن« سرپرست تیم تحقیق از 
مؤسسه اکستریم ولنس استرالیا، می گوید: »توانایی شرایط سرد و خشک در افزایش 
 عفونت ویروسی در مطالعه روی موش ها به اثبات رسیده است. در مقایسه با رطوبت
۵۰ درصد، رطوبت حدود ۲۰ درصد موجب اختالل در مکانیســم دفاع ضدویروسی 
درونی شده و روند ترمیم بافت را کاهش می دهد که منجر به بیماری شدیدتر می شود«.

محققان معتقدند در مرحله اولیه عفونت ویروســی، استنشاق هوای گرم و مرطوب 
می تواند از خط اولیه دفاع سیستم ایمنی حفاظت کند.

دکتر کوهن در ادامه می افزاید: »استنشاق بخار همراه با اسانس های معطر با خواص 
ضدویروسی می تواند به کاهش بار ویروسی کمک کرده و موجب تسکین جسمی و 

روانی هم شود«.

بخت بسته قانون تسهیل ازدواج!©
برنا: قانون تسهیل ازدواج که برای آسان 
شدن ازدواج جوانان تصویب شد، ۱۵ سال 
است که اجرا نشده و معلوم نیست دلیل 
اصلی آن چیســت و چرا االن کسی برای 

آن کاری نمی کند.
ماجرا از دی  ۱38۴ آغاز شــد. زمانی که 
باالخره مسئوالن و دست اندرکاران تصمیم 

گرفتند برای پایان دادن به نگرانی ها و دغدغه های جوانان و با اولویت دادن به تسهیل 
اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه های مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم 
اولیه زندگی جوانان آستین باال بزنند. درحالی که یک فوریت این طرح در دی  83 به 
تصویب مجلس رسیده بود بندهایی از آن مثل بند »تعیین سقف مهریه« در دی  83 با 
انتقاد بعضی از نمایندگان از این طرح حذف شد. سرانجام این طرح و الیحه در ۲۷ آذر 
۱38۴ در کشور تبدیل به قانون و قرار شد ازدواج جوانان رو به آسانی رود و به دنبال 

آن قاعدتاً فرزندآوری تقویت شود.

قانوِن اجرا نشده به قوه قضائیه رفت»
شهریور ۹8 بود که طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس به رسانه ها گفت: به 
خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزرا به قوه قضائیه شکایت کرده ایم. 
وقتی مجلس نتواند دولت را به اجرای یک قانون مجاب کند، طبق قانون می تواند از 
دولت شکایت و این شکایت را باید به قوه قضائیه تقدیم کند تا قوه قضائیه درباره این 
اختالف تصمیم  بگیرد؛ این در حالی است که قانون تسهیل ازدواج بین هزاران پرونده 

قوه قضائیه خاک می خورد.
 این قانون پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب، هنوز اجرایی نشده و در بایگانی ها خاک 
می خورد؛ این در حالی است که جوانان با مغفول ماندن از حق طبیعی خود، تنها به 
وامی که از سوی دولت پرداخت می شود اکتفا کرده و هزینه گزافی را بابت اجاره تاالر، 
تأمین مسکن و... متحمل می شوند؛ گویا این قانون ۱۵ سال پیش نوشته شد تا اجرا 
نشود؛ چون اگر قرار بود اجرایی شود حداقل مفاد آن واضح و مبرهن تدوین می شد تا 

بین دستگاه های متولی آن اختالف نظر ایجاد نشود.

اگر یک وزیر استیضاح می شد»
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه قانون 
تسهیل ازدواج، قانونی بود که باید در دولت نهم اجرا می شد، اظهار کرد: همان طور که 
در متن آن آمده دولت موظف است براساس تشکیل صندوق تسهیل ازدواج جوانان، 
پس از ۶ ماه گزارش اجرای قانون را به مجلس دهد که متأسفانه حتی به مرحله اول 

گزارش نرسیدیم و صندوق ذخیره اندوخته جوانان شکل نگرفت.
وی با بیان اینکه این قانون برمبنای بودجه دولت نهم تدوین شده است، گفت: یکی از 
مسائلی که موجب عدم اجرای قانون شده، این است که در سال ۱38۴ طبق بودجه 
دولت نهم نوشته شد پس طبیعی است که در دولت دهم با وجود این تحریم ها اجرای 
آن شدنی نیست. او بیان کرد: اگر همان دوره، عدم اجرای این قانون منجر به استیضاح 
یک وزیر و توبیخ مسئوالن می شد شاید به یک جمع بندی می رسید و اتفاقات خوبی 

برای جوانان رقم می خورد.
تندگویان افزود: پرونده »قانون تسهیل ازدواج« دولت نهم و دهم اکنون در قوه قضائیه 
است و با پیگیری هایی که مجلس انجام داده، پرونده توسط دولت به قوه قضائیه رفته 
است و حتی حدود 3۵ متهم دارد که منتظر احکام هستند، اما حتی اگر احکام قضایی 

صادر شود، عمالً مشکلی از جوانان را حل نمی کند.
تندگویان درخصوص راه حل رســیدگی به این قانون گفت: در حال حاضر موضوع 
رسیدگی به این قانون خارج از دستور است و درخصوص آن دو راه بیشتر وجود ندارد؛ 
یکی اینکه نمایندگان مجلس یازدهم یک قانون جدید باتوجه به مشکالت اقتصادی 

بنویسند یا اینکه آن قانون قدیم را اصالح کنند.
او گفت: به نظر من کاهش ازدواج در کشور بحران نیست، بلکه یک اتفاق طبیعی است 
که در نتیجه کاهش فرزندآوری در دهه های اخیر رخ داده است، اما کاهش زاد و ولد 
و جمعیت، یک بحرانی است که تأثیر خود را حتماً در آینده می گذارد، همان طور که 
در همه کشورهای دنیا رخ داده است. مشکل کشور ما این است که نرخ رشد جمعیت 

آن یکدفعه از 3 درصد به یک درصد رسیده است و زودتر به سمت پیری می رود.
معاون امور اجتماعی وزیر ورزش و جوانان گفت: به اعتقاد من بهترین روش این است 
که به موازات تشــویق مردم به ازدواج، آن ها را به فرزندآوری تشویق کنیم تا مشکل 
ازدواج دو دهه آینده حل شــود درغیر این صورت مشکالت همچنان باقی می مانند؛ 
چون االن که دخترها و پســرها ازدواج می کنند یا بچه دار نمی شوند یا به یک بچه 
بسنده می کنند؛ بنابراین در دهه های آینده ما باز هم مشکل کاهش ازدواج و پیری 

جمعیت را خواهیم داشت.

