
 

کبوترانه درحرم
 معارف  زمانی که خاطرات دوران کودکی خود را مرور کودکان چگونه می توانند حضور بهتری را در اماکن زیارتی تجربه کنند؟

می کنیم لحظات خوشی از حضور در زیارتگاه ها را به یاد 
می آوریم؛ قاب هایی از دویدن و بازی کردن در صحن ها، 
جذب آینه کاری ها شدن، حال و هوای پدر و مادرمان 

هنگامی که زیارت نامه می خوانند و... برای همیشه در 
ذهنمان ماندگار شده است. همین خاطرات خوش بود 
که آغازی برای یک دوستی پایدار شد. کم کم دل ما هم 
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گزینههایجدیزردپوشانبرایفصلآینده

معاونکلوزارتبهداشت:

:jامام علی
دانش فراگیرید، 

زیرا آموختن دانش 
حسنه، و مذاکره 

آن تسبیح و 
جست و جوی آن، 

جهاد است. 
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براینوجوانانامروزی »محرم«بهسپاهانمیآید؟

سرایتپذیریکرونا
تا۹برابرافزایشیافتهاست
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 خبرهای سخنگوی قوه قضا از دستگیری نفوذی ها در وزارتخانه ها تا بازداشت نماینده سابق مجلس 

جاسوسیدرپوششانجمندوستی

روسیه مسابقه علمی بر 
سر درمان کرونا را برنده شد

واکسن شرقی 
برای بیماری 

جهانی

 سیاست  غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشستی با حضور رسانه ها، 
در خصوص بدهکاران بانکی گفت: وضعیت کشــور ایجاب می کند که یقه بدهکاران 
بزرگ بانکی و آن ها که از دادن مالیات فراری هســتند را بگیریم و اســتیفای حقوق 
شــهروندان را کنیم،  البته در این مســیر از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم 
کمک  گرفتیم که از همکاری این دو سازمان و نهاد هم تشکر می کنیم. وی ادامه داد: 
از اوایل سال ۹8 تا امروز در تهران با پیگیری سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۳ هزار میلیارد 
تومان مالیات از بدهکاران عمده گرفته شده است؛ البته ما به سمت کسبه جزء نرفتیم، 
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 جهان   دعواها بر ســر ســاخت واکسن کرونا 
را سرانجام روسیه برنده شــد. روس ها اسم این 
واکسن را »اسپوتنیک v«  گذاشته اند و در توضیح 
آن گفته اند: همان طور که فضاپیمای اسپوتنیک 
نخستین بار عرصه را برای تحقیقات فضایی باز 
کرد، این واکسن هم شروعی بر تحقیقات علمی 
در زمینه مقابله با بیماری های واگیر خواهد بود. 

چه قبول کنیم چه نه، ویروس...

 ارائه قطعنامه ضد ایرانی 
به تعویق افتاد

خواب آشفته 
یانکی ها در 

شورای امنیت

یک پنجم زوج های کشور 
درگیر این مسئله اند اما

درمان ناباروری 
زیر پوشش کامل 

بیمه  نیست
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اعتراض داوطلبان به 
بی برنامگی مسئوالن در پی 

تعویق مجدد کنکورنتیجه داد

پایان کابوس 
کنکور

 ............ صفحه ۹

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سیدهادی سیدافقهی

پنج روز پس از انفجار عظیم نیترات آمونیوم دپو شده در بندر بیروت و در شامگاه 
دوشنبه »حسان دیاب« نخست وزیر لبنان استعفای خود را از طریق رسانه های لبنانی 
اعالم کرد. برای بررسی این استعفا باید عوامل مختلف و الیه های متفاوتی را در نظر 
گرفت. بعضی از عوامل ریشه ای هستند. به طور کلی، منظومه حاکمیت در لبنان 

فاسد بوده و این فساد مربوط به ده ها سال قبل...

زمینه ها و دالیل استعفای 
نخست وزیر لبنان
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فراخوان تجدید مزایده
نوبت  اول 

بیمارستان خاتم االنبیاء)ص(
شرح در صفحه 4

,ع
99
04
85
9

فراخوان تجدید مزایده
نوبت  دوم 

بیمارستان حضرت زینب )س(
شرح در صفحه 4

,ع
99
04
74
4

99
04
86
9

سازمانی در نظر دارد 
به  را  خود  امالک  مزایده  طریق  از 

شرح جدول زیر واگذار و به فروش رساند،

 لذا متقاضیان  می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید 
از امالک تا پایان وقت اداری  روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29 

با  شماره تلفن 09054867363 تماس حاصل نمایند.

نوع ردیف
واگذاری

پالک 
ثبتی

مساحت عرصه 
)مترمربع(

وضعیت 
موجود

قیمت پایه 
آدرسکارشناسی

عرصه و 1
اعیان

مفروز از 
11/161199/40

ویال ی 
دوبلکس

قابل 
استفاده

180.000.000.000

جاده فشم به 
شمشک- روستای 

درود- روبروی 
ورزشگاه

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری و استانی و از طریق 
مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه به ریال

رتبه و رشته مورد 
نیاز

محل تأمین 
اعتبار

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

1

اصالح شبکه و نصب مجدد 
انشعابات آب منطقه 3 

بصورت پراکنده )2(
129/855/645/436386/000/000 ماه 

گواهی صالحیت 
پایه 5 آب از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی               

طرحهای 
غیرعمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 

100050005 بانکی 
پاسارگاد شعبه 

آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین 
شده بانکی

2

عملیات پیاده  سازی سامانه تله  
متری در تاسیسات روستایی 
تحت پوشش شرکت آب و 

فاضالب مشهد ) فاز 1(

 9
ماه

15/000/000/000540/000/000
گواهی نامه صالحیت 
پایه 5 رشته صنعت 

و معدن یا نیرو یا 
رشته ارتباطات از 

سازمان مدیریت و                   
برنامه ریزی

3

انجام پروژه پیاده سازی و 
ارتقاء سامانه  های تله  متری 

در شبکه توزیع، مخازن، 
چاه  ها و ایستگاه  های پمپاژ 
شهرهای ملک آباد و بینالود 
و بخشی از تأسیسات شهر 

مشهد 

 9
ماه

14/200/000/000516/000/000

1- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1399/5/21 لغایت 99/5/26 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و 
یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

2-  آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده پایان وقت اداری مورخ 99/6/10 می باشد  . 
3- محل تسلیم اسنادارزیابی کیفی : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد، تلفن37008150 .

4- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .
5- پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  99044962
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
48
37

آب نعمت بزرگ الهی است آن راهدر ندهیم .

 آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی

ازخوابمدنیغربیهاازخوابمدنیغربیها
تابیداریاجتماعیایرانیانتابیداریاجتماعیایرانیان

دکتر خان محمدی به بهانه روز تشکل ها دکتر خان محمدی به بهانه روز تشکل ها 
از احیای مشارکت اجتماعی در بحران کرونا می گویداز احیای مشارکت اجتماعی در بحران کرونا می گوید
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روزنامـه صبـح ایـران 2

خط و نشان واعظی برای شورای همکاری خلیج فارس  ایسنا: رئیس دفتر رئیس جمهور نسبت به نتایج تبعیت شورای همکاری خلیج فارس از آمریکا هشدار داد. محمود واعظی در حساب کاربری خود در 
توییتر نوشت: » حفظ امنیت و منافع ملت های منطقه در گرو اعتمادسازی و همکاری های درون منطقه ای است.   شورای همکاری خلیج فارس نباید از آمریکا -که حضور نامشروعش در منطقه چیزی جز ناامنی و بی ثباتی 

نداشته- تبعیت کند. اقدام اخیر این شورا موجب بی اعتمادی می شود و بیشترین خسارت آن به خودشان بر می گردد«.

اســماعیلی،  غالمحســین 
ســخنگوی قــوه قضائیــه در 
نشســتی با حضور رسانه ها، در خصوص 
بدهکاران بانکی گفت: وضعیت کشــور 
ایجاب می کنــد که یقه بدهکاران بزرگ 
بانکــی و آن ها که از دادن مالیات فراری 
هســتند را بگیریم و اســتیفای حقوق 
شهروندان را کنیم،  البته در این مسیر از 
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم 
کمــک  گرفتیم که از همــکاری این دو 

سازمان و نهاد هم تشکر می کنیم.
وی ادامــه داد: از اوایل ســال ۹۸ تا امروز 
در تهران با پیگیری سازمان امور مالیاتی 
بیــش از ۲۳ هــزار میلیارد 
تومان مالیــات از بدهکاران 
عمده گرفته شــده اســت؛ 
البته ما به سمت کسبه جزء 
نرفتیم، بلکه بدهکاران بزرگ 
را به سراغشان رفته و از آن ها 

بازخواست کردیم.
اســماعیلی تصریــح کرد: 
حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
هم بدهی مالیات در استان ها 
درمجموع  که  گرفته شــد 
حــدود ۲۹ هــزار میلیارد 
تومان بدهی مالیاتی وصول 
شده است. وی اضافه کرد: به 
تازگی در حوزه بدهی بانکی 
هم در حوزه گروه فرزانه راد ۱۴۰ میلیارد 
تومان بدهی این گروه به بانک مســکن را 
تســویه کردیم و ۲۳۰ میلیارد بدهی به 

بانک رفاه را هم در دست وصول داریم.

قرارداد پرونده سرمربی سابق تیم »
فوتبال کشور اشتباهاتی داشته است

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده 
ســرمربی ســابق تیم فوتبال کشور هم 
گفت: این قرارداد از سوی سازمان بازرسی 
بررسی و مشخص شد اشتباهاتی داشته 
است. وی ادامه داد: برای حضور ۶۳ روزه 
این مربی هزینه ســنگینی به کشور وارد 
شد، ایرادها و اشکال های کار بررسی شده 
است و تصمیم مقتضی به سرعت گرفته 

خواهد شد.

 فرار متهم پرونده پتروشیمی »
با اسناد جعلی

اســماعیلی درخصوص فرار تعــدادی از 
متهمان به خارج از کشــور گفت: سه نفر 
از افراد پیش از تشــکیل پرونده به خارج 
از کشور رفته بودند و تنها یک نفر که آن 
هم شریفی نیک نفس بوده است از کشور 
خارج شده است. زیرا در آن زمان ممنوع 
الخروج نبوده است. آقای ریاحی هم ممنوع 
الخروج بوده، اما با اســناد جعلی از کشور 
خارج شده اســت. وی تصریح کرد: بارها 
اعالم کرده ایم افــرادی که تحت تعقیب 
دستگاه قضایی هستند از طریق اینترپل 
به کشــور بازگردانده خواهند شــد و این 
افراد هم در اسرع وقت به کشور بازگردانده 

خواهند شد.

 صدور حکم دادگاه طبری »
تا دو هفته دیگر

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین 
وضعیــت پرونده طبری نیز گفــت: امروز 
آخرین جلســه دادگاه برگزار می شــود و 
آخرین دفاع هفته پیش گرفته شــد و این 
هفته آخرین دفاع ها اخذ می شــود و ختم 
رسیدگی اعالم خواهد شــد. وی ادامه داد: 
بخشــی از وکال برای تنظیم دفاعیه مهلت 
خواســته اند، اما در نخستین فرصت حکم 
دادگاه صادر خواهد شد و به نظرم درنهایت 
طــی دو هفته حکم صادر می شــود؛ آنچه 
در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی 

طبری نبود و عالوه بر آنچه رسیدگی شد، 
بخش های دیگری در دادسرا مفتوح است و 
به زودی بخش دوم پرونده به دادگاه می آید.

 در حال بررسی »
ادعای میرسلیم هستیم

اسماعیلی در پاســخ به پرسش خبرنگار 
فارس مبنی بر اینکه »چند ماه اســت که 
آقای میرسلیم ادعایی را مطرح کرده است 
مبنی بر اینکه  رئیس کمیســیون عمران 
وقت مجلــس دهم از شــهرداری تهران 
۶5 میلیارد تومان رشــوه گرفته و تحقیق 
و تفحص از شــهرداری تهران رأی نیاورده 
است؛ آقای میرسلیم به تازگی اعالم کرده 
است مدارک این ادعا را به قوه قضائیه داده 
است. می خواستم بدانم که چرا درستی یا 
نادرستی این ادعا اعالم نمی شود؟ اگر اتهام 
فسادی علیه مسئولی مطرح می شود، قوه 
قضائیه باید سریع بررسی کند و اگر اتهام 
درست بود با مسئول فاسد برخورد کند و 
اگر نادرســت بود با کسی که تعدی کرده 
است برخورد کند. مقام معظم رهبری در 
دیدار مســئوالن قضایی تعــدی کردن را 
بدتر از فساد اعالم کردند؛ سؤال مشخص 
من این است که این ادعای آقای میرسلیم 
آیا صحت دارد و چــرا قوه قضائیه در این 
باره اقدام فــوری نمی کند«، گفت: ادعای 
میرسلیم مطرح و گزارشی به قوه قضائیه 
واصــل شــد و در حال بررســی این ادعا 
هستیم و رسیدگی ها شروع شده است. وی 

ادامه داد: یکی از نمایندگان بازداشت شده 
است، اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت 
موضوع و جزئیات آن روشن نشده است و 
نمی شــود بدون جمع بندی، اطالع رسانی 
کرد و سخنی بگوییم، اما مطمئن باشید ما 
در رسیدگی ها، آنچه از تخلفات به دستمان 
برسد، رسیدگی خواهیم کرد و حتماً مورد 
رســیدگی قرار خواهد گرفت و رئیس قوه 
قضائیه گفته اند پرونده زیر میز نداریم و همه 
پرونده ها روی میز است. اسماعیلی تصریح 
کرد: نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی های 
قضایی اســت و نتیجه آن به سمع مردم 
خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی 
نشده است، به جای پرداختن در رسانه، با 
اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی 

رسیدگی شود.

جزئیات دستگیری جاسوسان»
ســخنگوی دســتگاه قضــا در خصوص 
دستگیری تعدادی جاسوس اظهار کرد: در 
روزهای اخیر تعدادی از جاسوسان و عناصر 
خودفروخته را توسط سربازان گمنام امام 
زمان)عج( تعقیب کرده و دستگیر کردیم. 
وی ادامه داد: پنج مورد دستگیری در وزارت 
امور خارجه، صنایع و شرکت های قطعات و 
پشتیبانی کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع 
و ســازمان انرژی اتمی داشته ایم؛ یکی از 
افرادی که دستگیری وی خیلی خوب بود، 
سردسته گروه تندر بود که اقدام تروریستی 
انجام می داد. اسماعیلی افزود: عجیب این 
اســت که کشــورهای مدعی حقوق بشر 
مأمن افراد تروریســت شــده اند و کسانی 
که دستشــان به خون مردم آلوده است را 
پناه می دهند و به آن ها امکانات و رســانه 
می دهند.  وی گفت: بــه تازگی حکم دو 
جاسوس هم به نام های مسعود مصاحب که 
در قالب دبیر کل انجمن دوستی اتریش و 
ایران فعال بود و با سرویس های جاسوسی 
ارتباط داشت، صادر و تأیید شده است و نفر 
دوم هم فردی به نام آقای شیرخانی بود که 
جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه های 
مختلف اطالعات می فروخت و دنبال آلوده 
سازی مدیران داخلی بود که این فرد هم به 

۱۰ سال حبس محکوم شد.

خبرهای سخنگوی قوه قضا از دستگیری نفوذی ها در وزارتخانه ها تا بازداشت نماینده سابق مجلس

جاسوسی در پوشش انجمن دوستی

 دانشجویان و مسافران و شاغالن  ایرانی در اروپا به علت قطع پروازها نمی توانند به س
کشور بازگردند . وزارت خارجه و سفارتخانه ها هم کمکی نمی کنند. تقاضا می کنم  

این موضوع را با مسئوالن مطرح و چاره اندیشی کنید. 09120005075
درخبرها آمد که امکان پذیرش جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد وبهانه آوردند س

در صورتی که نیمی از سهامداران تقدیمی نداشتند واصل سهامشان کمترازنیم شد! 
و در۱۰ ســال اول سود ازمحل کل 5۰۰ تومان نشد، اما دردوسال اخیر ۱5میلیون 

سود کردند.09150009278
در کشــورهای  موفق  در اپیدمی  کرونا، اصل  را بر بیماریابی  و پیگیری  مبتالیان س

 گذاشــته اند که  دیگران  را مبتال نکنند، حتی  چند کارشناس  در یک  شهر با تلفن 
 و فضای  مجازی  می توانند بیماران  مثبت  شــده   را راهنمایی  کنند که  به  مکان های 
 عمومی  و سر کار نروند و چگونه  قرنطینه   خانگی  را رعایت  کنند ولی  معلوم  نیست 

 چرا بهداشت  این  برنامه  را که  مصوب  هم  شده، اجرا نمی کند.  09150002986
اگر دریافت و پرداخت در بورس با ســرعت بیشتری انجام شود پس اندازها وارد س

بورس می شود حداقل اینکه به جای پس انداز سهام خود بانک را در محل خرید و 
فروش می کند. 09390003589

لطفاً پیگیر افزایش 5۰درصد حقوق کارکنان صدا و سیما هم باشید؛ چرا که تنها س
نهادی است که افزایش حقوق نداده است. 09110006504

متأسفم که وقت ندارید برای رباخواری وفلج کردن اقتصاد از بانک های خصوصی س
ودولتی بنویسید. 09300002842

با تعویق کنکور مخالفیم؛ چرا که بیش از یک ســال اســت کــه دانش آموزان س
کنکوری در شرایط دشواری هستند. با شروع فصل سرما و نیز فرا رسیدن ایام محرم 

به احتمال زیاد شیوع بیماری بیشتر خواهد شد. 09140008958
به عنوان مادر دانش آموزی که چند ماه است هم به خاطر قرنطینه و هم به خاطر س

مطالعه برای کنکور از منزل خارج نشده است، ممنون خواهم بود نظر منفی ما را در 
تعویق کنکور مد نظر قرار دهید. 09140008958

تعویق احتمالی کنکور سراســری اقدام بســیار ناخوشــایندی اســت. به نظر س
اینجانب، به عنوان یک ولی خواستم خدمتتان عرض کنم چنین تغییر ناگهانی و 
با فاصله کم تأثیر نامطلوبی بر دانش آموزان دارد. اکنون حدود یک سال است که 
دانش آموزان درگیر شــرایط واقعاً سخت کنکور هستند و در شرایط خسته کننده 
و دشــواری قرار گرفته اند. این در حالی اســت که با شروع فصل سرما به احتمال 

زیاد شیوع بیماری بیشتر خواهد شد. 09140007199

بی توجهی به تحریم نفتی در طرح جدید دولت©
دولت به تازگی از گشایش اقتصادی سخن به میان آورده است و آنچه مهم به نظر 
می رسد این است که این گشایش اقتصادی، فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان 
پیش فروش نفت است؛ به عبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می فروشد 
و در تاریخ سررســید با نرخ دالر روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم 
می کند. حاال ســؤال این است که باوجود برقراری تحریم های نفتی و مشکل بلوکه 

شدن پول های نفتی در خارج از کشور آیا اساساً چنین طرحی امکان پذیر است؟
یکی از مهم ترین نکات همین مسئله تحریم هاست؛ ما باالخره در شرایط تحریمی 
هســتیم و این شرایط تحریمی به نظر نمی رسد که در سال های آتی تغییر اساسی 
بکند؛ متناسب با شرایط موجود میزان فروش نفت ما در حال حاضر طبق آمارهایی 
که بیان می شــود زیر 5۰۰ هزار بشکه در روز است و در طرح فوق الذکر عدد ۲۰۰ 
میلیون بشکه نفتی که برای فروش مطرح است، تقریباً معادل یک سال و اندی فروش 
نفت ما می شــود و طبیعتاً خیلی بعید به نظر می رسد که دولت بعدی یعنی دولت 
سیزدهم در سررسید این اوراق در سال ۱۴۰۱ توان فروش نفت برای پاسخ دادن به 
این بدهی ایجادشده را داشته باشد، یعنی به نظر می رسد طراحان این طرح فرض را 

بر رفع تحریم ها در دو سال آینده گذاشته اند!
این فرض، محل مناقشه  است و به نظر نمی رسد با واقعیت های محیطی ما و واقعیت 
روابط میان ایران و آمریکا تطابق داشته باشد و مسلماً عدم توجه به این واقعیت سبب 
می شود که دولت برای پاسخ دادن به این بدهی به سمت چاپ پول حرکت کند که 
خود این مسئله ابعاد نگران کننده ای را از باب ایجاد تبعات تورمی و مشکالت گرانی 

برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
یا اینکه در حالت دیگر دولت مستقر به یک اضطراری برای اینکه مانع تحریمی خود 
را برای فروش نفت بردارد، برســد؛ به عبارتی این امر سبب تضعیف ایران در مقابل 
آمریکا در این نبرد تحریمی می شود و این خود امکان دارد منجر به دادن امتیازات 
جدی به آمریکا شود، آمریکایی ها این موارد را مسلماً رصد می کنند و قطعاً حداکثر 

سوءاستفاده را از آن خواهند کرد.
مسلماً این طرح ازنظر تطابق با واقعیت های تحریمی با خدشه و مشکالت بسیاری 

همراه است و باید به آن به طورجدی توجه کرد.

استیضاح وزیر نفت جدی است؟©
سیاست: علی اصغر عنابســتانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس در گفت وگو با 
فارس، گفت: طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در ۱۸ محور و با امضای 
۳۳ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. وی افزود: ما در جمع آوری 
امضاها به دنبال کمیت نبودیم، بلکه امضای نمایندگانی را           می خواستیم که تا آخر 
پای کار بمانند. نماینده مردم سبزوار اظهار کرد: حیف و میل بیت المال و عدم حرکت 
در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده در چشم انداز وزارت نفت و نیز عدم گرایش 
به ساخت پاالیشگاه در کشور به منظور مقابله با تحریم های نفتی از جمله محورهای 

این استیضاح است.

سپاه هیچ وقت از جهاد خارج نشد©
سیاســت: با حضور فرمانده کل ســپاه، 
جانشین، معاون هماهنگ کننده و تعدادی 
از معاونان فرماندهی کل در ستاد نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه جلسه مشترک هیئت 
رئیسه فرماندهی و نمایندگی برگزار شد. 
ســردار سرلشکر حسین ســالمی در این 
جلسه با بیان اینکه سپاه یک نهاد منتظر 
جهاد نیست، اظهار کرد: در سپاه جهاد بی وقفه و غیرمنقطع جاری است. سپاه تنها 
نهادی اســت که از ابتدای تشکیل تا به امروز هرگز از جهاد خارج نشده است. این 
لباس جهاد بر اندام سپاه پوشیده است و آن طوری که روند رخدادها و حوادث عالم 
و به خصوص مواجهه انقالب اســالمی با مستکبران نشان می دهد، این جهاد فعاًل 

پایان ناپذیر است.

زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس مشخص شد©
سیاست: علــی ربیعی، سخنگوی دولت در گفت و گو با تسنیم، درباره زمان قطعی 
مرحله دوم انتخابات  مجلس گفت: بنابرنظر وزارت کشور، مرحله دوم یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ۲۱ شهریور ماه برگزار می شود. وی افزود: باتوجه 
به شیوع بیماری کرونا در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا، پیشنهاد دولت 
انجام تبلیغات یــک هفته ای به روش های غیرتجمعی همراه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی وزارت بهداشت به خصوص استفاده از فضای مجازی است. زیرا تجمعات 
در زمان تبلیغات قابل کنترل نیست. سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین انتخابات 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در خصوص سه حوزه تهران، آستانه اشرفیه و 
تفرش در سال ۱۴۰۰ و همراه با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 

وروستا برگزار می شود.

توهمات جدید نتانیاهو درباره ایران©
سیاست: »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز در ادعایی با نسبت 
دادن آتش سوزی هایی که در نقاط مختلف جنوب فلسطین اشغالی به دلیل بالن های 
آتش زا ایجاد شــده، این اقدام ها را به آنچه گروه های نیابتی ایران خواند نسبت داد. 
نتانیاهو ادعا کرد همه بازوهای نظامی ایران از جمله در غزه هزینه ســنگینی را به 
دلیل بالن های انفجاری و آتش زا که در روزهای اخیر به سمت مناطق اشغالی به پرواز 
درآمدند، پرداخت خواهند کرد. به نوشته روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست«، بیش 
از ۳5 آتش سوزی در فلسطین اشغالی در دو روز گذشته به دلیل پرواز این بالن ها از 

نوار غزه، ایجاد شده است.

 کاش بعضی ها ©
حرف نزدن را بلد بودند!

امروز که این ســطور را می نویسم، کم وبیش 
برای همه معلوم شده است که مراد از گشایش 
اقتصادی مورد نظر مســئوالن ارشد دولتی و 
مملکتی که نویدش را به مردم می دادند، روشن 
شده و اما یک چیز ناگفته باقی مانده است. آیا 
این گشایشی برای تأمین کسر بودجه آخرین 
ســال دولت محترم اســت یا گشایشی برای 
مردم؟ تقریباً تمام رسانه های اقتصادی از قول 
بزرگانی در مجلس و غیر آن نقل کرده اند که 
معجزه وعده داده شده، پیش بینی فروش نفت 
در قالب اوراق به مردم خواهد بود. تصمیمی که 
نیازمند انبوهی از مقدمات از جمله قانون گذاری 
است. اما به نظر می رسد در شورای سران قوا 
توافقاتی حاصل شده و مطابق آنچه رسانه ها 
نوشته اند، توافق در کلیات حاصل شده و تنها 
جزئیات باقی مانده اند. بدیهی اســت من که 
اقتصاد خوانــده ام و روزنامه نگار، در حد خودم 
می توانم برای مخاطبان این ستون شرح دهم 
که چنین تصمیمی چه مزایا و معایبی دارد. 
می توانم نظرم را به طور مســتدل شرح دهم 
که آیا معایب آن بیشــتر است یا مزایایش. با 
این همه در این فرصت کم، چنین تصمیمی 
ندارم. بی گمان بسیاری از رسانه ها در این باره 
خواهند نوشت و افرادی صاحب صالحیت تر 
از من در ایــن خصوص نظر خواهند داد. من 
سؤالم از بزرگوارانی که طی ۱۰ روز و یک هفته 
اخیر با حرارت ســخن از یک گشایش بزرگ 
اقتصادی می زدند و با هیجان به مردم نویدی 
دادند که حتی تحریم ها به پایان راه رسیده اند، 
این اســت که چرا تا این اندازه اعتماد مردم را 
به تصمیمات خودتان خدشــه دار می کنید؟ 
چند ماه پیش در همین ســتون درباره ارزش 
»اعتماد ملی« نوشتم. تأکید کردم وقتی قولی به 
مردم می دهیم اما بعد آن را فراموش یا حتی 
خالف آن عمل می کنیم یا وقتی نویدی بزرگ 
به مردم می دهیم اما بعد به قول رسانه ها »کوه 
موش می زاید«، در حال ســوزاندن مهم ترین 
سرمایه این مملکت هستیم. شاید این شکل 
حرف زدن، بــرای یک هفته، یک ماه و حتی 
چند ماه، فشار را از روی دولت یا فالن دستگاه 
اقتصادی و بهمان وزارتخانه بردارد، ولی متوجه 
هستیم که پس از آن چه رخ می دهد؟ مشاور 
رئیس جمهور این سرزمین ۱۰ روز جلوتر به 
مردم رهنمود می دهد که هر کس هر تصمیم 
اقتصادی که دارد، یک هفته دست نگه داشته 
و آن را عقــب بینــدازد.... آیا هنگام نگارش و 
انتشار این توصیه، مشاور سرشناس و فرهیخته 
رئیــس دولت، نمی تواند به عواقب گفتار خود 
فکر کند؟ بــه مردم می گوییــد هر تصمیم 
اقتصــادی را یک هفته به تأخیر بیندازید، اما 
به دایره وســیع مخاطبان و تأثیر حرف خود 
نمی اندیشید؟ حاال بیشتر از یک هفته گذشته 
اســت. بفرمایید چه اتفاق شــگفتی رخ داده 
است؟ متوجه هستید دارید چه بالیی بر سر 
باور مردم بــه خودتان می آورید؟ حاال متوجه 
شــده اید وقتی نوید ارزانی چیزی را در فضای 
مجازی می دهید، چرا عموم مخاطبان با ترس 
و نگرانی ذیل آن هشدار می دهند؛ خدا بخیر 
کند؟! و وعده بیشتری هم هجوم می برند تا آن 
چیــز را در همان قیمت گران، قبل از حصول 
وعده ارزانی شما بخرند و انبار کنند؟ مخاطب 
توییت های مشاور رئیس جمهور یک کشور، 
تمام شهروندان آن کشورند، نه جمع خانواده 
و دوستانش. می دانید با آن توصیه ممکن است 
چه بنگاه های خرد و کالنی را به ورطه نابودی 
کشانده باشید؟ می دانید تکرار این رویه و این 
قبیل توصیه ها و نویدها و رهنمودهای بی پایه 
باعث شــده است اعتماد مردم طی سال ها به 
چنین اقوالی نابود شود؟ به عواقب هولناک آن 
واقفید؟ امیدوارم گشایش وعده داده شده چیز 

دیگری باشد. ان شاءاهلل.

 گزارش سرلشکر باقری ©
 از میزان ابتال به کرونا 

در نیروهای مسلح
سیاست: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
اشاره به بررسی چگونگی تداوم مأموریت های 
نیروهای مســلح در جلسه قرارگاه بهداشتی 
درمانــی امام رضا)ع(، گفــت: میزان ابتال به 
کرونــا در بین کارکنان نیروهای مســلح از 

میزان میانگین ملی پایین تر است. 
سرلشــکر محمد باقری، رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح صبــح دیروز در حاشــیه 
برگزاری جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام 
رضا)ع( نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران 
در ســخنانی، اظهار کرد: قرارگاه بهداشــتی 
درمانی امام رضا)ع( بیش از پنج ماه است که 
در ستاد کل و همه نیروهای مسلح به کارش 

ادامه می دهد. 
وی افــزود: ما همچنان در بیمارســتان های 
نیروهای مســلح پذیرای بیمــاران مبتال به 
کرونا هستیم و هم اکنون حدود ۶5۰ بیمار 
در بیمارســتان های نیروهای مسلح بستری 
هســتند و بیمارانی که طی ایــن مدت در 
بیمارســتان های ما بستری شدند، افزون  بر 

۲۰ هزار نفر بوده اند.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

عجیب این است 
که کشورهای 
مدعی حقوق 
بشر مأمن افراد 
تروریست شده اند 
و کسانی که 
دستشان به خون 
مردم آلوده است 
را پناه می دهند و 
به آن ها امکانات و 
رسانه می دهند

بــــــــرش

سیاست: در روز های گذشته جلســات رسیدگی به اتهامات 
متهم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده به ریاست قاضی بابایی 
برگزار شد که دیروز رئیس دادگاه ختم رسیدگی به پرونده اکبر 
طبری و سایر متهمان را اعالم کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه 
قضائیه، در جلســه آخر متهمان هر یک به بیان آخرین دفاع 

خود پرداختند.
متهم طبــری در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات 
خود گفت: من تمام ۱۶ اتهامی که در کیفرخواست آمده است 
را رد می کنم. آخریــن دفاع را وکیلم انجام می دهد، چون من 
حقوقی نیستم و از مسائل حقوقی چیزی نمی دانم. طبری در 
بخش دفاعیات مربوط به ارتباط با افرادی همچون دانیال زاده و 
نیاز آذری گفت: نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت درب 
اتاق من روی دانیال زاده باز بود، او همسایه من بود. یا نیازآذری 

هر موقع به ایران می آمد به من ســر می زد، آن هم نه در دفتر 
کارم، بلکه در محل دیگری با پول خودم نه از پول بیت المال با او 
صبحانه می خوردیم. متهم طبری در بخشی از اظهاراتش گفت: 
در کیفرخواست یکی از دالیل وارد ساختن اتهام به من روابط 
تنگاتنگ با حسن نجفی بیان شده است، این درحالی است که 
مــن پیش از ورود به قوه قضائیه با آقای نجفی دوســت بودم؛ 
رابطه دوستی ۳5 ساله خود با نجفی را در جلسه دادگاه وصف 
کردم. در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم طبری در جایگاه قرار 
گرفــت و گفت: به عنوان آ خرین دفاع ۱۸ مورد الیحه مکتوب 
و جداگانه تقدیم دادگاه می کنم که البته ناقص و ناتمام است و 
تقاضای هفت روز فرصت دارم که یک الیحه دیگر برای کشف 

حقیقت تقدیم دادگاه کنم.
قاضی در ادامه متهم مشایخ را برای بیان آخرین دفاعیاتش به 

جایگاه فراخواند. متهم مشایخ گفت: من در سال ۸5 به عنوان 
وکیل نجفی با طبری قراردادی را منعقد کردم و در همین راستا 
پولی را از حساب خودم پرداخت کردم؛ من در زمان مبادرت به 
این کار، اطالعی از خالف بودن آن نداشتم؛ بنابراین اگر در این 
میان خالفی صورت گرفته عذرخواهی می کنم و اگر اشتباهی 
کردم با این موی ســفید عذرخواهی می کنم. رئیس دادگاه در 
پایان ختم رســیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر متهمان را 

اعالم کرد. حکم دادگاه در زمان قانونی صادرخواهد شد.