قانون باید اجرا شود»
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز گفت: 
قانون، قانون است و حتی اگر بد باشد باید اجرا شود و ایرادهای آن مورد اصالح قرار 
گیرد. ۱۵ سال از قانون تسهیل ازدواج می گذرد و هیچ کس به فکر اصالح آن نبوده و 
حتی چهار دولت به راحتی از کنار آن عبور کردند بدون اینکه بگویند چرا این قانون 

اجرا نمی شود و مشکل آن چیست!
من قانون تسهیل ازدواج را خواندم و می توانم بگویم یک قانون بسیار جامع و کاملی 
است که هیچ گونه ابهامی ندارد. من معتقدم این قانون باید اجرا شود و متولی اجرای 

آن هم وزارت ورزش و جوانان است.

 جامعه/ اعظم طیرانی  زندگی معلولی، کلمه ای 
است که در دفتر سرنوشت همه معلوالن ثبت شده 
است. معلوالنی که پشت دیوار بلند نابرابری اجتماعی 
از  برخی  بی توجهی  میان،  این  در  و  دارند  قرار 
مسئوالنی که بی تفاوت از کنار ناتوانی ظاهری همنوع 
خود می گذرند و چشمانشان را روی آن حجم از 

تنهایی می بندند، به این مشکالت دامن می زند. 
مسئوالنی که شاید نمی دانند حرکت برای معلوالن 
جســمی و حرکتــی و جابه جایــی آنان توســط 
خانواده هایشــان چقدر سخت است و محرومیت از 
وسایل توانبخشــی، افراد دارای معلولیت و خانواده 

آن ها را رنج می دهد. 
مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت 
در گفت وگو با ما به برخی از چالش های پیش روی 

معلوالن در این خصوص اشاره می کند.

ارز نیمایی شامل تجهیزات توانبخشی نمی شود!»
به گفته بهروز مروتی، در حالی که گرانی وســایل 
توانبخشی در کشور بیداد می کند، سازمان برنامه و 
بودجه تنهــا ۵۰ درصد از بودجه حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت را پرداخت کرده است. همچنین 
با توجه به افزایش سه تا چهار برابری قیمت  وسایل 
توانبخشی بر اثر تحریم ها و تخصیص نیافتن بودجه 
الزم، اجرای این قانون نتوانسته مشکالت افراد دارای 
معلولیــت را برطرف کند و هــر روز بر تعداد آن ها 
افزوده می شــود. مروتی با انتقاد از اینکه ارز نیمایی 
شامل تجهیزات توانبخشی نمی شــود، می افزاید: 
یکــی از مهم ترین مطالبات افراد دارای معلولیت از 
دولت این است که به تجهیزات توانبخشی ارز دولتی 
اختصاص دهند و این تجهیزات زیر پوشــش بیمه 
قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر از بین تجهیزات 
توانبخشی فقط سمعک زیر پوشش بیمه  است که 

آن هم معضالت زیادی دارد.

استاندارد مشخصی برای تولید وسایل »
توانبخشی تعریف نشده است 

وی ادامه می دهد: تجهیزات توانبخشی تولید شده 
داخل کیفیت خوبی ندارند اما از آنجا که بهزیستی 
موظف است بیشترین تعداد تجهیزات توانبخشی 
را بــرای افراد دارای معلولیت تهیه کند، به کیفیت 
اهمیت داده نمی شــود و این تجهیزات مدتی پس 

از استفاده غیرقابل مصرف می  شوند؛ این در حالی 
است که بســیاری از معلوالن توانایی خرید وسایل 
توانبخشی را ندارند و بی  کیفیت بودن این وسایل، 
آنان را با مشــکل روبه رو کرده است، زیرا معلوالن 
به این وسایل نیاز دارند و در صورت تأمین نشدن، 

زندگی عادی آنان مختل می  شود.
مروتی بــا ابراز تأســف از اینکه هنوز اســتاندارد 
مشــخصی برای تولید وسایل توانبخشی در داخل 
کشور تعریف نشده و این موضوع مشکالت زیادی 
برای معلوالن به وجود آورده اســت، می افزاید: نبود 
وســایل توانبخشی و  تجهیزات نوین در این زمینه 
بر اثر تحریم نیز مشــکالت افراد دارای معلولیت را 
دو چندان کرده اســت. ویلچرهــای تولید داخل 
موجب می شود افراد، دچار معلولیت های ثانویه مانند 
کمر درد شــوند، به همین دلیل برخی افراد دارای 
معلولیت، این گونه وسایل را در بازار آزاد، زیر قیمت 
می فروشــند و چند برابر پول روی آن می گذارند تا 
بتوانند ویلچری با کیفیت خوب داشته باشند؛ چرا که 
افراد دارای معلولیت، ساعت های زیادی روی ویلچر 
می نشینند، درصورتی که وقتی ویلچر کیفیت خوبی 
نداشته باشــد، دچار انحراف ستون مهره ها و کمر 

درد خواهند شد و بر معلولیتشان 
افزوده می شود.

انتظار چندین ساله برای »
دریافت تجهیزات توانبخشی 

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد 
دارای معلولیت با اشاره به اینکه 
افــراد دارای معلولیــت به دلیل 
افزایش چندبرابــری هزینه ها و 
گرانی، نمی توانند این تجهیزات را 
تهیه کنند و به دلیل منابع محدود 
بهزیستی، ســال ها پشت نوبت 
دریافــت آن می مانند، می گوید: 
اکنون افرادی هستند که سه سال 
است در انتظار دریافت ویلچر قرار 
دارند و خانواده آن ها نیز به دلیل 
جابه جایی غیر اصولی این افراد، 

دچار مشکالت جسمی متعدد شده اند.
وی می افزایــد: مادری که بایــد فرزند ۵۰ کیلویی 
خــود را جابه جا کند عالوه بر آســیب های روانی، 
دچار آسیب های جسمی نیز خواهد شد و به همین 