سیاســت: ارائه قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی کشورمان که گفته می شد شامگاه دوشنبه به طور رسمی 
به اعضای شورای امنیت سازمان ملل عرضه و روز سه شنبه در مورد 
آن رأی گیری خواهد شــد، به تعویق افتاد؛ این در حالی است که 
رویترز نیز از شکست تالش اروپایی ها برای توافق با روسیه و چین 

درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خبر داده است.
هنوز به طورقطع مشخص نیست، تصمیم آمریکایی ها چه خواهد 
بــود و آیا قطعنامه خود را در اختیار اعضا قرار خواهند داد یا خیر. 
هر زمان این قطعنامه به شورای امنیت ارائه شود، اعضای شورا ۲۴ 
ساعت فرصت خواهند داشت تا به آن رأی دهند و رئیس شورا هم 
تا ۱۲ ساعت پس ازآن، نتایج آرا را اعالم خواهد کرد. به خاطر بحران 
کرونا، جلسه  شورای امنیت در این مورد به طور علنی نخواهد بود و 

رأی گیری به صورت ایمیلی انجام می شود.

خواب آشفته آمریکا»
بر اساس روال کار، رئیس دوره ای شورای امنیت که اکنون اندونزی 
اســت، پس از مشخص شدن آرا، در یک ارتباط ویدئو کنفرانسی 
نتیجه را اعالم می کند. تاکنون روسیه و چین به صراحت از مخالفت 
خود با این پیش نویس و اقدام آمریکا ســخن گفته اند و این اقدام 
را برخالف روند و ســازوکارهای بین المللی و اقدامی علیه برجام 
دانستند. بسیاری از کارشناســان در این رابطه ضمن بیان اینکه 
»نتیجه را نمی شود قطعی پیش بینی کرد« اما تأکید دارند با توجه به 
آرا و مواضع چین و روسیه، احتمال اینکه کشورها به نفع آمریکا رأی 
ندهند، زیاد است. شنیده ها حاکی است اروپایی ها هم به قطعنامه 

پیشنهادی رأی ممتنع خواهند داد.
به گزارش رویتــرز، ریچارد گوان، مدیر گــروه بین المللی بحران 
ســازمان ملل هم در این زمینه گفته است: همه در سازمان ملل 
می دانند این قطعنامه پیش پرده ای برای جدالی بزرگ تر بر سر توافق 
هســته ای ایران است. وی گفت هیچ شانسی برای پذیرفته شدن 

تالش های آمریکا در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی وجود ندارد و 
این یک روشی برای به کارگیری مکانیسم بازگردانی تحریم هاست.

ناکامی توطئه اروپایی»
باوجود اینکه چین و روسیه به صراحت از مخالفت خود با تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران سخن گفته اند، خبرگزاری رویترز گزارش داد برخی 
دیپلمات ها گفته اند تالش های دقیقه نودی آلمان، فرانسه و انگلیس 
)تروئیکای اروپا( برای مذاکره با روسیه و چین در راستای توافق بر سر 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکنون ناموفق بوده است. اگر آن گونه 
که دیپلمات ها می گویند و محتمل ترین گزینه نیز همین است که 
پیش نویس قطعنامه آمریکا شکست بخورد، دولت آمریکا تهدید کرده 
به ســراغ فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم ها 

خواهد رفت که این به معنای مرگ توافق هسته ای ایران است.

تکذیب خبر لغو موقت تحریم های آمریکا»
اما همزمان با این تحوالت، گمانه زنی ها درباره علت تأخیر آمریکا 
در ارائه این پیش نویس به شورای امنیت هم افزایش یافته است که 
مهم ترین آن بحث پیشنهاد آلمان و انگلیس برای لغو تحریم های 
غیر هدفمند بود که بیشــترین تأثیر اقتصادی را بر زندگی مردم 

ایران دارد؛ اما این خبر بالفاصله توسط ایران تکذیب شد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه تنها ساعتی پس از انتشار این خبر در پاسخ به 
پرسش های خبرنگاران، ضمن رد نقل برخی رسانه ها در خصوص 
لغو موقت بخشی از تحریم های به اصطالح غیر هدفمند، این قبیل 
اظهارات را خبرسازی های غیرواقعی دانست. سید عباس موسوی 
افزود: آنچه به جمهوری اسالمی ایران مربوط می شود، آن است که 
تحریم های یکجانبه آمریکا غیرقانونی و ظالمانه بوده و باید لغو شود.

آیا در پس رفتار آمریکا، بازی ای وجود دارد؟»
اما ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصول گرا با مطرح کردن این پرسش 
که چرا آمریکا با وجود اینکه می داند قطعنامه تحریم تســلیحاتی 
ایران در شورای امنیت رأی نمی آورد، باز بر طرح آن اصرار می ورزد؟ 
نوشت: غربی ها بارها این روش را درگذشته اجرا کردند. یک قطعنامه 
ناممکن می دهند که رأی نیاورد و چندی بعد یک قطعنامه رقیق تر 
می دهند که اعضا مجبور می شوند رأی دهند! درنهایت برخی معتقد 
هستند آمریکا با ایجاد این تأخیر در ارائه پیش نویس قطعنامه ضد 
ایرانی به دنبال خرید زمان بیشتر برای رایزنی و البی با هدف پیشبرد 
اهدافش است؛ اما مجموع تحوالت نشان می دهد که دستان آمریکا 

در موقعیت فعلی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خالی است.

برجام حفظ می شود؟»
حــال باید دید امروز یا فردا چه تحوالتی رخ خواهد داد و آیا آمریکا 
همان طور که وعده داده بود، قطعنامه ضد ایرانی خود را ارائه خواهد 
کرد یــا اتفاقی دیگر رخ می دهد؟ به گزارش اینترفکس، ســرگئی 
الوروف درنشست خبری با هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان گفت: 
ما پیشنهادهایی را ارائه کردیم که می تواند به ازسرگیری همکاری ها 
بین اعضای برجام کمک کند. وی گفت: هنوز شــانس برای حفظ 
برجام وجود دارد و نه تنها روســیه بلکه چین نیز در این زمینه فعال 
است و اعضای اروپایی برجام نیز برای حفظ این توافق تالش می کنند.
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دادگاه طبری به آخر خط رسید

ارائه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران به تعویق افتاد

متهم رفیق باز در انتظار حکم

خواب آشفته یانکی ها در شورای امنیت
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

خادمیاران در ارومیه برای محرومان خانه ساختند آستان:  به همت خادمیاران رضوی و خیران 14 باب منزل مسکونی در ارومیه ساخته شد. خادمیاران و خیران نیک اندیش هفت واحد مسکونی برای 
مددجویان در ارومیه، سه باب در روستای گزنه و چهار باب منزل دیگر در حاشیه شهر ارومیه احداث کردند. یک باب منزل مسکونی دیگر نیز در یکی از مناطق شهر که به علت آتش سوزی کامالً از بین رفته بود در 

حال ساخت است.  تعمیر سه واحد مسکونی در سه روستای ارومیه با هزینه ای افزون بر 1۷ میلیون تومان از دیگر اقدام های این کانون است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توسط مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

 برگزیدگان فراخوان ملی ©
»نگارش داستان کوتاه رضوی« معرفی شدند 

آســتان: برگزیدگان فراخــوان ملی 
»نگارش داســتان کوتــاه در خانه« با 
موضــوع رضوی از ســوی مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

معرفی شدند.
10 داســتان کوتاه رضوی از هشــت 
نویسنده از بین حدود 80 اثر رسیده به 

این فراخوان که با هدف تشــویق نویسندگان به خلق داستان کوتاه در خانه در 
دوران شــیوع بیماری کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بهار سال جاری 

برگزار شده بود، به  عنوان آثار برگزیده اعالم شدند.
این مؤسســه از مجتبی صفدری )دو اثر(، ام البنین ماهر )دو اثر(، جواد نعیمی، 
محمود جانفربانی، امیرحسین اسرافیلی، نیلوفر یوسف زاده، هماسادات رضوی زاده 
و فاطمــه رحیمی )برگزیده بخش کودک( به  عنــوان برگزیدگان فراخوان ملی 

نگارش داستان کوتاه رضوی قدردانی خواهد کرد.
این داستان های برگزیده از بین آثار رسیده با محوریت داستان های معنوی امام 
رضا)ع(، توجه به مباحث زیارت در خانه و رعایت معیارهای حرفه ای داستان کوتاه 

زیر نظر سعید تشکری، دبیر علمی این جشنواره انتخاب شدند.
مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی به  تمامی شرکت کنندگان 

فراخوان نگارش داستان کوتاه رضوی حق تألیف پرداخت خواهد کرد.
همچنین انتشــار داســتان های کوتاه رســیده به این فراخوان با بهره گیری از 
ابزارهای رســانه ای مختلف از دهه کرامت در فضــای مجازی آغاز و تعدادی از 
آثار باکیفیت تر با شرایط ویژه رسانه ای همچون خوانش در استودیو منتشر شد.

رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد 

 بهره مندی بانوان مشهدی ©
از برنامه »بانوان فاطمی در غدیر علوی«

آســتان: رئیس مرکز امــور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی گفت: در 
طــول دهه والیت 2 هزار و 200 بانوی 
مشهدی از ویژه برنامه های تدارک دیده 
شده در پویش »بانوان فاطمی در غدیر 

علوی« بهره مند شدند.
فاطمــه دژبــرد گفت: طــرح »بانوان 

فاطمی در غدیر علوی« به  منظور بزرگداشــت دهه والیت از سوی مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی با همکاری دفتر تبلیغات اسالمی و بنیاد 
بین المللی غدیر اســتان خراســان رضوی در محالت و مناطق مختلف شهر 
مشــهد با حضور تعدادی از خواهران مبلغه و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
وی بــا بیان اینکه در طول دهه والیت بیش از 2 هزار نفر از بانوان مشــهدی از 
ویژه برنامه های پویش »بانوان فاطمی در غدیر علوی« بهره مند شدند، افزود: این 
طرح با قرار دادن کتابچه های خطبه غدیر در اختیار بانوان، اقامه نماز استغاثه به 
امام زمان)عج( توسط بانوان و اجرای مسابقه به صورت روزانه در محله های مختلف 
بــا هدف ایجاد زمینه برای انتقال پیام های نهفته در غدیر به مخاطبان در مدت 

12 روز اجرا شد.
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی گفت: توزیع بسته های 
متبرک شامل کتابچه غدیر، پوستر و نمک متبرک، پخش کلیپ خطبه غدیر و... 

از دیگر برنامه های اجرایی در طرح »بانوان فاطمی در غدیر علوی« بود.
دژبرد گفت: بر پایه برنامه ریزی انجام  شــده قرار بــود از 110 بانو که به  عنوان 
برگزیده اصلی از محالت مختلف مشهد معرفی  شده اند در مراسم جشن نهایی 
قدردانی شود اما با توجه به وضعیت شهر مشهد و شیوع ویروس کرونا این برنامه 

اجرا نشد.

 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانی   
شــکل گیری تشکل ها، زمینه ســاز شکل گیری 
مشارکت های اجتماعی اســت. در آستان قدس 
رضوی که ارتباط پیوســته ای با اقشــار مختلف 
جامعه دارد، این مهم، به عهده مؤسســه جوانان 

گذاشته شده است. 
»مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های 
اجتماعی« حاال با نام »مؤسســه جوانان آســتان 
قدس رضوی« پیگیر همین مأموریت اســت. به 
مناسبت بیســت و دوم مردادماه، روز تشکل ها و 
مشارکت های اجتماعی، پای صحبت های »مجتبی 

مختاری« مدیر عامل این مؤسسه نشسته ایم.  

چه ضرورتی داشت مؤسسه  جوانان در   
آستان قدس رضوی تشکیل شود؟

مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوی در سال 
1376 با نام »مؤسسه خدمات مشاوره ای، جوانان 
و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی« به 
دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی و با هدف 
برقراری ارتباط، بررسی و حل مشکالت جوانان، 
کوشــش برای یافتن راه های مقابلــه با تهاجم 
فرهنگی غرب، ارتقای ســطح آگاهی و معرفت 

دینی و اجتماعی جوانان تأسیس شد. 
این نیازها، هنوز از مهم ترین نیازهای جامعه جوان 
کشور است. اکنون نیز با توجه به خألهای موجود 
در حوزه تربیت معرفتی جوانان در سراسر کشور 
و نبــود تعریف صحیح مجموعه ای با این دغدغه 
در سطح کشــور، این مؤسسه در تالش است در 
راستای بیانیه گام دوم انقالب، با طراحی قالب های 
مختلف تربیتی که برای جوانان و نوجوانان جذاب 
نیز باشد، معارف اسالمی کاربردی را برای این قشر 

از جامعه ارائه کند.

مجموعه،    این  سیاســت گذاران  یعنی 
راهبردهایشــان را متناسب با نیازها به روز 

کرده اند؟ 
بله. مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوی از سه 
ســال گذشته با رویکردی تربیتی فصل تازه ای از 
فعالیت های خود را برنامه ریزی و با هدف تقویت 
بنیه معرفتی و اعتقادی جوانان و نوجوانان کشور 
و آشــنایی آنان با سبک زندگی اسالمی اقدام به 

تعریف الگوی تربیتی برترین آرزو کرد. این مؤسسه 
در این مدت با توجه به رسالت های جدید تعریف 
شده و با اســتفاده از گروه تحقیقاتی و پژوهشی 
در بخش تأمین زیرســاخت نرم افزاری، محتوایی 
مناســب برای یک الگوی تربیتــی ویژه جوان و 
نوجوان در قالب هفت جلد کتاب تربیتی- معرفتی 
مبتنی بر علوم عقلی و مبانی »عالمه طباطبایی« 

تولید کرده است. 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی بنا به تأکیدات 
و دغدغه جدی تولیت آســتان قدس و رسالت و 
وظیفه اصلی مجموعه، همت خود را بر گسترش 
هر چه بیشتر این معارف گذاشته و دبیرخانه ای 
با نام »برترین آرزو« بــرای طراحی و برنامه ریزی 
ارائه این الگوی تربیتی به مجموعه ها و هسته های 
خودجوش مردمی که در راســتای معرفت افزایی 
جوانان و نوجوانان سراسر کشور فعالیت می کنند، 

قرار داده است.
با توجه به اهمیت موضوع طی سه سال گذشته 
این محتوا توسط استادان مجرب و آموزش دیده 
برای 4هزار دانش آموز نخبه و استعداد درخشان 
سراســر کشــور در دوره ای با نام »هفت روز در 
بهشت« تدریس و اشــکال ها و البته شبهات آن 
در یک نظام ارزشــیابی مســتمر برطرف شد. از 

طرفی این محتوا برای ارائه نظر و پیشــنهاد در 
اختیار شماری از علمای قم و مشهد قرار گرفت 
که به اتفــاق مورد نظر و تأیید آنان بود و همگی 
با اذعان به خأل موجود در کشــور برای اینچنین 
محتوایی که معارف کاربردی را برای قشر جوان 
و نوجوان ساده ســازی کرده باشد بر فراگیری آن 

تأکید کردند.

دوره های هفت روز در بهشت کجا برگزار   
شدند؟ 

این دوره های آموزشی عمدتاً در فضاهای اردوگاهی 
این مجموعه برگزار شدند. 

یکی از دغدغه های این مجموعه که در این سال ها 
با همراهی تولیت های وقت آستان قدس رضوی 
به خوبی مدیریت شــده، نیاز به فضای آموزشی 
اردوگاهی بوده کــه به لطف حضرت رضا)ع( هم  
اکنون ســه مجموعه اردوگاهــی در اختیار این 
مؤسسه قرار گرفته و روزانه ظرفیت پذیرایی بیش 
از هزار نفر را بر عهده دارند؛ البته از ابتدای امسال 
و با شرایط ویژه کشور در مواجهه با ویروس کرونا 
فعالیت این مجموعه ها کاهش پیدا کرده که البته 
با تدابیر و برنامه ریزی انجام شده در ورود به حوزه 
آموزش مجازی، انرژی اصلی مؤسسه در این مدت 

برای این مسئله خرج شده است.
یکــی دیگــر از ملزومات فراگیری و گســترش 
محتوای تولید شده، تربیت استاد و مربی مسلط به 
این مباحث و ارتباط با جوان و نوجوان بود که این 
مجموعه در طول ســه سال با برگزاری دوره های 
تربیت استاد و تربیت مربی برهان در سطح کشور، 

ضمــن آموزش و تربیت اســتاد 
عقاید اســالمی و مربی نوجوان، 
بازوان تربیتی خود را در سراســر 

کشور تقویت کرد.
 
در    مؤسســه  برنامه های 

کرونایی چگونه  روزهای  این 
برگزار می شود؟

با شروع درگیری کشور با ویروس 
کرونا و تعطیلی مراکز آموزشــی و 
فرهنگی، این مؤسســه از اســفند 
سال گذشــته زیرساخت های الزم 
برای تغییر رویکرد خود از آموزش 
حضوری به آموزش مجازی را آماده 
کرد و در حال حاضــر با راه اندازی 
سیستم جامع آموزشی خود همه 
کالس ها و دوره های تعریف شــده 
خود را به صورت مجازی در سطح 
کالن و تقریبــاً چهار برابر ظرفیت 
دوره های حضوری برگزار کرده که 
مورد استقبال بی نظیر مخاطبان قرار 

گرفته و با توجه به پشتیبانی آنالین کالس ها و نحوه 
برگزاری مرحله ای کالس بازخورد بسیار مناسبی از 

سوی شرکت کنندگان نیز دربرداشته است.
می توان گفت این جهادی بود که خادمان فرهنگی 
حضرت رضا)ع( با تالش شبانه روزی خود، تهدید 
تعطیلی دوره های تربیتی را به فرصت تبدیل کرده 
و حاال این مهم با صرف هزینه کمتر برای جامعه 
مخاطب هدف شامل نوجوانان نخبه و با دغدغه 
در این زمینه، طالب و دانشجویان فعال در عرصه 
تربیت جوان و نوجوان و در سطح وسیع تر در حال 

برگزاری است.

ارتباط این مؤسســه با تشــکل ها و   
مجموعه های مرتبط با جوانان چگونه است؟

اســاس حرکت و توســعه فعالیت ها در مؤسسه 
جوانان به  عنوان یکی از مجموعه های ذیل بنیاد 
کرامت رضوی که پیشران حرکت های اجتماعی 
و ارتباط با عموم مردم است، تعامل و مشارکت با 

تشکل های مردم نهاد آتش به اختیار است.
توانمندســازی، حمایت و ارائه خدمات و توســعه 
تربیتی  عملیات  های فرهنگی 
آستان قدس در کشور از جمله 
مأموریت های مؤسسه در این 
سال ها با تشکل ها بوده است 
که زیر سایه خورشید به  عنوان 
اقدام شــاخص این سال های 
آســتان قدس در دهه کرامت 
در 2هزار نقطه از کشــور و به 
همت 3هزار مجموعه؛ نشست 
سراسری هسته های خودجوش 
مردمی با حضور بیش از یک هزار 
و 100 مجموعه از سراسر کشور 
و اختصاص فضای اردوگاه امام 
رضا)ع( و مجتمع دانشــجویی 
امام رضــا)ع( و میزبانی از بیش 
از 150 هزار نفــر از مخاطبان 
مجموعه های مردمی در سطوح 
تشــکل های محلی، مدرسه ای، 
دانشجویی و طلبه ای و... از جمله 
کارهــا و فعالیت هــای صورت 

گرفته در این مدت است.
سیزدهمین دوره جشــن های مردمی زیر سایه 
خورشید امســال نیز به عنوان بزرگ ترین برنامه 
فرهنگی دهه کرامت رضوی در کشــور با شرایط 
ویژه و خاصی برگزار شــد که با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا نگرانی ها از تعطیلی این مراسم، از 
مدت ها پیش به گوش می رســید که با توجه به 
مطالبه تشــکل های مردمی در سراســر کشور و 
بررسی های انجام شده نسبت به نیاز معنوی مردم 
تصمیم به اجــرای این برنامه ها با توجه و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
گرفته شــد که با عنایت ویــژه حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( همه برنامه های تدارک دیده شده 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی وزارت بهداشت 

برگزار و انجام شد.

با توجه به خألهای 
موجود در حوزه 
تربیت معرفتی 

جوانان، این مؤسسه 
در تالش است در 
راستای بیانیه گام 

دوم انقالب، معارف 
اسالمی کاربردی 

را برای نسل جوان 
ارائه کند

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس مأموریت این مجموعه را تشریح کرد 

طراحی الگوی تربیتی جوان با پشتوانه بیانیه گام دوم 
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س��ازمان موقوفات ملك وابسته به آس��تان قدس رضوی درنظردارد تعداد 27 رأس دام 
گاوداریهای چناران ، فریمان را به شرح ذیل:

گاوداری چناران :
1_گاو مازاد                    8 رأس
2� تلیسه مازاد               2 رأس
3� جوانه سنگین            1 رأس

گاوداری فریمان : 
1� گاو مازاد                     11 رأس
2� تلیسه مازاد               3 رأس
3� تلیسه فری مارتین    2 رأس

را از طریق مزایده بفروش برس��اند. داوطلبین می توانند ب��ا مراجعه به گاوداریهای این 
س��ازمان به آدرس��های ذیل و رؤی��ت دامهای فوق ضمن دریافت فرم ش��ركت و ش��رایط 
مزایده ، پیش��نهاد خود را حداكثر تا س��اعت 9 صبح روز دوش��نبه مورخ��ه 99/06/03 به 
دبیرخان��ه س��ازمان واقع در بل��وار احمد آباد ، بلوار بعثت ، بین رض��ا و طالقانی پالك 50 

تلفن 38421523 تحویل و رسید دریافت دارند . 
سازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختاراست . به پیشنهادات 

مبهم – مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
گاوداری چناران : كیلومتر 35 جاده مشهد_چناران جاده چشمه گیالس 
گاوداری فریمان : كیلومتر 30 جاده فریمان تربت جام جاده برات آباد 

. 

) آگهی مزایده  فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 
و جوانه سنگین و پروار (    

سازمان موقوفات ملك 

) آگهی مزایده  فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری(
تاریخ مزایده دوشنبه مورخ 99/06/03 ساعت 10

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 9 صبح روز دوشنبه 99/06/03 
جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شركت در مزایده با تلفن 05138421523 
تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد ،  بین رضا وطالقانی پالك 50  مراجعه 

فرمایید به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختاراست .
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000057را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
» ریال«

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

1

پی  یو  لوله  خرید  عبارتست  مناقصه  موضوع 
 4 استاندارد  اینچ   14  -)UPVC(سی وی 
متری مشبک به طول 160 متر و لوله یو پی وی 
سی)UPVC(- 14 اینچ استاندارد 4 متری ساده 
به طول 200 متر طبق مشخصات فنی پیوست.

245/720/000/000 ماه
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
مناقصه به میزان  572/000/000ریال 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقص�ه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/05/21 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روزسه شنبه مورخ 1399/05/28

مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزسه شنبه مورخ 1399/06/11
شرایط مناقصه گر : - صرفا" خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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صدای قطره های آب ضربان زندگی است ، در مصرف آن صرفه جویی نماییم
اولآگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای ت 
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ب�ه اطالع می رس�اند ش�رکت مجتمع پایانه های ان�رژی دوغارون در نظ�ر دارد عملیات خرید و 
نصب دیوار پیش س�اخته بتنی پایه دار در منطقه خراسان رضوی- تایباد )دوغارون( را از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطابق جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط 

واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد از دبیرخانه سازمان: 22تا25 مرداد ماه 99 از ساعت 7:00 الی14:00

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: از 26 مرداد تا ساعت14:00روز 5 شهریور ماه 99 
زمان بازگشایی: ساعت9:00 روز 6 شهریور ماه99

زمان اعتبار پیشنهاد: تا ساعت 8:00 روز 30 شهریور ماه 
متقاضی�ان جه�ت تحوی�ل پاکته�ا و اس�ناد مناقصه م�ی توانن�د هم�ه روزه در س�اعات اداری از 
7:30الی14:00 به دبیرخانه حراس�ت س�ازمان همیاری ش�هرداری های اس�تان خراسان رضوی 
واق�ع در مش�هد بل�وار پی�روزی، میدان ش�هید مه�دوی، نب�ش دالوران7 مراجعه و برای کس�ب 

اطالعات بیشتر با شماره 38795310-051داخلی 467 تماس حاصل نمایند.

آگهی  مناقصه خرید نصب دیوار پیش ساخته بتنی پایه دار 

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 
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قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم . 
آگهی شركت 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
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 لبنان، ایران، حوزه تمدنی مدیترانه و شیعه  اندیشه: سیدجواد میری، جامعه شناس در یادداشتی در مورد ویژگی های مشترک ایران و لبنان و نقش این دو کشور در آینده تمدنی شیعه نوشت: نسبت 
ایران و لبنان صرفاً در حزب اهلل و امل خالصه نمی شود، بلکه در سنت حکمی و فلسفی شیعی و نقش بی بدیل ائمه اهل بیت)ع( است که به درازنای تاریخ بین ما مشترکات واحدی برساخته است. لبنان برای ما صرفاً 

یک موقعیت ژئوپلتیکی سیاسی و امنیتی نیست، بلکه ما امتداد همدیگر هستیم و وارثان سنت حکمی و فلسفی و حوزوی وظیفه سخت تری در وضعیت کنونی دارند.

تبارشناسی فکری »حجت االسالم سیدعباس موسویان«©
موقعیت دهه 60 ایران فرصت هــای بی بدیلی را برای حوزه های علمیه فراهم 
نمود، از جمله این فرصت ها موج محبوبیت و نورانیت امام خمینی)ره( بود که 
قلوب جوانان زیادی را جذب و تســخیر کرد؛ به گونه ای که شــاید عده زیادی 
از جوانان نخبه و مســتعد پیش از انقالب میــل و رغبتی برای ورود به حوزه 
نداشتند و یا مسئله آن ها نبود، اما با انقالب اسالمی مسئله آن ها دگرگون شد 
و عده زیادی رهســپار حوزه شدند. اتفاق دیگر در دهه 60، تعطیلی دانشگاه ها 
و انقالب فرهنگی بود که زمینه را برای ورود و آشنایی جوانان مستعد به حوزه 

فراهم کرد.
اما از طرفی متأســفانه ســاختار حوزه های علمیه نتوانســت خود را با سرعت 
تحــوالت جامعه و نهضت امام خمینی)ره( همراه کند؛ از این رو نســل جدید 
دهه 60 به دنبال برون رفت از وضع موجود بودند و هرکدام مطابق با تشخیص 
خود و به صورت فردی فعالیت هایی را آغاز کردند و ســّر برکت کار این نســل 
در همین قرار دارد که برآمده از احســاس تکلیــف و اخالص بوده و خارج از 

کارهای سفارشی است.
نسلی که عاشق امام است، برآمده از دل جامعه و با مشکالت جامعه آشناست. 
از این رو در اواخر دهه 60 با پایان جنگ تحمیلی هر کدام از آن ها گرایش به 
یکی از رشته های علوم انسانی پیدا کردند و مهم ترین دغدغه آن ها گره فقاهت 
با علوم انسانی بوده و ضمن تحفظ بر فقه جواهری، به دنبال حل مسئله علوم 
انســانی از رهگذر فقاهت و شرع مقدس بودند. این جریان که برآمده از مکتب 
فکری امام خمینی)ره( اســت به دنبال گره عنصر دیانت و فقاهت با زندگی و 

عرف مردم است.
یکی از عرفیات زندگی مردم، مسئله اقتصاد است؛ امری که مردم به صورت روزمره 
و عینی با آن درگیر هستند و از چنان اهمیتی برخوردار است که گاه کارآمدی و 

حتی حقانیت مکاتب فکری را با آن مورد سنجه قرار می دهند.
مسئله اقتصاد و روابط حاکم بر بازار حتی سنجه ای برای ارزیابی میزان دینداری یک 
جامعه به شمار می رود. مسئله اقتصاد در ایران از چنان اهمیتی برخوردار بوده که 
عمده جذابیت جریان مارکسیسم پیش از انقالب در شعارهای اقتصادی آن نهفته 
بود. هرچند عده ای از متفکران در حوزه نظری و تنها مبانی فکری و مابعدالطبیعه 
مارکسیسم را بیشتر مورد توجه قرار دادند و به نقد آن پرداختند، اما آنچه جذابیت 
عمده مارکسیســم بوده و راه را برای مابعدالطبیعه آن گشود شعارهای اقتصادی 

مارکسیسم در میان توده بود.
مسئله عدالت اقتصادی ازجمله عوامل گرایش عده ای به شعارهای انقالب اسالمی 
نیز بوده است. طرح مفاهیم استضعاف و استکبار و نیز جنگ غنی و فقیر برآمده 

از این گفتمان است.
هرچند با اتفاق جنگ هشــت ساله و غلبه فضای معنوی و ویژگی خاص این 
دوران در جامعــه ایرانی تا حدودی از نگاه های مادی و اقتصادی فاصله گرفت 
و تبدیل به مســئله چندم شد اما پس از جنگ و دوران تثبیت، این نیاز خود 
را به شدت نشان داد و حل مسئله اقتصادی مطالبه عموم مردم از سردمداران 
انقالب اسالمی قرار گرفت و کارآمدی مدیریت فقهی را با پرسش هایی مواجه 

کرد.
نکته جالب توجه اینکه امام موسی صدر پیش از انقالب اسالمی در رشته اقتصاد 
وارد دانشگاه می شود و ازجمله راز های نفوذ اجتماعی امام موسی صدر در لبنان را 

می توان ساماندهی به معیشت و اقتصاد شیعیان لبنان دانست.
مرحوم آیت اهلل اردبیلی که از پیشگامان دغدغه مند در حوزه علوم انسانی به شمار 
می روند با تأسیس دانشگاه مفید، نخستین رشــته ای که راه اندازی کردند رشته 
اقتصاد بود؛ هرچند این دانشگاه در ادامه حرکت خود دچار آسیب هایی گردیده، اما 
استاد موسویان)ره( از نسل دغدغه مند اولیه این دانشگاه و از پیشگامان گره فقه و 
علوم انسانی به شمار می رود؛ در دوره ای که از درون حوزه کمتر دغدغه ورود به این 

مسئله وجود داشته است.
حجت االســالم موســویان عینیت یافته مکتب فکری امام)ره( اســت که در این 
مکتب به دنبال گره فقاهت با علوم انسانی است. امید آنکه راه سید عالم و مجاهد 
خوش خلق و متواضع و بی ریا توسط شاگردان ایشان ادامه یابد و تالش ایشان در 

گره فقاهت با علوم انسانی افق آیندگان قرار گیرد. روحش شاد.