ترتیب هر روز بر تعداد افراد دچار 
معلولیت ایــن خانواده ها افزوده 

می شود. 
مروتی ادامه می دهد: افراد دارای 
معلولیت به دلیل پشــت نوبت 
ماندن، مجبورنــد از خانه بیرون 
نروند و هنگامی که این وســایل 
را دریافت می کنند، باید مقداری 
پول داشــته باشــند تا بتوانند 
تجهیزات بی کیفیــت را در بازار 
آزاد زیر قیمت به فروش برسانند 
و لوازم باکیفیت بخرند. به عنوان 
نمونه سمعک های بی کیفیتی از 
سوی بهزیستی ارائه می شود که 
بیشــتر دریافت کنندگان، آن را 
می فروشند یا استفاده نمی کنند. 
قیمت سمعک حدود ۲ میلیون 
تومان و جنس متوسط آن، حدود 8 میلیون تومان 
است؛ نرخ معمولی ترین ویلچر ارتوپدی که به ویلچر 
بیمارســتانی معروف اســت از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان شروع می شود و جنس قابل استفاده و 

اســتانداردش از ۵ میلیون تومان به باالست. ویلچر 
برقی نیز از ۱۵ میلیون تومان شــروع می شــود و 
جنس متوســطش حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان 
است. همچنین بهای عصای مچی جنس متوسط 
از ۵۰۰ هزار تومان به باالســت. قیمت پروتز -اندام 
مصنوعی- هم چون قطعاتش ساخت خارج است -به 
این دلیل که ارز نیمایی شامل تجهیزات توانبخشی 

نمی شود- به شدت گران شده است.

پرداخت نشدن اعتبار کاهش فقر مطلق »
وی با بیان اینکه یکــی از مهم ترین مطالبات افراد 
دارای معلولیت از دولت این اســت که به تجهیزات 
توانبخشی، ارزدولتی اختصاص دهد تا تأمین آن ها 
برای افراد دارای معلولیت ممکن شود، می گوید: پس 
از گذشت پنج ماه هنوز افزایش مستمری مددجویان 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد محقق نشده است. 
درحالی که در بند ۲۴ تبصره ۱۴ ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱3۹۹ ردیف اعتباری ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق بین خانواده های 
زیر پوشش کمیته امداد امام)ره( و سازمان بهزیستی 
در نظر گرفته شده است و در قانون بودجه سال ۹۹ 
به صراحت آمده که دست کم ۹۵ درصد این بودجه 
باید بین خانواده های زیر پوشش سازمان بهزیستی 
و کمیته امداد امــام)ره( و بقیه برای اجرای ماده ۶ 
قانــون حمایت از حقوق معلوالن و تبصره ماده 38 
قانون جامع ایثارگران صرف شــود، اما متأســفانه 
تاکنون سازمان برنامه و بودجه با پرداخت این ردیف 
بودجه مخالفت کرده و طی آیین نامه ای از سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد خواسته با ۱۰3 هزار میلیارد 
ریال آن موافقت کنند که کمیته امداد و ســازمان 
بهزیســتی با این موضوع موافقت نکــرده و برای 
بررســی به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین ارجاع شده است. به گفته مروتی، براساس 
بررســی های انجام شده از ســوی مجلس شورای 
اسالمی، ســازمان برنامه و بودجه در سال گذشته 
۲۶ و ۲۷ درصد از بودجه ناچیز ســازمان بهزیستی 
و قانون حمایت از حقوق معلوالن را پرداخت نکرده 
است که امید می رود با تأکید نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر پرداخت هرچه زودتر اعتبار 
کاهش فقر مطلق به سازمان های حمایتی از سوی 

سازمان برنامه و بودجه این مهم تحقق یابد.

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفت وگو با قدس:

تجهیزات  توانبخشی زیر چتر بیمه نیست

پس از گذشت 
پنج ماه هنوز 

افزایش مستمری 
مددجویان سازمان 
بهزیستی و کمیته 
امداد محقق نشده 

است!

بــــــرش

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

دستچین

نیش زنبور تأثیری در درمان کرونا ندارد
میزان:مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تأثیر نیش زنبور 
بر درمان کرونا نه مبنای علمی دارد و نه کارشناسی شده است. برخی 
از مبتالیان به نیش زنبور حساســیت دارند و استفاده از آن نه تنها 
هیچ نقشی در درمان آن ها ندارد، بلکه منجر به بروز نارسایی تنفسی 

و بستری شدنشان به صورت اورژانسی هم می شود.

کنکور؛ غول آزاردهنده نظام تعلیم و تربیت
میزان: میثم حاجی پور، کارشــناس حوزه آموزش و پرورش با 
بیان اینکه کنکور غول آزاردهنده نظام تعلیم و تربیت اســت، 
گفت: یکــی از اولیا اعتقاد داشــت با توجه بــه اینکه یکی از 
مؤسسات کنکوری برای فرزندش برنامه ریزی کنکور انجام داده 
است، می خواهد اجازه ندهد او در سال آخر مدرسه برود و فقط 

در کالس های کنکور شرکت کند.

تبلیغ تست های کووید۱۹ تخلف است
ایسنا: دکتر سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع 
سالمت وزارت بهداشت با اشــاره به اینکه انجام تبلیغ برای 
آزمایش اختصاصی کووید۱۹ و پیشــنهاد انجام آزمایش در 
مــوارد غیرضروری و فاقد اولویت، به وســیله هر شــخص یا 
مؤسســه ای، مصداق ایجاد تقاضــای القایی و تحمیل هزینه 
محســوب می شود، افزود: به همین دلیل این کار نه تنها غیر 

اخالقی بلکه تخلف است. 

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد
آخرین وضعیت صدور 

کارت های هوشمند ملی  
 باشگاه خبرنگاران جوان    سخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشــور از صدور بیش از ۴۷ میلیون 

کارت هوشمند ملی برای شهروندان خبر داد.
ســیف اهلل ابوترابی در خصوص آخرین وضعیت 
صدور کارت های هوشمند ملی  شهروندان اظهار 
کرد: تا به امروز ۵۷ میلیون و ۹۱3 هزار و 38۵ نفر 
نسبت به تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی خود 
اقدام کرده اند و ۴۷ میلیــون و ۶۴۹ هزار و ۵۶3 

کارت هوشمند ملی صادر شده است.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: بر اساس وعده  
چاپخانــه دولتی بــرای تأمین بدنــه کارت های 
هوشــمند ملی، یک میلیون و ۲۱۹ هزار و 8۱۴ 
کارت ملی توسط چاپخانه دولتی تولید شده است.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور همچنین 
اظهار کرد: متأسفانه با وجود تأکیدهای مختلف در 
این خصوص، هنوز ۴ تا ۵ میلیون نفر از شهروندان 
برای تکمیل ثبت نام کارت هوشــمند ملی خود 

اقدام نکرده اند.

زیارت

یک مدیر سازمان اوقاف بیان کرد
 فضای مجازی؛ پل ارتباطی

۵۴۰ بقعه متبرک با مردم
 ایرنا   مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف و 
امور خیریه گفت: به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و با هدف جلوگیری از گســترش 
ویروس کرونا، مسائل آموزشی و فرهنگی ۵۴۰ 
امامزاده از طریق شبکه و کانال های اینترنتی در 

فضای مجازی به مردم ارائه می شود.
حجت االسالم سید کاظم موسوی متقی اظهار 
کرد: در حال حاضر از 8 هزار امامزاده در نقاط 
مختلف کشور، ۲هزار و ۶۰۰ امامزاده فعال بوده 
و دفاتر فرهنگی آن ها ارتباط بســیار خوبی با 

مردم دارند.
مدیرکل امور فرهنگی ســازمان اوقاف و امور 
خیریه با بیان اینکه دفاتر فرهنگی ۵۴۰ امامزاده 
ارتباط دوجانبه خود با مردم را به واسطه ۷۲۰ 
کانال اینترنتی به انجام می رسانند، تصریح کرد: 
کانال های اینترنتی یاد شــده دارای ۱۹۰ هزار 
عضو هســتند که به صورت دوجانبه در حال 

تبادل اطالعات و دیدگاه های خویش هستند.

بهداشت و درمان

یک مسئول سازمان انتقال خون:
 گروه های خونی نادر، 

نگران پالسما درمانی نباشند
 ایرنــا    مدیر برنامه ملی خون هــای نادر و 
انجمــاد خون ســازمان انتقال خــون گفت: 
مبتالیان به کرونا با گروه خونی نادر و بســیار 
نادر نگران پالسمادرمانی نباشند،زیرا پالسمای 
بهبودیافتگان کرونا بــا گروه های خونی عادی 

برای آن ها قابل استفاده است.
مصطفی مقدم افزود: تا کنون اطالعات یک هزار 
و ۲۰۰ ایرانــی با گروه های خونی نادر در بانک 
اطالعاتی سازمان انتقال خون ثبت و افرادی که 
غربالگری شــده اند، شناسایی و اطالعات آن ها 
نیز در بانک اطالعاتی سازمان انتقال خون ثبت 

شده است.
وی اعالم کرد: در حال حاضر 3۰۰ واحد خون 
از گروه های خونی نادر در ۱8 گروه خونی نادر 
 به صورت منجمد ذخیره ســازی شــده که تا

3۰ سال قابلیت نگهداری دارد، این خون ها در 
صورت لزوم برای افراد نیازمند در سراسر کشور 

ارسال می شود. 

محیط زیست

به دلیل تغییر اقلیم رخ داد
کاهش ۴ سانتی تراز آب دریای 

خزر در سال جاری
 ایسنا    معــاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه 
ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی با اشاره به 
عوامــل مؤثر در کاهش تــراز آب دریای خزر 
گفت: بر اســاس آمارهای موجود، میزان تراز 
آب ایــن دریا در ســال جاری حــدود 3 تا ۴ 
سانتیمتر نسبت به سال گذشته پایین تر است 
و در شرایطی که با تغییر اقلیم مواجه هستیم، 
کاهش فشار انسانی که قابلیت مدیریت دارد، 
بهترین روش برای مواجهه با تنش های زیست 

محیطی خواهد بود.
دکتر حمیــد علیزاده دو عامــل »ورود آب« و 
»تبخیر آب« را از مهم ترین دالیل نوســان تراز 
آب دریای خزر نام برد و یادآور شد: تغییر اقلیم 
در حال رخ دادن اســت، ضمن آنکه جمعیت 
و فعالیت های انسانی در حال افزایش است؛ از 
این رو باید راهکارهایی را بر اساس تغییراتی که 
اتفاق افتاده، به ویژه برای محیط های ساحلی ما 

که حساس تر هستند، ایجاد کنیم.

فضای مجازی

هشدار پلیس فتا درباره »دوستی اینترنتی«
عکس و فیلم های خصوصی را 

به اشتراک نگذارید
 فارس    رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا با هشدار درباره دوستی اینترنتی گفت: 
رابطه دوستی که در فضای مجازی شکل می گیرد 
فرصت شــناخت عمیق را به فرد نمی دهد، پس 
الزم اســت اشــخاص اطالعات شخصی، فیلم و 
تصاویر خود را به اشــتراک نگذارند. ســرهنگ 
علی محمد رجبی افزود: با توجه به اینکه فرصت 
شناخت عمیق از طرف مقابل در فضای مجازی 
امکان ندارد، بهتر است کاربران اطالعات شخصی 
خود را           افشا نکنند؛ چراکه ممکن است بعدها مورد 
سوءاســتفاده قرار گیرد. رئیس مرکز پیشگیری 
از جرایم ســایبری پلیس فتا به پرونده هایی که 
در ایــن خصوص در پلیس فتا تشــکیل شــده 
اشاره و خاطرنشان کرد: انتشار و اشتراک گذاری 
عکس ها و فیلم های خصوصی می تواند بعدها مورد 
سوءاستفاده مجرمان و کالهبرداران سایبری قرار 
گیرد، بنابراین شهروندان دقت داشته باشند که به 

دوستی های مجازی اعتماد نکنند.

فراسو

برداشت آزاد
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ضرورت سیاست های تشویقی برای جلوگیری از پیری
ایسنا: محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مجلس گفت: باید برای 
افزایش رشد جمعیت و جلوگیری از پیری، سیاست های تشویقی 
را در نظر بگیریم، چون ۴۰ سال پیش در بیشتر خانه  ها بیش از 
پنج و ۶ فرزند وجود داشت اما حاال اکثریت خانواده ها سه تا چهار 
نفره هستند و باید برای فرزندآوری از بعد فرهنگی نیز اقدام شود.

شهرداری هیچ کودکی را به زباله گردی وا نمی دارد
ایسنا:محمد رضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی 
شــهرداری تهران می گوید: شهرداری  تهران هیچ کودکی را 
به زباله گردی وا نمی دارد؛ بلکه ممکن اســت بین نیروهایی 
که با پیمانکارهای  شــهرداری ارتباط دارنــد، کودکان نیز 
فعال باشند. مردم تهران ساکت نمانند و در صورت مشاهده 
کودکان زباله گرد موضوع را به اطالع بازرســی شــهرداری 

برسانند.