 اندیشه/ فاطمه افتخاری   با وقوع بحران های 
طبیعی و اجتماعی، نقش مشارکت های مردمی در 
عبور از این بحران ها بیش از گذشــته مورد توجه 
نظریه پــردازان حوزه جامعه شناســی قرار گرفته 
اســت؛ تا جایی که در بحران کرونا که وسعت آن 
تمام جهان را دربرگرفته، نظریه پردازان موفقیت 
و یا عدم موفقیت دولت ها در کنترل این بیماری 
را منوط به مشــارکت مردمی می دانند. به بهانه 
روز تشــکل ها و مشارکت اجتماعی با دکتر کریم 
خان محمــدی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم گفت وگویی 
را در خصوص جایگاه مشارکت های اجتماعی در 

جامعه ایران انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

آقای دکتــر! مشــارکت اجتماعی در   
آموزه های جمعی اسالم چه جایگاهی دارد؟

مشــارکت اجتماعی یک نوع تعاون است؛ قرآن 
کریم هم می فرمایــد: تعاونوا علی البر و التقوی و 
ال تعاونوا علی االثم و العدوان. قرآن دستور می دهد 
در کارهای نیک و مبتنی بر تقوا همدیگر را کمک 
کنید. بیشــتر ادیان به ویژه ادیــان ابراهیمی این 
تأکید بر مشــارکت را دارند. پیامبر اکرم)ص( هم 
می فرمایند: »ُکُلُّکْم َراٍع َو ُکُلُّکْم َمْسُئوٌل«. هر انسانی 
در عرصه زندگی باید مشــارکت کند و خودش را 
ســهیم بداند. مشارکت مدنی یعنی حضور جدی 
در سرنوشت جامعه؛ این در مقابل بی تفاوتی مدنی 
اســت که یک مفهوم غربی است. در غرب مدرن 
مردم تشویق می شوند به فردگرایی و اینکه کاری 
به کار دیگران نداشــته باشند. در نتیجه اگر یک 
نفر آســیبی دیده باشد یا افتاده باشد روی زمین 
یا تصادف کرده باشــد، منطــق بی تفاوتی مدنی 
می گوید شما رد شوید، پلیس یا شهرداری کمکش 
می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت آموزه های 
اسالمی، مشحون از تشویق به مشارکت اجتماعی 
است؛ مثل آموزه صله رحم که می گوید با فامیل و 
خانواده خود همبستگی باالیی داشته باش، یعنی 
اگر در فامیل کسی مشکلی دارد، فرد احساس کند 
باید به کمکش برود. حتی تشکیل خانواده که به 
آن سفارش شده نوعی مشارکت اجتماعی است؛ 
وساطت برای ازدواج همین طور و یا قرض الحسنه؛ 
در برخی از روایــات داریم که قرض دادن بهتر از 

کمک بالعوض است؛ این نوعی مشارکت است تا 
زندگی دیگران سامان بگیرد.

مشارکت اجتماعی در ایران با چه آیین ها   
و مناســکی همراه بوده است، این مناسک 
چه کارویژه هایی را در قبــال جامعه بروز 

می دادند؟
مشارکت اجتماعی در ایران سابقه بسیار طوالنی 
دارد. ما در ایران نوعی مشارکت و تعاون داشتیم 
که ناخودآگاه بوده است، به گونه ای نهادینه شده 
که گاهی خود مشــارکت کننده ها نمی دانستند 
این یک نوع مشــارکت اجتماعی است. در تمام 
مناســک  ســنتی که در ایران وجود دارد نوعی 
مشارکت اجتماعی دیده می شود. مردم شناسان، 
مناســک را به دو گونه مناســک گذار و تقویت 
تقسیم می کنند. مناســک گذار زمانی است که 
انســان ها می خواهند از یک مرحلــه به مرحله 
دیگر منتقل شوند و چون این عبور سخت است، 
برای آســان شدن آن، مناسکی به وجود می آید. 
در تمام این مناســک، نوعی مشارکت اجتماعی 
می بینیم، مــردم می آیند کمک می کنند تا این 
گذار به راحتی انجام گیرد. مثل مرگ که در آن 
فرد از دنیا به آخرت منتقل می شود اما مناسکی 
که برگزار می شــود برای اطرافیان فردی اســت 
که فوت کــرده؛ آن ها هم از مرحله ای به مرحله 

دیگر عبور می کنند؛ فردی تا دیروز پدر داشــته 
امروز یتیم شده است یا زنی شوهر داشته و امروز 
ندارد. در جوامع قبلی، این مناســک یک هفته و 
40 روز بوده، امروز ســه یا چهار روز است. حتی 
در جوامع سنتی وقتی کسی از دنیا می رفته، پول 
جمع می کردند و از این طریق پول زیادی جمع 
می شــد که مقداری برای غذای افرادی که آمده 
بودند صرف می شــد، مقداری هم اضافه می آمد 
که صاحب عزا از آن اســتفاده می کرد. این یک 
نوع مشــارکت اجتماعی اســت که فرد عزادار 
حداقل از نظر مادی با مشکل مواجه نشود. گاهی 
مشــارکت کنندگان نمی دانســتند این یک نوع 
تعاون است، می گفتند رسم است دیگر. عروسی 
هم به همین شــکل؛ اهالی کل روستا در هزینه 
عروسی مشارکت می کردند و گاهی حتی پولی 
باقی می مانــد که عروس و داماد با اســتفاده از 
آن می توانستند زندگی اقتصادی خود را تأمین 
کنند. مناســک تقویت مثل عید نوروز که در آن 
می خواهیم هویت ایرانی خودمان را حفظ کنیم. 
در این عید نیز مشارکت وجود دارد؛ به فقرا لباس 
نــو و به بچه ها هدیه می دهنــد. ماه رمضان که 
توصیه بسیار شده به افطاری دادن و در آخر آن 
ماه هم کمک کردن واجب است که به آن زکات 
فطریه می گویند یا در محرم که فراموش نکردن 

عاشورا همراه است با نذری و کمک به دیگران.

در    شــما  که  طور  همان 
کردید  اشاره  صحبت هایتان 
بخش زیادی از این مشارکت ها 
و  می شود  گذشته  به  مربوط 
امروزه ما شــاهد کاهش این 
نوع مشارکت ها هستیم، دلیل 

این امر چیست؟
مهم تریــن عامــل آن، تغییرات 
ســریع اســت؛ مردم شناس ها  
می گویند در جامعــه ای که در 
حال گذار به توسعه است تغییرات 
ســریع رخ می دهــد. در چنین 
تضعیف  جامعه ای مشــارکت ها 
می شود و همه به فکر خودشان 
هستند. عامل دیگر پدیده تورم 
اقتصادی  ثبــات  وقتی  اســت، 
نباشد مشارکت اجتماعی کاهش 
پیــدا می کنــد. امروزه کســی 

بخواهد قرض الحســنه بدهد برایش صرف مادی 
نمی کند. مورد بعد غلبه رویکرد اقتصادی است؛ 
اقتصادی شــدن جامعه صرف نظر از تورم؛ مثل 
همیــن پدیده بورس. یکــی از پیامدهای منفی 
بورس بازی که همه مردم رفتند ســراغ آن، این 
است که مشارکت اجتماعی کاهش پیدا می کند. 
یعنی مردم به یکدیگر پول قرض نمی دهند، شما 
به هر کســی مراجعه کنید بگویید 10 میلیون 
تومان قرض بده، می گوید پولم در بورس اســت. 
پس اگر جامعه در حال ثبات باشد، تورم کاهش 
پیدا کند، ما می توانیم مشارکت اجتماعی را احیا 
کنیم. غرب فردگرا که جامعه را به اقتصادی بودن 
تشویق می کرد، دید همه انسان ها تنها ماندند و 
 مشارکت کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل 
تأمین اجتماعی و بیمه ها را جایگزین مشــارکت 
اجتماعی کردند. این طور انســان ها احســاس 
می کنند به یکدیگر نیاز ندارند، بیمه هستند و اگر 
مشکلی پیش بیاید بیمه ها به دادشان می رسند. 
به نظر می رســد تأمین اجتماعی دولتی هرچند 
همزمان با مشــارکت مردمی باید وجود داشــته 
باشد اما نباید با وجود آن، از مشارکت اجتماعی 
غفلت کرد، چرا؟ چون شــما اگر بخواهی وامی از 
دولت بگیری زمان زیادی می بــرد. ولی در بازار 

وقتی فردی مشکلی داشت فالن 
حاجی زنگ مــی زد به دیگری 
می گفــت شــاگردم می خواهد 
ازدواج کنــد، آن قــدر پول الزم 
دارد و تضمینش را هم می کرد، 
در عرض 10 دقیقه پول پرداخت 
می شد؛ بدون عقالنیت صوری؛ 
به این معنی که وقتی شــما از 
بانک قرض بگیری مجبوری در 
دو ســال قــرض را پس بدهی، 
حاال شما مشکلت حل می شود 
می توانــی همه پول را برگردانی 
می گویند نمی شود باید سودش 
را بدهــی. بنابراین مشــارکت 
اجتماعــی ترجیحــات زیادی 
دارد. ما نیاز به احیای سنت های 
مشارکت اجتماعی قدیمی داریم 
و برای آن باید محالت را تقویت 
کنیم، در محله، آدم ها یکدیگر را بشناسند، تعاونی 
تشکیل بدهند، مساجد محله محور تقویت شود. 
در این صورت افراد به جای مراجعه به بانک ها به 

یکدیگر کمک می کنند. 

دلیل تفــاوت مشــارکت اجتماعی در   
بحران کرونا بین جامعه ایران و سایر جوامع 

چیست؟
کرونا در ایران ســبب احیای مشارکت اجتماعی 
شد. در این بحران این مسئوالن نبودند که خوش 
درخشیدند بلکه ملت ایران بود که خوش درخشید. 
یعنی اگر مشارکت اجتماعی مردم نباشد دولت ها 
از پس خیلی از کارها برنمی آیند، همان طور که ما 
سابقه جنگ و مشارکت مردم را داریم. در اربعین 
20 میلیون نفر وارد عراق می شوند، با اینکه دولت 
عراق ضعیف اســت اما همه آن ها به نحو احسن 
اداره می شوند، در مقابل، عربستان با اینکه دولتی 
قــوی دارد، در حج 3 میلیــون جمعیت را گاهی 
نمی تواند اداره کند. روحیه مشارکت اجتماعی در 
ایران یک ســرمایه اجتماعی است که باید حفظ 
بشود همین که مردم ایران اهل مشارکت اند این 
مثل پولی اســت که در صندوق ما از قدیم مانده 

است و وظیفه ما حفظ این سرمایه است.

دکتر خان محمدی به بهانه روز تشکل ها از احیای مشارکت اجتماعی در بحران کرونا می گوید

از خواب مدنی غربی ها تا بیداری اجتماعی ایرانیان

 اگرچه 
تأمین اجتماعی 
دولتی باید همزمان 
با مشارکت مردمی 
وجود داشته باشد 
اما این مسئله جای 
مشارکت اجتماعی 
را نمی گیرد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 22 مرداد 1399  22 ذی الحجه 1441 12آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9317

یم
سن

: ت
س

عک

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم حیدر همتی، مدیر آموزش حوزه علمیه امام رضا)ع(

      صفحه 4

/ع
99

04
85

8

برگ س���بز خ���ودرو وانت مزدا رنگ قه���وه ای متالیک 
مدل 1369 به شماره موتور 183711 و شماره شاسی 
69600517 به ش���ماره انتظام���ی 668 ب 12 ایران 12 
به مالکیت حسین محمد علی پور مقدم مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، بیمه نامه و کارت خودروی س���مند مدل 
1389 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 526و52 
ایران 42  ش���ماره موتور 13988000698 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAACB1FF1AF303836 شاس���ی
روح ال���ه میرجلیلی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99

04
80

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

) ش���خص  کار مهندس���ی  ب���ه  اش���تغال  پروان���ه 
حقیق���ی ( پایه2 نظ���ارت عم���ران اینجانب محمد 
علی سلیمانی به ش���ماره 03530001523 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجان���ب س���ید عب���اس بیضایی مال���ک خودروی 
س���واری پژو پارس به شماره ش���هربانی 871 و 81 
 NAAN01CE8HH014284 ایران 36 و شماره بدنه
و ش���ماره موت���ور 124K1131971 به عل���ت فقدان 
اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

نامه مورخ 98,9,17ش���رکت کرمان موتورمبنی برفک 
ره���ن خودروجکS5ب���ه ن���ام خانم نازنی���ن مرآتی به 
ش���ماره شاس���یNAKSH7324JB153971 وشماره 
انتظام���ی 22 ص 252 ای���ران 74 و  ش���ماره موت���ور 
HFC4GA31DH0017560 مفق���ود و ازدرج���ه اعتب���ار 

ساقط میباشد. ,ع
99
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ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی خ���ودرو س���واری پ���ژو 
206  ه���اچ ب���ک رن���گ مش���کی متالیک م���دل 1396 
به ش���ماره موت���ور 172B0017661 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP13FE8HJ129635 به ش���ماره انتظامی 627 
ط 32 ای���ران 84 به مالکیت علی مقدس پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت سبز و سند موتور سیکلت سیستم طرنا تیپ 
CDI 125 رنگ سفید مدل 1387 شماره موتور2951601 
ش���ماره   NID***125B8700648 شاس���ی  ش���ماره 
انتظام���ی 771,46321ب���ه نام حمید اکب���رزاده فرزند 

محمدرضا مفقود شده و اعتبار ندارد.
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س���ند قطعی مفقود بشماره 26056  مورخ 
رش���ت   160 دفترخان���ه  در   1394/02/02
خ���ودروی س���واری ال ن���ود تیپ ل���وگان 90 
L م���دل 1390 ب���ه رنگ مش���کی متالیک به 
346ق16   /  46 ای���ران  انتظام���ی  ش���ماره 
ش���ماره موت���ور K4MA690D135823   و 
   NAPLSRALD01103315 ش���ماره شاس���ی
به ن���ام علی محم���دی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز خودروی پیکان1600 مدل 1383 رنگ سفید 
روغنی به شماره انتظامی 389ج52 ایران 12  شماره 
موتور 11283140396 و شماره شاسی 83529017 به 
مالکیت کاظم حیدری���ان اله آباد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فراخوان تجدید مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد محلی را جه��ت ارائه خدمات 

بینایی س��نجی در بیمارس��تان خاتم االنبی��اء)ص( را از 
طری��ق انج��ام مزایده عمومی به ص��ورت اجاره به بخش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . کلی��ه مراح��ل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5099000060000005، 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 مزای��ده فوق مبل��غ 500.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذکوربه نشانی :  مشهد -چهار راه ابوطالب  

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

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/05/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/10
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/06/11

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

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

 س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار درنظ��ردارد برابربودج��ه 
مص��وب سال99نس��بت ب��ه فروش آه��ن آالت 
مس��تعمل موجود درس��ازمان ازطری��ق مزایده 
کتب��ی اقدام نماید.ل��ذا متقاضیان م��ی توانند 
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��ترودریافت ف��رم 
مربوط��ه ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان مراجع��ه وی��ا 
حاص��ل  تلفن05144229325تم��اس  باش��ماره 
فرمایند.مبلغ س��پرده شرکت در مزایده معادل 
78/000/000 ری��ال به صورت نقدیاضمانت نامه 
بانک��ی می باش��د. ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت 
شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی 
به دبیرخانه س��ازمان پایان وقت اداری س��اعت 
14/10روز دوش��نبه م��ورخ 99/6/10 می باش��د.
مزای��ده رأس س��اعت10صبح روز س��ه ش��نبه 
مورخ99/6/11در محل س��ازمان عم��ران برگزار 

می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان 

 »آگهی مزایده « نوبت اول
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فراخوان تجدید مزایده
نوبت  دوم

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

زین��ب )س( س��ابق واق��ع درمش��هد-انتهای خیاب��ان 
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   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت بتون شرق