۱۳ درصد پزشکان، پروتکل ها را رعایت نمی کنند
ایلنا: یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به رعایت پروتکل ها در میان کادر درمان 
گفت: هنگامی که بیماری طول کشید یک تحقیق انجام شد که 
نشان می دهد ۱8 درصد پرستاران و ۱3 درصد پزشکان تمایل 
به رعایت پروتکل های بهداشتی و درمانی ندارند که باید برای این 

مسئله هم یک فکر جدی کنیم.

حوزه های امتحانی آزمون ارشد استاندارد نبودند
خانه ملت: احمدحســین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس با انتقاد از برخی حوزه های غیراستاندارد آزمون کارشناسی 
ارشــد، گفت: بسیاری از پروتکل های ســختگیرانه توافق شده در 
نشست کمیسیون آموزش، در آزمون ارشد رعایت نشد.هرچند این 
آزمون نسبت به آزمون دکترا با رعایت پروتکل های سختگیرانه تری 

برگزار شد، اما دارای ایرادهایی بود.

عملکرد نامطلوب دانشگاه ها در راه اندازی کرسی آزاداندیشی
تســنیم: علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس با اشــاره به فرمــان رهبر انقالب مبنی بــر راه اندازی 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها گفت: با گذشت چند سال 
از فرامین راهگشای رهبری، متأسفانه عملکرد دانشگاه ها در این 
زمینه مطلوب و رضایت بخش نیست . از دل این طرح خالقانه، 

راه های عالج مشکالت فرهنگی و اقتصادی نمایان می شود.

کسب دانش برای دانشجو بی معنا شده است
ایلنا: مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
بســیاری از افراد به آموزش مجازی تأکیــد دارند، اما من فکر 
می کنم اگر حتی چندماه مدارس و دانشگاه ها تعطیل می شدند، 
ضرری نمی کردیم. وی افزود:معنای اصلی کســب دانش برای 
دانشجو از دست رفته است؛ پیش از این ها دانشجویان زیاد دنبال 

مدرک نبودند.
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یا ارحم الراحمین

با فشار جریان غرب گرا نخست وزیر لبنان استعفا کرد

عروس خاورمیانه، بدون کابینه
  جهان/ نیک پندار  ســرانجام پروژه بی دولت سازی لبنان که 
از حمایت جریان غربی -عبری و صهیونیستی برخوردار بود به 
نتیجه رسید. روز گذشته حسان دیاب، نخست وزیر تازه انتخاب 
شده لبنان استعفا کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که چهار وزیر 
نزدیک به غرب کابینه و هفت عضو پارلمان استعفایشان را تقدیم 
کرده بودند. شبکه »ال بی سی آی« لبنان در تحلیلی پیش از اعالم 
رسمی خبر استعفای دیاب نوشت: با آنکه تالش هایی در جریان 
است تا آقای دیاب از استعفا منصرف شود اما به دلیل استعفای 
چهار وزیر و تهدید سه وزیر دیگر به استعفا، حتی در صورت عدم 
کناره گیری او هم کابینه به لحاظ قانونی از حدنصاب می افتاد و 
منحل می شد. پس از انفجار هولناک و فاجعه آمیز لبنان در هفته 
گذشته، این کشور کانون واقعی بحران در خاورمیانه بوده است. 
عروس خاورمیانه در حال حاضر همچنین با مشــکالت جدی 
اقتصادی در نتیجه افزایش قیمت دالر دست وپنجه نرم می کند. 
آمریکا با اعمال فشار بر بانک مرکزی این کشور سبب نایاب شدن 
ارز در لبنان شده و همین ماجرا به کاهش شدید پول ملی لبنان 
منجر شــده است. حزب اهلل لبنان و مسئله مقاومت، مهم ترین 
موضوعی اســت که غرب تالش دارد لبنــان را وادار کند از آن 
دست بکشد. پس از وقوع انفجار در بندر بیروت، جریان جهانی 
رسانه اتهاماتی را به حزب اهلل وارد کردند مبنی بر اینکه این گروه 
در منطقه اداری پایتخت لبنان انبار مهمات دارد. ادعاهایی که 
با سخنرانی به موقع سید حسن نصراهلل خیلی زود دروغ از آب 

در آمد. دبیر کل حزب اهلل که اکنون یک حزب سیاسی است و 
نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد تأکید کرد: »حزب اهلل از اوضاع 
بندر حیفا بهتر از بندر بیروت باخبر است. حزب اهلل نه تنها در 
اداره بندر بیروت نقشی ندارد بلکه حتی یک فشنگ هم در این 

بندر نگهداری نمی کند«. 
هفته پیش هم مکرون پس از ســفری یکروزه به بیروت شرط 
گذاشــت در صورتی کمک های بلوک غرب برای لبنان ارسال 
خواهد شد که این کشور اصالحات سیاسی مد نظر وی را انجام 
دهد. کنار گذاشتن حزب اهلل یکی از محورهای اصلی اصالحات 
دلخواه مکرون در این کشــور اســت. بالفاصله پس از برگشت 
مکرون، جریان های وابســته به غرب و سعد حریری به خیابان 

آمدند و خواستار استعفای دولت شدند.
این سومین بار در یک سال گذشته است که لبنان، نبود دولت 
مستقر را تجربه می کند. اگرچه پیش از این هم لبنان »بی دولتی« 
چندماهه را از ســر گذرانده اما این بار به دلیل مشکالت فراوان 

اقتصادی و اثرات ویروس کرونا مسئله جدی تر است. 
با استعفای حســان دیاب گفته می شود میشل عون مأموریت 
تشکیل کابینه را به نواف سالم داده است. نواف سالم، دیپلمات 
لبنانی و قاضی دادگاه بین المللی الهه است. وی همچنین از ژوئیه 
2007 تا دسامبر 2017 نماینده دائم لبنان در سازمان ملل بوده 
است. پیش از این و در آذر 98 هم آمریکایی ها قصد داشتند این 

حقوقدان را به عنوان نخست وزیر به قدرت برسانند.

مشاور ترامپ در امور عراق:
خروج کامل آمریکا جزو ©

گفت وگوها  نیست
مشـــاور  جهـــان: 
رئیس جمهــور آمریــکا در 
امور غرب آســیا با اشــاره 
از محورهای  به جزئیاتــی 
دیدارهای نخست وزیر عراق 

در کاخ سفید، مدعی شد: مهم ترین پرونده هایی که 
نخست وزیر عراق در کاخ سفید با مقام های آمریکایی 
درباره آن ها مناقشه خواهد کرد، شامل دخالت های 
ایران، هدف قرار گرفتن ســفارت آمریکا در بغداد و 
حرکت اعتراض های مردمــی در عراق خواهد بود. 
گابریل صوما افزود: مأموریت اصلی الکاظمی در سفر 
به واشــنگتن، تقویت روابط دوجانبه در زمینه های 
مختلــف امنیت، اقتصاد، انرژی، بهداشــت و مهار 
همه گیری کروناست. همچنین موضوع اعتراضات در 
عراق نیز مورد مناقشه و بررسی قرار خواهد گرفت. 
او همچنین به صراحت گفت: عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از اراضی عراق مطرح نیست و تنها کاهش 
شــمار آن ها بر اساس توافق نامه ها و اقدام مشترک 

میان دو دولت عراق و آمریکا میسر خواهد شد.
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آمریکا و متغیر کردها در منطقه©
چند روز پیش رابرت والر، سرکنســول جدید ایــاالت متحده آمریکا در اربیل با 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق دیدار کرد. آن طور که در خبرها 
منتشر شده، توسعه روابط اربیل و واشنگتن، همکاری مشترک با ائتالف ضد داعش 
به رهبری آمریکا و نقش اقلیم کردستان در امنیت و ثبات عراق از جمله موضوعات 
مورد بحث در این دیدار بوده است. در این میان، بارزانی در این دیدار بر ضرورت 
حضور نظامیان آمریکایی در اقلیم تأکید داشت. به طور کلی، نگاه ایاالت متحده 
به مسئله کردی نگاهی همراه با اولویت های جدی راهبردی نیست. آمریکایی ها به 
دلیل پیوندهای دیرینه ای که با کردها دارند، رابطه ویژه ای با کردهای شمال عراق 
برقرار کرده اند؛ اما در مسئله اعالم خودمختاری و همه پرسی که در کردستان اجرا 
شــد، با اینکه کردها به شدت روی حمایت آمریکا حساب می کردند، آمریکایی ها 
آن ها را تنها گذاشــته و به آن ها پشــت کردند. در سال 2014 هم وقتی داعش 
به اربیل حمله کرد، بارزانی از آمریکا و کشــورهای غربی درخواست کمک فوری 
داشت، اما پاسخ ایاالت متحده به آن ها تقریباً هیچ بود. کردها می دانند نمی توان 
به طور جدی روی حمایت آمریکا حساب کرد. متقابالً آمریکایی ها نیز حتی اگر 
احساس کنند منافع آن ها در خروج از عراق است، چندان روی همپیمانان خود 

مانند کردها و دیگران حساب نخواهند کرد.
منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از مهم ترین مناطق جهان که شریان های انرژی و 
جریان های تمدنی را در کنار اتصال بین قاره ای اروپا و آسیا برقرار کرده، گروه های 
متعددی را در حوزه سیاسی و اجتماعی در خود جای داده است که این گرو ه ها 
بعضاً یا در تعامل با ایاالت متحده در حرکت هســتند و یا در مســیر تقابل با آن 
اقدام می کنند. آمریکایی ها نیز از بیشتر این گروه ها در منطقه به دلیل موقعیت و 
جایگاهشان در راستای منافع ملی خود استفاده می کنند و ابایی هم از خالی کردن 
پشت آن ها در مواقع و حوادث گوناگون ندارند. این وضعیت هم قابل تکرار است؛ 
اگرچه آمریکا مایل است در مناطق شرقی به خصوص هم مرز با اردن پایگاه هایی 
را حفظ کند، اما به هر حال مقام های واشنگتن مایل نیستند برای کردها هزینه 
آنچنانــی بدهند و این مســئله برای آن ها اولویــت دارد. موضوعات و مباحثات 
اقتصادی مانند بهره برداری از منابع نفت سوریه کامالً در مراتب پایین تری نسبت 
به دیگر مؤلفه ها قرار می گیــرد، چرا که آن ها دارای ارزش راهبردی برای آمریکا 
نیســت. برای آمریکا بازی با کارت کردی بیشــتر به خاطر مالحظات امنیتی و 

سیاسی تشریح می شود تا جذابیت های اقتصادی.
کردهای منطقه اگرچه حائز نقشــی داخلی هستند اما از آنجایی که در مجاورت 
با کشــورهای ترکیه، عراق، ســوریه و ایران هستند، خود به خود به یک مسئله 
منطقه ای تبدیل شــده و می توانند در راستای آن منافعی که آمریکا در منطقه 
دنبال می کند، تأثیرگذاری داشته باشند. این سطح دومی هست که برای آمریکا 
در تعامل با کردها مطرح است. وقتی مؤلفه های مؤثر ثالثی مانند رقابت های آمریکا 
با جمهوری اســالمی ایران و یا روسیه و یا موازنه سازی با ترکیه و دولت مرکزی 

در عراق را در نظر می گیریم، آن وقت این متغیر اهمیت بیشتری پیدا می کند.
در مجموع، در غرب آســیا شــاهد دوران گذاری هســتیم که در دراز مدت به 
شــکل گیری ترتیبات امنیتی جدیدی منجر می شــود که البته بسیار پر هزینه 
و خونیــن هم خواهد بود. در این وضعیت، گروه هــای قومی یکی از متغیرهای 
نقش آفرین هستند که شامل کردها هم می شــود. کردها هم کارکرد فروملی و 
هم کارکرد فراملی و منطقه ای دارند، اما در نهایت این گروه ها در سیاست خارجی 
دولت ها یک متغیر وابسته هستند. این امر در مورد ایاالت متحده آمریکا هم صادق 
بوده و ما نباید انتظار داشــته باشیم در بازه زمانی میان مدت، اتفاق ویژه ای این 
قاعده کلی را به هم بزند. بنابراین همین رابطه کج دار و مریز بین کردها و آمریکا 

باقی خواهد ماند.
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عکس نوشت

عکس من را هم آن باال حک کنیدعکس من را هم آن باال حک کنید
براساس اخباری که نیویورک تایمز منتشر کرده، دونالد ترامپ در تالش 
اســت چهره اش روی کوه »راشمور« حک شــود. کوه راشمور در ایالت 
داکوتای جنوبی، محلی است که چهره چهار نفر از بنیان گذاران آمریکا 
روی آن حک شده است. گفته می شود مقام های کاخ سفید سال گذشته 
این پیشنهاد را با »کریستی نئوم« فرماندار ایالت داکوتای جنوبی مطرح 
کرده اند. ترامپ این خبر را جعلی خواند اما همزمان توییت کرده است: 
بر اساس همه کارهایی که در این سه سال و نیم انجام شده است، شاید 