 ) سهامی خاص( به شماره ثبت 3190 
و شناسه ملی 10380190909

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
دع��وت بعمل م��ی آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بتون 
ش��رق که در س��اعت10 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1399/6/4 در محل شرکت به نشانی 
مش��هد بلوار س��جاد برج نگین پاسارگاد وا
حد 501  کد پستی 9186693586 تشکیل می 
گردد اصالتًا یا وکالتًا حضور به هم رسانند:

دستورات جلسه:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

2- انتخ��اب بازرس��ان اصلی و عل��ی البدل 
برای سال 1399

س��الهای  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب    -3
1396،1397،1398

4-  انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
9ع هیئت مدیره شرکت بتون شرق 

90
48
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آگهی تغییرات شرکت صدر معادن خراسان 
و   456679 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14004183243

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,25 مورخ 
 - تهران  استان  به:  شرکت  اصلی  مرکز   : شد 
مرکزی  بخش   ، تهران  شهرستان   ،  15 منطقه 
انقالب  خیابان   ، بهار  محله  تهران،  شهر   ،
 ،  37 پالک   ، جنوبی  بهار  خیابان   ، اسالمی 
پستی  کد   515 واحد   ، دوم  طبقه   ، بهار  برج 
1561636364انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
)934308( تهران  غیرتجاری  موسسات  و 

,ع
99

04
72
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پارسیان  ساز  سکنا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2366 

و شناسه ملی 10360040749

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,07 مورخ 
1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس 
 ، بیرجند  شهرستان   ، جنوبی  خراسان  استان 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله چهاردرخت 
 ، ای9  کوشه  شهیدهاشم  کوچه   ، ده(  )میون 
ای]طالقانی5[  کوشه  شهیدسیدهاشم  خیابان 
کدپستی  غربی  واحد   ، اول  طبقه   ،  0 پالک   ،
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   99714863820

اساسنامه اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )934692(

,ع
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )935663(

 آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 10980009000

به  منتهی  مالی  صورتهای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,10 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
1398,12,29 مورد تصویب قرار گرفت 2- آقای مصطفی عرب عامری بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا حاتم خانی بعنوان بازرس     
علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به 1399,12,30 انتخاب گردیدند 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. 4- شرکت های فرآوری پویازرکان آق دره )سهامی خاص( با شناسه ملی 10862043289، پویازرکان آق دره 
)سهامی خاص( با شناسه ملی 10100250643 و آجرسفالین صبامهر با شناسه ملی 10980009086 به مدت 2 سال بعنوان اعضاء هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند. 

س
,  9
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 آگهی تغییرات شرکت عمرانی آذین گستر 
عطاملک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

3360 و شناسه ملی 14003642882

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,11,26 مورخ  العاده  فوق 
نام   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت به " پی بام سازه آراد " تغییر 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  رضوی  خراسان 
)935907( سبزوار  غیرتجاری  موسسات 

س
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آساک  خودرو  شاد  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 503 و 

شناسه ملی 10380069449

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,10
 0770034721 ملی  شماره  به  احمدی  مجتبی 
بعنوان نماینده جدید شرکت تولیدی و ساختمانی 
باقیمانده مدت  سترا به شماره ثبت 45066 برای 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1399,07,01 انتخاب 
گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
با امضای آقایان حمیدرضا شاد رئیس هیئت مدیره 
و مجتبی احمدی نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )935905(

س
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اصالحـیه 
بدینوسیله به اسـتحضار می رساند 
شناسـه  شـماره  بـه  مناقصـه 
در  مندرج   2099000060000035
روزنامه مورخ 99/5/11 مربوط به 

خرید یک دسـتگاه دیزل ژنراتور جهت بیمارستان 
320 تختخوابی شـهید هاشمی نژاد و مبلغ تضمین 
ریـال   1/500/000/000 مناقصـه  در  شـرکت 

ضمانتنامه بانکی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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 ش��هرداری ش��اهرود در نظر دارد نسبت 
به اجرای عملیات مناس��ب سازی پیاده رو 
خیابان فردوسی از طریق برگزاری مناقصه 
عموم��ی اق��دام نمای��د، ل��ذا متقاضی��ان 
می توانن��د همه روزه به ج��زء  ایام تعطیل 
در وق��ت اداری جه��ت هماهنگ��ی . بلحاظ 
بازدید و کس��ب هرگونه اطالعات بیشتر با 
تلفن 32374001 و 32333960)023( 
واح��د عم��ران تماس حاص��ل نموده و یا 
از طری��ق س��ایت ش��هرداری به آدرس  
www.shahrood.ir  دانلود اسناد مناقصه 
ف��وق الذک��ر را مش��اهده و به��ره برداری 
نماید.ضمنا مهلت دریافت اس��ناد مناقصه 
تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ یکم 

شهریور99  است.
علیرضا حاج محمدعلی- شهردار شاهرود

 آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری شاهرود

نوبت دوم
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5روزنامـه صبـح ایـران

 کتاب »آتش تأویل بر خرمن تنزیل« منتشر شد ایبنا: کتاب »آتش تأویل بر خرمن تنزیل؛ تحقیقی پیرامون فرقه وهابیت« در راستای تأکید حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی برای 
مقابله با توطئه های جریان تکفیری، با تالش آیت اهلل دکتر سیدحسن عاملی؛ نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، تألیف و از سوی انتشارات مکارمی اردبیل منتشر شد. این کتاب نتیجه سال ها تالش و تحقیق مؤلف 

بوده و برای دانشگاهیان، طالب و فضالی حوزه های علمیه، عالقه مندان و صاحبنظران حوزه علوم دینی و پژوهشگران، محققان حوزه جریان شناسی وهابیت و عموم مخاطبان مفید است.

کارکردهای اجتماعی زیارت )2(

معصومین b ؛ اسوه بردباری و گذشت  ©
پیامبر اســام)ص( و ائمــه)ع( مظهر 
بردباری و گذشت بودند. آنان خطاهای 
مردم را نادیده می گرفتند. بر اســاس 
تصریح آیه قرآن، مهر و عاطفه پیامبر 
اسام)ص( نسبت به مردم موجب شده 
بود ایشــان برای رشــد و تعالی مردم 
بسیار دلســوزی کنند و از گرفتاری و 

رنج مردم غصه دار شوند؛ »لََقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُكْم َعِزیٌز َعلَْیِه ما َعِنتُّْم 
َحِریــٌص َعلَْیُكْم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤٌف َرِحیٌم« )توبه/128( یقیناً پیامبری از جنس 
خودتان به ســویتان آمد که به رنج و مشــقت افتادنتان بر او دشــوار است، 
اشــتیاق شدیدی به ]هدایِت[ شما دارد، و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان 

است. 
در زیارت حضرت رسول هم می خوانیم: »َو انََّك َقْد َرُؤْفَت بِالُْمْؤِمِنیَن، َو َغُلْظَت 
َعلَی الْكافِِریَن...« )ای پیامبر!( همانا تو به مؤمنین رأفت )مهربانی( نمودی و 

به کافران درشتی نشان دادی.
اهل بیت)ع( نیز در این خصلت تأســی به پیامبر خدا داشــتند و با گذشت 
و عطوفت با خطاکاران برخورد می کردند. عامه مجلســي مي نویسد: مردي 
از شــام با تحریك معاویه، به امام مجتبي)ع( ناسزا گفت. امام)ع( صبر کرد 
تا ســخن او به پایان رســید. آن گاه به ســوي او رفت، تبسمي کرد و به او 
سام نمود و ســپس فرمود: فكر مي کنم غریب هســتي و شاید در اشتباه 
افتاده اي. اگر به چیزي نیــاز داري، برآورده کنیم. اگر راهنمایي مي خواهي، 
راهنمایي ات کنیم و اگر گرســنه اي سیرت کنیم. اگر برهنه اي لباست دهیم 
و اگر نیازمندي، بي نیازت کنیم. اگر جا و مكان نداري، مســكنت دهیم و تا 
بازگشت به وطنت میهمان ما باشي و... . مرد شامي در برابر این خلق عظیم 
ََّك  َخلِیَفُه اهللِ فِي أَْرِضِه اهللُ أَْعلَُم  شرمنده شد، گریه کرد و گفت: »أَْشــَهُد أَن
َحْیُث یَْجَعُل رِســالََته ؛ گواهي مي دهم که تو جانشین خدا در زمین هستي. 
خدا بهتر مي داند که رسالت خویش را کجا قرار دهد«. سپس عرضه داشت: 
»تو و پدرت پیش من مبغوض ترین افراد بودید؛ ولي اکنون محبوب ترین افراد 

در نزدم هستید«.
عبدالرزاق گوید: کنیزکی آب به روی دســتان امام چهارم می ریخت تا برای 
نماز وضو بســازد. ظرف آب از دســت آن کنیز بــه روی آن حضرت افتاد و 
صورت ایشان را زخمی کرد امام سر بلند کرد به جانب او؛ کنیزك گفت خدا 
مي فرماید: »َو الْكاِظِمیَن الَْغْیظ...« آن ها که خشم خود را فرو می خورند. فرمود 
خشم خود را فرو خوردم. کنیزك گفت: »َو الْعافِیَن َعِن النَّاس ...« و آن ها که از 
مردم درگذرند. فرمود خدا از تو بگذرد. عرض کرد: »َو اهللُ یُِحبُّ الُْمْحِسِنین« 

)آل عمران/ 134(  خدا محسنان را دوست دارد. فرمود برو که تو آزادی.
زائران حرم های معصومین)ع( باید بكوشــند این خصلــت را از آن نورهای 
درخشــان فرا گیرند و در همه عرصه های زندگی به کار بندند. انسان گاهی 
آگاهانه و گاهی از روی غفلت، ممكن اســت دچار لغزش شــده، کار خافی 
انجام دهد. ســیره اهــل بیت عصمت و طهارت)ع( در ایــن زمینه آن بوده 
کــه این لغزش ها را یا نادیده می گرفتند و یا بــا تذکر، رفتار فرد خطاکار را 
اصاح می کردند. زراره از امــام باقر و امام صادق)ع( نقل کرده که فرمودند: 
»نزدیك ترین موضع بنده به کفر آن اســت که  با مردی برادر دینی باشــد و 
لغزش ها و خطاهای او را شــمرده  ]نزد خود نگه دارد[ تا روزی او را به  خاطر 

آن لغزش ها، سرزنش کند«. )کافی، ج 2، ص 354(
رسول خدا)ص( فرمود: »به دنبال کشف لغزش های مؤمنان نباشید، زیرا هر 
کــس به دنبال لغزش های برادر دینی خود برآیــد، خداوند لغزش های او را 
دنبال می کند و آن  کس که خداوند به دنبال لغزش هایش برآید، او را رســوا 

خواهد کرد، گر چه داخل خانه اش باشد«. )کافی، ج 2، ص 355(
با رعایت این نكته اخاقی، زائران باید با خوش بینی نسبت به  یكدیگر برخورد 

کنند و هرگز به دنبال شمردن لغزش های دیگران نباشند. 

تربیتی   علوم  ارشد  کارشناس  اسامی/  رضوان   
می کنیم  مرور  را  خود  کودکی  دوران  خاطرات  که  زمانی 
یاد می آوریم؛  به  را  از حضور در زیارتگاه ها  لحظات خوشی 
جذب  صحن ها،  در  کردن  بازی  و  دویدن  از  قاب هایی 
آینه کاری ها شدن، حال و هوای پدر و مادرمان هنگامی که 
ماندگار  برای همیشه در ذهنمان  و...  زیارت نامه می خوانند 
شده است. همین خاطرات خوش بود که آغازی برای یك 
دوستی پایدار شد. کم کم دل ما هم به ضریح گره خورد و 

صاحب حرم، صاحب دل و محرم اسرار ما هم شد.
اندکــی پس از اینكه خواندن و نوشــتن یاد گرفتیم ســعی 
کردیــم مانند مادرمــان اذن دخول و زیارت نامــه بخوانیم. 
اوایل خواندنشــان برایمان دشــوار بود و گاهــی زیارت نامه 
نصفــه می ماند اما آن قدر تاش کردیم تا خواندنشــان برای 
ما هم آسان شد. بزرگ تر که شدیم شخصیت مقدسی را که 
به زیارتش می رفتیم بیشــتر شــناختیم و دوستی ما رنگ و 
بوی دیگری گرفت. سال ها گذشت، بعضی از ما سعی کردیم 
همیشه به یاد عهدهایی که در حرم بستیم باشیم اما بعضی 
هم نتوانستیم پای قول و قرارهایمان بمانیم. با این حال برای 
اغلب ما کنار ضریحش همیشه همان جایی است که دلمان 

آرام می شود و نامش همواره واسطه حاجات ما با خداست.
امروز هم حین زیارت برای فرزندان ما خاطرات خوشی ساخته 
می شــود. آن ها مطالب زیادی را بی درس و معلم می آموزند. 
مطالبی که کســی برای بیان آن هــا کاس برگزار نمی کند، 
تكلیــف نمی دهد و امتحان نمی گیرد، اما از همه کاس هایی 

که در آن شرکت کرده اند اثرگذارتر و ماندگارتر است.

موانع برقراری ارتباط کودکان با اماکن مذهبی»
کودکان امروز بزرگســاالن آینده هســتند. در عصر کنونی 
کودکان در مرکز توجه قــرار دارند. اگر در دوران کودکی ما، 
تنها تشویقی که در مراســم های مذهبی دریافت می کردیم 
شــكات و تنقات بود، امروز برخی نذر می کنند و تعدادی 
کتاب مذهبی، عروسك با پوشش اسامی و... تهیه می کنند 
و بین کودکان پخش می کنند، در بعضی از حرم ها زیارت نامه 
مخصوص کودکان وجود دارد و در کنار زیارتگاه ها، مســاجد 
و هیئت هــا مراکزی با برنامه های مذهبی ویژه کودکان ایجاد 
شــده است؛ اما با همه این ها به نظر می رسد در شرایط فعلی 
نه تنها ارتباط کودکان با مكان های مذهبی از گذشته افزون تر 
نشده بلكه موانع بر سر این راه بیشتر و جدیدتر هم شده است.

یكی از موانع در مســیر ارتباط گیری کــودك با مكان های 
مذهبی فاصله ذهنی او با جایی است که در آن حاضر است؛ 
برای مثال زمانی را تصور کنید که کودك در حرم حضور دارد 
امــا ذهن و دلش درگیر بازی در تلفن همراه یا تبلت اســت. 
البته بازی های اینچنینی به خودی خود بد نیستند اما وقتی 
که مدت زمان خیلی زیــادی از کودك را به خود اختصاص 
می دهــد و فرصت توجــه و یادگیــری او را محدود می کند 
آسیب زا می شوند. از طرف دیگر متأسفانه اغلب بازی هایی که 
این روزها برای کودکان جذاب، در دســترس و شناخته شده 

هســتند با اهداف تربیتی محیطی که کودك 
در آن حضــور دارد قرابتی نــدارد یا حتی در 
تضاد با آن اســت؛ برای مثال بازی هایی را به 
یاد آورید که کودك در قالب شــخصیت آن 
مشغول خرابكاری و فرار از پلیس ها می شود یا 
به آرایش کردن شخصیت درون بازی مشغول 

است.
والدیــن می تواننــد پیش از حضــور در این 
مكان هــا با گفت وگو، نقل داســتان و... ذهن 
کودك را نسبت به جایی که قرار است بروند 
آمــاده و کنجكاو کنند. پــدر و مادر در طول 

زیــارت نیز نباید تنها غرق در زیارت خود شــوند و نیازهای 
تربیتی کودك خود را از یاد ببرند. آن ها می توانند برای مدت 
زمان حضور کودك برنامه داشــته باشــند و اگر ناگزیر از در 
اختیار قرار دادن بازی های موبایلی و نظایر آن هستند نسبت 

به آثار تربیتی بازی های منتخب حساس و هوشیار باشند.

حرم های دوستدار کودک»
از دیگر موانعی که امروز در مســیر برقــراری ارتباط کودك 
با مكان های متبرك وجــود دارد می توان به مراکز نگهداری 

کودکان در حرم ها اشــاره کرد! این مراکز 
اگرچــه با اهدافی نظیــر افزایش کیفیت 
زیارت مادران، درك اقتضائات کودکی و... 
ایجاد شــده اند اما در بعضی موارد والدین 
و بزرگ ترهــا ترجیح می دهنــد در کنار 
در ورودی حرم کــودك را به مراکز ویژه 
نگهداری بســپارند و بدون حضور کودك 
و با تمرکز، به زیارت خود مشــغول شوند. 
ما نباید فراموش کنیم که آنچه کودك از 
دیدن ارتباط معنوی والدین خود یا سایر 
افــراد حاضر دریافت می کنــد واقعی تر و 
دلنشین تر از پیام هایی است که مربی تاش می کند به کودك 

منتقل کند.
احتماالً شــما هم مادری را دیده اید که پس از نماز به دنبال 
فرزند خود می گردد یا کودکانــی که حین نماز بین صف ها 
راه می روند. در طول زمان حضور در حرم در شرایطی خاص 
نظیر شرکت در نماز جماعت یا طوالنی بودن زمان حضور در 
حرم ها، مســاجد و... چنین مراکزی می توانند یاریگر والدین 
باشــند، اما نباید فراموش کنیم که این مراکز، تسهیل کننده 

حضور کودك در حرم ها هستند نه جایگزین آن.

«bتعامل با کودکان در سیره معصومین
همه ما باید تاش کنیم به جــای آنكه کودکان را از حضور در 
حرم محروم کنیم زیارتگاه ها، مساجد و سایر اماکن مذهبی را به 
مكان های دوســتدار کودك بدل کنیم. افراد از اقشار گوناگون و 
در سنین مختلف در چنین مكان هایی حضور پیدا می کنند. در 
اغلب این مراکز امكاناتی برای رعایت حال سالمندان نظیر میز و 
صندلی های مخصوص نماز، کتاب های دعا با خط درشت، سطح 
شیبدار در کنار پله و... تعبیه شده است. امكانات حضور کودکان 

نیز در همین مكان ها می تواند فراهم شود.
در کنار امكانات رفاهی و پیش از آن الزم است پذیرش کودکان 
همان گونه که هســتند نه به عنوان بزرگسالی کوچك، در همه 
ما ایجاد شــود. احادیث نیز مؤید همین مطلب هســتند. دین 
اســام فعالیت و بازی کودکان را به رســمیت می شناسد و در 
زمره اقتضائات دوران کودکی به شمار می آورد؛ بنابراین نمی توان 
از کودك انتظار داشــت در تمام مدت حضور در اماکن مذهبی 

مانند فردی بالغ رفتار کند.
از ســوی دیگر در ســیره پیامبر)ص( که الگویی برای همه ما 
مسلمانان اســت، نمونه هایی از تعامل با کودکان در مكان های 
مذهبی ذکر شــده است که می تواند برای ما نیز سرلوحه عمل 
قرار گیرد؛ برای نمونه ایشان به عنوان امام جماعت، در موقعیتی 
که امام حسن)ع( که کودك بودند و در سجده روی دوش پیامبر 
رفته بودند و بازی می کردند، سجده نماز را طوالنی کردند و در 
جایی دیگر با شــنیدن صدای گریه کودك نماز را به سرعت به 
پایان رســاندند. در هر دوی این موقعیت ها پیامبر)ص( حضور 
کودك و شــرایط ســنی خاص او را به رســمیت شناخته اند و 
متناســب با آن رفتار کرده اند. عاوه بر این از ایشــان سخنی 
در راســتای منع حضور کودکان در مكان های دینی یا سرزنش 
کودك هنگام بازی ذکر نشــده است. بنابراین الزم است ما نیز 
هنــگام برخورد با کودکان در چنین مكان هایی صبر و بردباری 

داشته باشیم و آنان را همان گونه که هستند بپذیریم.

آمادگی برای پذیرش اعمال عبادی»
در روایت های ما برای سنین باالی هفت سال نیز رهنمودهایی 
وجود دارد؛ برای مثال دستور به برپا داشتن نماز از هفت سالگی 
وارد شده اســت. اجرای این حدیث برای کودکانی که مدت ها 
پیش از هفت سالگی حضور در اماکن مذهبی را تجربه کرده اند 
و با اعمال عبادی آشــنا شده اند ســاده تر از کودکانی است که 
سابقه ذهنی محدودی دارند یا تنها آموزش هایی در این رابطه 
دریافت کرده انــد. کودك ضمن حضور در این اماکن به تدریج 
پرسش های ذهنی خود را مطرح می کند و به مرور زمان قلب و 

ذهن او برای پذیرش اعمال عبادی آماده می شود.
کودکان در هر شرایطی دریافت هایی از حضور در اماکن مذهبی 
دارند؛ اما در زندگی امروز با وجود برجسته شدن دوران کودکی 
و ایجاد امكانات گوناگون، موانع ارتباط گیری کودکان بیشــتر 
و پیچیده تر از گذشــته شده اســت. با آگاهی از این دشواری ها 
می توانیــم از پیش خود را تجهیز کنیــم و موانع ارتباط با این 

اماکن را به حداقل رسانیم.

کودکان چگونه می توانند حضور بهتری را در اماکن زیارتی تجربه کنند؟

کبوترانه در حرم

هنگام زیارت 
برای فرزندان ما 
خاطرات خوشی 

ساخته می شود و 
آن ها مطالب زیادی 

را بی درس و معلم 
می آموزند 

بــــــرش
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9902890
بدینوس��یله به آقای عباس مرادی فرزند عزیز بش��ماره ملی 2140235398 بشناسنامه 23552 ابالغ می شود که 
برابر سند ازدواج: شماره سند: 23763، تاریخ سند: 1377/2/5، دفترخانه ازدواج 71 و طالق 25 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی بین شما و خانم ملیحه بیغم خراسانی به مبلغ تعداد دویست و چهارده عدد سکه یک بهار آزادی 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9904747 م.الف 165
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ ماده 101 پرونده اجرایی کالسه 9703333
بدین وسیله به خانم طاهره امت فرزند مظفر ش ش 670 و آقایان حیدر ولی زاده فرزند سعید ک.م 0923445617 
و متین ولی زاده فرزند سعید ک.م 0927571341 )با قیمومیت زینب دنیوی محمداباد( و سبحان ولی زاده فرزند 

سعید ک.م 0981327176 )با قیمومیت زینب دنیوی محمداباد( ابالغ می گردد که:
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/4/15 کارشناس رسمی دادگستری شش دانگ 
پالک ثبتی 1265 فرعی از 4 اصلی بخش نه مشهد ملکی مرحوم سعید ولی زاده به مبلغ 13/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 21/600/000 ریال به 
دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9904748 م.الف 166
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه پرونده شماره 138904006091000079
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9700418 له بانک س��رمایه علیه شرکت کشاورزی و دامپروری اطلس سایان 
به ش��ماره ثبت 25888 به نمایندگی خانم فاطمه دهقان و آقای محمد مهدی دهقان و ملیحه مخمل باف طبق 
گزارش مورخ 98/11/07 کارش��ناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی شش��دانگ پالک 259 فرعی از 248 اصلی 
بخش 7 مش��هد مورد وثیقه سند رهنی شماره 102009 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 64 شهر مشهد 
اس��تان خراس��ان رضوی به مبلغ 4/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا مراتب جهت اطالع اعالم می گردد. 

آ- 9904749 م.الف 167

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول کالسه: 9803829
بدینوس��یله ب��ه ورث��ه زوج مرحوم علی اکبر س��زاوار جوینده: )خانم مهن��از قوامی فرزند ابراهیم به ش��ماره ملی 
0939657457 و شماره شناسنامه 1476( بدهکار پرونده کالسه 9803829 ابالغ  می گردد که به موجب گزارش 
مورخ 1399/05/08 کارش��ناس رس��می دادگستری دو دانگ مشاع از شش��دانگ پالک ثبتی یک فرعی از پالک 
2766- اصلی در بخش: 3 مشهد به مبلغ 1/800/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دس��تمزد هیئت کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه..........چاپ.........درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9904750 م.الف 168
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ رأی هیئت نظارت پرونده شماره: 9709489
بدینوسیله به آقای احسان محمدی نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1364/03/19 شماره ملی: 0946485216 شماره 
شناسنامه: 1129 اعالم می گردد در خصوص اعتراض به نظریه رئیس ثبت مراتب به ثبت استان خراسان رضوی 
گزارش و منجر به صدور رأی هیئت نظارت به شماره 139918706094000237- 99/4/12 به شرح بین الهاللین 
گردید: )با عنایت به گزارش شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد و گزارش کارشناس مربوطه و بررسی سوابق 
ارسالی و الیحه اعتراضیه معترض هیئت به اتفاق آرا اعتراض مدیون را مردود دانسته و با تجویز ماده 169 آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 1387/6/11 و اصالحی 98/12/6 نظریه رئیس اجرا عیناً تأیید می گردد. 
این رأی طبق بند 8 ماده 25 اصالحی قانون ثبت صادر گردیده است و قطعی می باشد.( در ضمن این آگهی در یک 

نوبت در روزنامه چاپ و منتشر گردیده است. آ- 9904751 م.الف 169
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی اخطاریه ارزیابی کالسه 9707096
بدینوس��یله به حسین، نسیبه، نفیسه، شیال، شیما و نرجس ش��جاع صنوبری و بی بی محبوبه محمودی اول ورثه 
مرحوم خس��رو ش��جاع صنوبری مدیون س��ند رهنی 180396 مورخه 1392/09/14 دفترخانه 59 مش��هد ابالغ 
می گردد که بانک صادرات اجرائیه ای به کالسه 9707096 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پست 
مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور 
به مبلغ 3/373/413/237 ریال )سه میلیارد و سیصد و هفتاد و سه میلیون و چهارصد و سیزده هزار و دویست و 
سی و هفت ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد مورد وثیقه پالک ثبتی 72630 فرعی از 24563 فرعی از 4 اصلی بخش 9 
مشهد به مبلغ 9/000/000/000 )نه میلیارد ریال( ارزیابی گردیده لذا چنانچه به ارزیابی مذکور معترض می باشید 
ظرف مدت پنج روز پس از انتشار این اخطاریه مراتب اعتراض خود را ضمن واریز مبلغ 13/000/000 ریال بصورت 
علی الحساب برای ارزیابی پالک ثبتی به این اجرا اعالم نمایید. در غیر اینصورت عملیات اجرائی بر مبنای مبلغ فوق 

ادامه خواهد یافت و به اعتراض خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9904752 م.الف 170
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم س��اره بهرامی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب 
آپارتمان به شماره پالک 23966 فرعی از 20798 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد 

به علت س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 
390190 دفتر 2438 صفحه 64 بنام س��اره بهرامی ثبت و س��ند به شماره چاپی 500336 ب 91 صادر گردیده 
س��پس برابر س��ند رهنی 121012 مورخ 1394/06/11 دفتر 16 مشهد در رهن بانک سینا شعبه 15 خرداد قرار 

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

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9904758 م.الف 171
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��تار بدیعی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 99/10958 مورخ 1399/05/01 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان هفتصد و چهل و پنج س��هم مش��اع از بیست و دو هزار و هشت سهم 
ششدانگ پالک 1709 فرعی از 1382 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر 
به شماره شناسه الکترونیکی 139920306008000048 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت 
در اثر س��هل انگاری مفقود ش��ده را نموده اس��ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9904759 م.الف 172
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حس��ین بذرگر گلس��تانی با ارائه استش��هاد محل��ی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/9907 مورخ 
1399/04/23 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از یک میلیون و ششصد و شصت و سه 
هزار و ششصد و دو سهم ششدانگ پالک باقیمانده 178 و 179- اصلی )که برابر استانداردسازی تبدیل به پالک 
227- اصلی( واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 414 دفتر 403 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک 
متقاضی سند مالکیت در اثر نامعلوم مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ- 9904760 م.الف 173
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسعود معینی برابر گواهی حصر وراثت شماره 9209987514400114-1392/2/4 احدی از ورثه علیرضا 
معینی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/8288 مورخ 1399/4/9 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان دو سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ پالک 2682 فرعی از 1853 فرعی از 93- اصلی واقع 
در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 320 دفتر 339 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9904761 م.الف 174
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای محمدرض��ا ب��رادران عالف با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/7846 مورخ 
1399/04/05 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 3290 فرعی از 194 فرعی از 168- اصلی 
واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناسه الکترونیکی 139820306008009577 ثبت 
گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده  است در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9904762 م.الف 175
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  علی چنارانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 44 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت   229/56 
مت��ر مربع در قس��متی از پالک 433فرعی از135اصلی  بخش 3 زبرخ��ان واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت 
علی برومند فرزند ابوالقاسم 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9904815
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 6 /99/6

 سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجید قدمگاهی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 2231 صادره از قدمگاه در یک باب خانه  به مساحت 
225/33مت��ر مربع در قس��متی از پ��الک 433 فرعی از 135 اصل��ی بخش 3 زبرخان واق��ع در اراضی قدمگاه از 
محل مالکیت علی برومند 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9904816
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/6/6

 سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
 آگه��ی موضوع ماده3قان��ون وماده13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی برابررای شماره139960306022000230هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی نادری فرزندغالمرضابشماره شناسنامه292صادره فریمان کدملی0848704134دریک باب محوطه 
محصور بمساحت 20000متر  مربع پالک139فرعی از334 اصلی واقع دربخش 5 ازمحل مالکیت رسمی متقاضی 
محرزگردیده است.لذا بمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز 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 تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا بمراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهدشد.      آ-9904825
  تاریخ انتشارنوبت اول:99/5/07

تاریخ انتشارنوبت دوم:99/5/22          
محمدرضارجایی مقدم                 

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عباسعلی غفوری دارای شناسنامه شماره 72 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900174 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیبا آذرپور به شناسنامه 3821 در 

تاریخ 1391/10/03 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عباسعلی غفوری به ش ملی 0749098295 متولد 1341/01/05 همسر متوفی

2- فاطمه غفوری به ش ملی 0740099213 متولد 1370/01/14 فرزند متوفی
3- سکینه غفوری به ش ملی 0749911360 متولد 1366/01/05 فرزند متوفی

4- علی غفوری به ش ملی 0740219189 متولد 1373/01/12 فرزند متوفی
5- مریم غفوری به ش ملی 0749714158 متولد 1360/06/20 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904781
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

هیات موضوع قانون تعییت تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی             
[گهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فلقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1و3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هاجر مرشدلو 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 7253 صادره از در یک دامداری به مساحت 5000 متر مربع در قسمتی از پالک 

18 – اصلی بخش 2 زبرخان واقع در مزرعه و قنات حسین آباد درخت شبان از محل مالکیت ثبتی خود متقاضی 
و مهدی یاوری فرزند غالمعلی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوط این آگهی دردر دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه محلی کثیر االنتش��ار در شهرها منتش��ر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نمایند و در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د و صدور سند 
مالکی��ت مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برابر ماده 13 آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی 
تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و نحدید حدود بصورت همزمان با اطالع عموم  می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نماید.آ-9904754
تاریخ انتشار نوبت اول 99/5/22                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/6/6                                                                                                                

سید حسن پور موسوی 
رییس ثبت اسناد و امالک   

آگهی دعوت افراز
چون آقای مصطفی شیخی فرزند حسین احدی از مالکین مشاعی پالک 1/701- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرس��تان زابل خیابان الغدیر کوچه 8 طبق درخواس��ت ش��ماره 102/5071- ز  مورخ 1399/5/5 تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 
صبح روز مورخ 1399/6/4 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.آ-9904722  

م الف:370
تاریخ انتشار :  1399/5/22 

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

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

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زیبا موحدی صابری فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 317 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 
122/49 متر مربع در قس��متی از پالک 18 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع دراراضی تلخ زنج از محل 
مالکیت ثبتی فاطمه قدمگاهی فرزند سید مصطفی 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 االنتش��ار در شهرها منتش��ر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
ش��د وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم 
اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نماید .آ-9904721
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 5 /99/6

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره139960306022000230هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی نادری 
فرزندغالمرضابشماره شناسنامه292صادره ازفریمان دریک باب محوطه محصور پالک139فرعی از334 اصلی واقع 
دربخش 5 باتوجه به گزارش کارشناس رای فوق به شرح ذیل اصالح می گردد:حدشمال بطول100متردیواریست 
به زمین غالم رس��ول حصاری وغرب بطولهای199,47متردیواریس��ت به زمین غالمحسین حصاری و10متردرب 
ودیواریس��ت به راه اختصاصی لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می ش��ود،درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم ،وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904194
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,22
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان
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برای بررسی جزئیات به مجلس می رود
اقتصاد/ فرزانه غالمی: اخبار غیررسمی 
هماهنگی  عالــی  شــورای  می گویند 
اقتصادی سران قوا در برابر اجرای مبهم 
طرح فروش نفت مقاومت از خود نشان 
داده است و مجلس و قوه قضائیه تالش 
می کنند مانع تکــرار تجربه تلخ بنزین 
شوند. آنچه شنیده شده این است که در 
جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت تالش داشته با ذکر 
کلیات و بدون ورود به جزئیات اجرایی طرح، مصوبه سران قوا را گرفته و طرح را 
اجرایی کند، اما در نهایت بنا شده است با تعیین کمیته مشترکی از اعضای درون 

جلسه، جزئیات اجرایی طرح تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه شود.