بیش از هر رئیس جمهور دیگری برایم ایده خوبی به نظر برسد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر جعفر حق پناه؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه

چهره

اخبار کوتاه

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 21 مرداد 1399  21 ذی الحجه 1441 11آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9316

 یورونیوز  حزب سوسیال دموکرات  آلمان 
به طور رســمی اوالف شولتس، وزیر دارایی 
دولت فــدرال را به عنوان نامــزد خود برای 
احراز سمت صدراعظمی آلمان در انتخابات 

سراسری سال آینده معرفی کرد.
شــولتس که ســال گذشــته در انتخابات 
درون حزبی برای کســب عنــوان نامزدی 
حزب شکســت خورده بود، پس از افزایش 
محبوبیتش در دوران شــیوع ویروس کرونا 
در آلمان، تصمیم گرفت بختــش را دوباره 

امتحان کند.
محبوبیــت عمومی شــولتس در پی تأمین 
مالی موفق هزینه های درمان و مراقبت های 

پزشکی و نیز بسته محرک های اقتصادی طی 
همه گیری کرونا به شدت افزایش یافته است. 
او که به کیف پول کرونا شهرت یافته، به باور 
بسیاری از کارشناسان موفق شده با تخصیص 
درست و تیزبینانه منابع مالی، نقش پررنگی 
در موفقیت برنامه دولت آلمان در مهار موج 

نخست شیوع ویروس کرونا داشته باشد.
حزب سوسیال دموکرات  آلمان که سال هاست 
در ائتالف با حزب دموکرات مسیحی )حزب 
آنگال مرکل( بوده، حاال در تالش اســت در 
انتخابات سال آینده با اتکا به ائتالفی تازه با 
احزاب چپ و ســبز آلمان، جناح بازی  خود 

را عوض کند.

جدایی سوسیال ها از آنگال مرکل
کیف پول کرونا در آلمان، نامزد صدر اعظمی می شود

 فارس  وزارت خارجه چیــن اعالم کرد در 
واکنش به تحریم 11 مقام این کشــور توسط 
واشنگتن، پکن نیز 11 مقام آمریکایی از جمله 
دو ســناتور جمهوری خــواه و رئیس دیده بان 

حقوق بشر را تحریم کرده است.
بر این اساس »ژائو لی جیان« سخنگوی وزارت 
خارجه چین با اعالم این خبر گفت: این تحریم ها 
شامل مقام هایی از جمله »تد کروز« و »مارکو 
روبیو« سناتورهای جمهوری خواه، »کنث راث« 
مدیرعامل سازمان دیده بان حقوق بشر و »مایکل 
آبراموویتز« رئیس سازمان خانه آزادی می شود. 
لی جیان در کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد: 
این مقام های آمریکایی تحریم شــده، در امور 

داخلی چین مرتبط با هنگ کنگ دخالت کرده 
و سعی داشته اند خودمختاری این منطقه را 
تضعیف کنند. واشــنگتن روز جمعه گروهی 
 از مقام هــای چینی و هنگ کنگــی از جمله 
کرد.  »کری الم« فرماندار هنگ کنگ را تحریم 
وزارت خزانــه داری آمریــکا اعــالم کــرد 
دارایی های کری الم و 10 مقام ارشــد دیگر 
از جملــه رئیــس دفتر ارتباطــات پکن در 

هنگ کنگ را مسدود می کند. 
آمریکا پیش از این هم مقام های چینی را تحریم 
کرده بود و حتی گفته می شود مقام های غربی 
تالش دارنــد نرم افزارهای چینی را هم از روی 

فروشگاه های آمریکایی حذف کنند.

تالفی به سبک شرقی
چین به تحریم مقام های آمریکایی ادامه می دهد

 سی ان ان  بررسی اخیِر مؤسسه نیویورکی »بمبریج اکانتنتس« 
نشان می دهد در 6ماهه نخست سال 2020 بیش از 5هزار و 800 
شهروند آمریکا از حق شهروندی خود صرف نظر کرده  و به عبارتی 
از این کشور مهاجرت دائمی کرده اند، حال آنکه این تعداد در کل 

سال گذشته میالدی 2هزار و 72 نفر بوده است.
این مؤسسه که کارش بررسی وضعیت مالیات دهندگان و فعاالن 
تجاری و مالی در آمریکا و بریتانیاست، اعالم کرده بررسی اخیر را 

بر اساس آمارهای رسمی انجام داده است.
آلیستر بمبریج، یکی از بنیان گذاران این مؤسسه می گوید: »این 
افراد عمدتاً کسانی هستند که قبالً از آمریکا رفته اند و حاال به این 

نتیجه رسیده اند که هرچه کشیده اند بسشان است« و می افزاید: 
»این افراد از کارهای رئیس جمهور دونالد ترامپ، مدیریت بحران 

کرونا و سیاست های فعلی ایاالت متحده دلزده اند«.
ســی ان ان در ادامه آورده اســت: البته اینکه آمریکایی ها عطای 
شهروندِی این کشــور را به لقایش می بخشــند، دلیل دیگری 
هم دارد و آن عبارت اســت از مالیات های گزاِف ایاالت متحده. 
شهروندان آمریکایی  ساکن خارج از کشور باید هر سال فرم های 
مالیاتی را پر و حساب های بانکی،  میزان عایدی و سرمایه خود را 

در خارج از کشور به مقام های مالیاتی آمریکا اعالم کنند.
آمریکایی هایی که می خواهند شــهروندی خود را لغو کنند، اگر 

ساکن خارج هستند باید شخصاً به سفارت آمریکا بروند، به شکل 
رســمی تقاضا بدهند و 2هــزار و 350 دالر هــم تقدیم کنند! 
کارشناسان مؤسسه بمبریج معتقدند با آنکه لغو شهروندی آمریکا 

ریسک دارد اما این روند ادامه خواهد داشت.

دیگه بسمونه هرچی کشیدیم!
لغو خودخواسته شهروندی توسط آمریکایی ها رکورد سال گذشته را شکست

رصد
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فراخوان تجدید مزایده
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
حض��رت  بیمارس��تان  مل��ک  نظ��ردارد 

خیاب��ان  درمش��هد-انتهای  واق��ع  س��ابق  )س(  زین��ب 
رازی ش��رقی-جنب بیمارستان س��ینا را از طریق انجام  
مزایده عمومی به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری 
مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000001، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبل��غ 9.120.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به امور مالی 
دانش��گاه به نش��انی :  مشهد - بلوار ش��هید فکوری -  
روبروی ش��هید فک��وری 94 - طبقه دوم س��تاد مرکزی 

دانشگاه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/05/21

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/05/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/4
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/06/5

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهی�ه و تحوی�ل کفش ایمنی م�ورد نیاز پرس�نل خود را 
از طری�ق مناقصه عمومی واگذار نماید .ل�ذا متقاضیان می توانند تا 
پایان وقت اداری روز س�ه شنبه مورخ 1399/05/28 ضمن مراجعه 
به س�ایت مناقصات س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رضوی  به 
آدرس   http:// sem.aqr-harimeharm.org  نس�بت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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ب�ه اطالع می رس�اند س�ازمان همیاری ش�هرداریهای اس�تان خراس�ان رضوی 
در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه مزای�ده عمومی مرحل�ه  اول ی�ک قطعه زمی�ن واقع 
در مش�هد: بل�وار نماز-نم�از1/8 را از طری�ق مزای�ده عموم�ی و ب�ا جزئی�ات 
من�درج در اس�ناد مزایده، با بهره گیری از س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت
 )setadiran.ir( و ب�ا ش�ماره مزای�ده سیس�تمی 2099091158000004به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1399/05/30 ساعت:14:00

مهلت ارائه پیشنهاد: از1399/05/21  تا تاریخ 1399/06/01      
از   1399/05/30 تاری�خ  ت�ا   1399/05/21 از  بازدی�د:  تاری�خ 

ساعت08:00الی14:00 
تلفن تماس جهت بازدید:38795310 داخلی 465

زمان بازگشایی:1399/06/02 ساعت:14:15
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 
کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 
مربوطه( پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و 
اطالع از برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2099091158000004 فروش  آگهی مزایده

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق 
مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قان�ون برگزاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک 
مرحل�ه ای ب�ا ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به ش�رکتهای ذیصالح 

واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی  و خدمات 

3650/725/441/941 ماهمشترکین بخش گرمخان  شهرستان بجنورد  

2
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب روستایی و خدمات 

3676/837/890/625 ماهمشترکین بخش مرکزی شهرستان بجنورد 

3
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب  روستایی  و خدمات 

3650/479/057/805 ماه مشترکین بخش های شهرستان جاجرم  

4
بهره برداری  و نگه داری از تاسیسات آب شرب  روستایی  و خدمات 

3623/837/870/228 ماه مشترکین بخش های شهرستان گرمه

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از 
طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم 
تجدید آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم(
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برگ س���بز، س���ند و کلیه م���دارک خودرو س���واری رنو 
س���پند رن���گ مش���کی روغنی م���دل 1380 به ش���ماره 
 PSY68E0028745 موتور 000111 و ش���ماره شاس���ی
ب���ه ش���ماره انتظامی 266 و 39 ای���ران 12 به مالکیت 
سید مجتبی وجدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو
مف

ی 
گه
آ

پروانه نظام مهندسی اینجانب مهدی ژیانی 
زرگ���ران به کد ملی 0934536414بش���ماره 
پروان���ه  ش���ماره  و  عضوی���ت191000957 
1910001026 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
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  آگهی مزایده فروش 2099091158000004 

سرانجام اشرف غنی زیر بار رفت
دستور آزادی زندانیان طالبان امضا شد©

آواپرس: ارگ ریاســت جمهوری افغانستان از امضای حکم آزادی 400 زندانی 
طالبان توســط »اشرف غنی« پس از تصمیم اعضای لویه جرگه، خبر داد. اشرف 
غنی همچنین خطاب به طالبان گفت، توپ اکنون در زمین طالبان است. طالبان 
باید نشان دهد از آتش بس سراسری ترس ندارند و به تصمیم لویه جرگه مشورتی 
صلح برای تأمین آتش بس سراسری احترام بگذارد. آزادی 5 هزار زندانی طالبان در 
برابر آزادی هزار زندانی دولت، پیش شرط آغاز مذاکرات بین االفغانی در توافق نامه 

صلح دوحه ذکر شده بود.

 تصرف پایگاه های داعش ©
توسط مقاومت یمن

تسنیم: ارتش و انصاراهلل روز گذشته با حمله به یک 
مرکز تروریست های داعش در استان بیضاء توانستند 
بلندی های »جبل نوفــان« و منطقه »صفوان« را 
به کنترل خود در آورند. منطقه »قیفه« از ســال ها 
پیش تحت اشغال داعش بود و به گفته منابع یمنی، 
این تروریســت ها از سوی ائتالف سعودی حمایت 
گسترده ای می شــوند و در بیشتر عملیات ها علیه 

نیروهای دولت صنعا نیز مشارکت دارند.

5 کشته درحمله تروریستی پاکستان©
فارس: انفجــار بمب در یکی از جاده های شــهر 
»چمن« پاکستان پنج کشته و 15 مجروح برجای 
گذاشت. بر اساس گفته مقام های امنیتی، این بمب 
در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود. هدف از این 
انفجار تروریستی، حمله به چند افسر ارشد بخش 

مبارزه با تروریسم پاکستان بوده است.

لوکاشنکو برای ششمین بار ©
رئیس جمهور بالروس شد

جهان: کمیســیون مرکزی انتخابات بالروس روز 
گذشته اعالم کرد: الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
کنونی به پیروزی قطعی در انتخابات این کشــور 
دست یافته است. بنابر اعالم این کمیسیون و بنا بر 
نتایج مقدماتی، آقای لوکاشنکو 80.2 درصد مجموع 
آرا را کسب کرده است و سوتالنا تیخانووسکایا نامزد 
رقیب وی حائز 9.9 درصد آرا شده است، این نتیجه 
به مذاق اپوزیسیون این کشور چندان خوش نیامده 
و سبب شده مخالفان لوکاشنکو به خیابان بیایند. در 
این تظاهرات ها بیش از 3هزار نفر بازداشت شدند. 
این ششــمین باری اســت که لوکاشنکو به عنوان 

رئیس جمهور انتخاب می شود.
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