دولت بعدی نباید درگیر حاشیه های »گشایش اقتصادی« شود!»
در حالــی که رئیس جمهــور و برخی مقامات مطلع دیگر از موافقت ســران 
ســه قوه با طرح دولت برای پیش فروش نفت در بازه زمانی یکســاله در بازار 
خبر می دهند، از یک ســو این مصوبه برای اجرا نیازمند تأیید رهبری اســت 
تا پس از تأییــد رهبری، درباره جزئیات طرح از قبیــل میزان عرضه ماهانه 
نفت پیش فروش شــده، نحوه عرضه و ... هم توافق حاصل شــود و از سویی 
دیگر برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس از جمع بندی سران سه قوه 
مبنی بر ارائه الیحه از ســوی دولت به مجلس خبر می دهند که بر این اساس 
گشــایش اقتصادی نه با فرمول و شــیوه دولت که مبتنی بر نگاه مدت دار به 
فروش نفت است بلکه به صورت قطعی و نقدی به گونه ای که دولت بعدی را 

درگیر حاشیه های چنین طرحی نکند.

تالش می کنیم فروش نفت قطعی باشد»
خبرگزاری ها روز گذشــته به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در 
جلسه شورای عالی هماهنگی قوا حضور داشته، نوشتند: دولت می تواند با استفاده 
از ظرفیت بازارسرمایه برای افزایش فروش نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد. 
قراردادهای آینده مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در 
جامعه و همچنین تأمین منابع مالی برای دولت در بخش های مختلف، از اهداف 
طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت. 
به گفته محمدرضا پورابراهیمی، دولت می تواند از فروش نفت و قراردادهای آینده 
نفت اســتفاده کند.وی گفت: تالش می کنیم تعهــدات دولت فعلی را به آینده 
موکول نکنیم و فروش به  صورت قطعی انجام شــود و مبنای تســویه ریالی در 

سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد، منتفی است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص تأثیــر اجرای این مصوبات در 
اقتصاد کشــور، اظهار کرد: می توانیم از ظرفیت بازارســرمایه برای کاهش فشار 
ناشی از تحریم ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم. همچنین 
مجموعه پاالیشگاه های داخلی کشور به  خصوص پاالیشگاه های کوچک از طریق 
تأمین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم. با اجرایی شدن این مصوبات صادرات 
کشــور رونق خواهد گرفت و ظرفیت های صادراتی برای ارزآوری در بهبود تراز 

تجاری کشور کمک خواهد کرد.

مردم نفتشان را به پاالیشگاه ها می فروشند»
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما گفت: این طرح دولت 
اشــکال های جدی دارد و با توجه به محدودیت هایــی در فروش نفت در قالب 

سهمیه اوپک، دولت را بدهکار خواهد کرد.
جعفر قادری ادامه  داد: به نظر می رسد نظر مجلس فروش نقدی و قطعی نفت از 
طریق بورس انرژی و با تخفیف بیشتر مدنظر است تا مردم نفت خریداری شده 
را به صادرکنندگان و یا پاالیشگاه های داخلی بفروشند و صادرات نفت از انحصار 
دولت خارج شود و دولت بعد هم بدهکاری به ارث برده از این دولت نداشته باشد.

نگاه بلندمدت به سلف نفتی دردسرآفرین است»
عضو دیگر این کمیسیون هم به خبرنگار ما گفت: دولت نگاه بلندمدت به اوراق 
ســلف نفتی دارد که این نگاه، دولت بعد را که درآمدی از این محل نداشــته اما 
باید پاسخگوی بازخریدی اوراق باشد، به دردسر می اندازد. مهدی طغیانی افزود: 
مجلس آماده بررسی برنامه گشایش اقتصادی دولت است و نگاهمان  این است 
که چرا این فروش نفت، نقدی و قطعی نباشــد و آپشنی جدید در فروش نفت 
ایجاد نکند؟ وی تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد این الیحه را با فوریت بررسی 

کند و به سرانجام برساند.

طرح فروش داخلی نفت؛ اقتصاد مردم محور»
با وجود این، دیروز رئیس جمهور با اشــاره به تصویب کلیات طرح فروش داخلی 
نفت و عرضه آن در بورس انرژی در جلسه دو روز پیش سران قوا گفت: امیدواریم 
پس از تصویب نهایی و تدوین شــیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی 
کند. دولت به  ویژه ستاد اقتصادی همواره در تالش برای اتخاذ و اجرای سیاست ها 
و تدابیری در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید 
بوده است.حسن روحانی ادامه داد: طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس 
انرژی از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی مؤثر در راستای 
سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی است.

قدس از مشکالت عجیب و غریب شهرک صنعتی پارسیان گزارش می دهد

شهرکی بی»راه« و بی »آب«!
 اقتصاد/زهــرا طوســی در نقشــه 
جغرافیای کشورمان 900 شهرک صنعتی 
با حــدود 84هــزار بنگاه اقتصــادی در 
تالش اند با وجود موانع، اشتغال نزدیک به 
یک میلیون نفر را تضمین کنند، اما گاهی 
ساده ترین مسائل می تواند آن ها را تسلیم 

شرایط کند.
واحدهای  از  ۲۱درصد 
و  در شــهرک ها  راکد 
نواحی صنعتی کشــور 
به دالیل زیرساختی یا 
روبنایی دست از تولید 
ســرمایه  کشــیده اند. 
روانه  امروز  آن ها شاید 
بازارهای موازی شــده 
باشــد. برخی دیگر نیز 
با ســدهایی از جنس 
بیمــه ای،  مالیاتــی، 
بانکــی، ارزی و محیط 
زیســتی نیمه تعطیل  
هستند و با کمتر از 30 
تا 50 درصد ظرفیت خطوط تولیدشــان 

کار می کنند.
در این میان، شــهرکی صنعتی در پهنه 
اقتصادی کشورمان هســت که عالوه بر 
مشــکالت عمومی به معنــای واقعی با 
دســت انداز و ورود ممنوع در مسیر تولید 
مواجه است. شهرکی فعال و پویا که »راه« 

ندارد. 
شــهرک صنعتی پارســیان که در مسیر 
جاده نیشابور- مشهد قرار دارد، از داشتن 
مســیر دسترســی و راه به عنوان شریان 
ورودی مواد اولیه محروم است. راه فرعی 
که به شهرک گشــوده شده نیز گاهی با 
خاکریزهای موقت بسته می شود تا همه 
نهادها بــا تمام توان جلــو تولید در این 

شهرک را گرفته باشند.
با وجود اینکه تأمین زیرســاخت ها یکی 
از مــوارد دارای اهمیت باال در راســتای 
توسعه صنعتی تلقی می شود، اما در سال 
جهــش تولید ۱۲واحد صنعتــی در این 
شهرک به دلیل عدم رفع همین مشکالت 
تعطیل شــده اند و۱۲0 میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری جدید در آن به مویی بند 

است.

شهرکی بدون راه دسترسی»
در بازدید از شــهرک صنعتی پارســیان 
مشــخص شــد ۱۶دســت انداز در جاده 
منتهی به آن که ســرعت مــا را گرفته 
بود، پیشتر از این ها تولید در این منطقه 
را مهار کرده اســت. بختیاری، مدیرعامل 
این شــهرک صنعتی، وقتی از نداشــتن 
راه دسترســی صحبت می کند، می گوید: 
کمترین مشــکل ما این است که کامیون 
و تانکرهــای حاوی مواد اولیه چطور وارد 
شهرک شــوند در حالی که عبور و مرور 
وســایل نقلیه سنگین در دو سمت جاده 

ممنوع است. 

بختیاری می گوید: در حالی که راه اصلی 
بــرای ورود وســایل نقلیه نداریم، همان 
جــاده فرعی کــه برای عبــور و مرور در 
نظر گرفته شــده نیز در مراسم هایی مثل 
عبــور کاروان های پیاده بــا تلی از خاک 
بســته می شــود. به طوری که کارگرانی 
که صبح وارد شهرک شده اند شب پشت 
خاکریزهای بلندی که بدون هماهنگی در 

مسیر ایجاد شده، باقی می مانند! 
مشــکالت مسیر عبور و دسترسی آن قدر 
برای تولیدکنندگان این شهرک مهم است 
که آن را به عنوان اولین مشکل خود طرح 
می کنند و این مســیر آن قدر دردســر و 
حاشیه دارد که تمام نشدنی است. آن ها در 
مسیر بازدید از شهرک صنعتی یک پل از 
سمت تربت و فریمان را نشانمان می دهند 
که هشت سال است در یک تصمیم آنی و 
عاجل با یک کامیون خاک بسته شده و با 
وجود پیگیری های انجام شده، بازگشایی 

آن به فراموشی سپرده شده است.

در تصمیم گیری ها شهرک صنعتی را »
نمی بینند

بختیــاری می گوید: نامــه زده ایم، اما هر 
نامه در بروکراسی اداری ۶ ماه معطلمان 
می کند و دســت آخر هم بــه یک ارگان 
دیگــر پاســمان می دهند. وی یــادآور 
این  غیرکارشناسی  تصمیم های  می شود: 
قدرت را دارند که سرمایه تولیدکنندگان 

را از راه به بیراهه بکشانند.
متأسفانه مسئوالن منطقه  وی می گوید: 
در تصمیم گیری ها ما را لحاظ نمی کنند و 
بی توجه به اینکه شهرک صنعتی در این 
ناحیه فعال اســت، مسیر دسترسی ما را 

می بندند.

جذب 75 سرمایه گذار جدید»
وی می گویــد: در موقعیــت اقتصــادی 
فعلی75 ســرمایه گذار جدید قرار اســت 
به این شــهرک وارد شــوند که با حجم 
باالی ســرمایه گذاری که دارند می توانند 
تحولــی در اقتصاد منطقــه ایجاد کنند. 
ما به دنبال حل مشــکالت هستیم، ولی 
کسی مسئولیت حل مشــکل این راه را 

نمی پذیرد.
وی بــا درد از شــهرکی می گوید که در 
آن کار هســت، ولی کارگر نیست. واحد 
تولیدی فعال هست، اما مواد اولیه نیست 
و می خواهد که این ها را بنویسیم تا شاید 
یک مســئول آن را بخوانــد و یک گره از 

مشکالت را باز کند.

قوانین قبلی ملغی شده؛ قوانین »
جدید ابالغ نشده!

شــهباز خنجرســین، کارآفریــن نمونه 
کشــوری و یــک تولیدکننــده صنایع 
روشنایی است که پاشنه آشیل مشکالت 
تولیدکنندگان در این شــهرک را بحران 

آب و مشکالت گمرکی و ارزی می داند.
وی کــه تغییــر پیاپی قوانین حســابی 
کالفه اش کرده اســت، از پروســه تأمین 
ارز قطره چکانی گالیــه دارد و می گوید: 
مواد اولیه ما یک ماه دیگر تمام می شــود 
و کاالهای ما در گمــرک مانده و در این 
میــان قوانین قبلی هم ملغی شــده، اما 

قوانین جدید ابالغ نشده است!

 ضربه تصمیمات آنی »
در لباس قانون

وی توضیــح می دهد: ماهیانــه از صفر تا 
۱00، ۲00 هزار دســتگاه چراغ را تولید 
می کنند کــه ۶3 قلــم کاالی متنوع را 
شــامل می شــود، حاال ۶0 تــن قطعات 
الکترونیکی شــان در بندر مانده و اجازه 
ترخیص ندارد و این مسئله موجب شده تا 
چرخه تأمین مواد اولیه آن ها مختل شود.

حســین خانی زاده، دبیــر خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت خراســان رضوی نیز 
مهم تریــن چالــش 38 واحــد صنعتی 
مســتقر در این منطقه را محدودیت های 
جاده قدیم مشــهد -نیشابور و تأمین آب 
می داند و می گوید: اگر قوانین در کشــور 
بــه ثبات برســند، تولیدکننــده تکلیف 
خودش را می دانــد، ولی به محض اینکه 
فعال اقتصادی خودش را با قانون سازگار 
می کند دوباره یک تصمیم جدید در لباس 
قانون سر راهش سبز می شود و گریبان او 

را می گیرد. 

 احتمال آبرسانی»
 از سد طرق به شهرک

وی امیدوار اســت انتقال آب از ســد طرق 
که برای آبرســانی به روســتاهای اطراف 
انجــام می شــود، درد شــهرک صنعتی را 
هــم دوا کند، البته به شــرطی که این بار 
سیاست گذاران شهرک پارسیان را در کنار 
جاده قدیم ببینند.جعفر صنوبری، مدیرعامل 
شــرکت تولید قند نیز به همین روزنه امید 
برای آبرسانی از سد طرق دلخوش است تا 
بتواند خط تولید جدید و طرح توسعه اش را 
جامه عمل بپوشــد.وی، روزانه ۲0 تن قند 
تولید می کنــد و از کم آبی و قطع ناگهانی 
برق ضررها کشــیده اســت، فرزندش را در 
مسیر همین جاده یکطرفه پر دست انداز از 
دست داده و امیدوار اســت چراغ کارخانه 
تولیدی اش افروخته بمانــد. می گوید یک 
ریال خدمات دولتی نگرفته و چشمش آب 
نمی خورد که مسئوالن برای آبرسانی کاری 
کنند. شاهد مثال هم این را می گوید که در 
یک برنامه بازدید یک مقام مسئول منطقه ای 
جلو مسئوالن کشوری به آن ها قول می دهد 
با ۱۱ تانکر آب مشکالت کم آبی این منطقه 
را جبــران کنند، اما همین که مســئوالن 
کشــوری رویشــان را برمی گردانند، به او 

می گویند روی این وعده حساب نکند.

محصوالت لبنی در دست اندازهای »
جاده خراب می شوند

در ادامه بازدید از شــهرک با تولیدکننده ای 
روبه رو شــدیم کــه آن قدر بغــض دارد که 
نمی توانــد صحبــت کند. نادر قیــاس، آب 
می نوشــد و دردهایــش را فــرو می دهد تا 
بتواند بگوید ممنوعیت تــردد کامیون ها به 
قیمت تعطیلی کارخانه اش تمام شده است؛ 
چراکه محصوالت لبنی در دســت اندازهای 
جاده خراب می شــوند و شیری که به عنوان 
مواد اولیه محصوالت لبنی اوســت، پشــت 
خاکریزهای دست سازی که اصالً مهم نیستند، 
خراب شده است؛ چون به دامدار و تولیدکننده 
شیر تضمین داده شیرش را بخرد، مدام شیر را 

خریده و روی دستش مانده است.

 محصول ما بروکراسی اداری »
سرش نمی شود 

می گوییم مگر امکان سنجی نکردید که اینجا 
چنین مشکالتی دارد، می گوید: در باغ سبز 
نشان دادند و وقتی سرمایه گذاری کردیم راه را 
هم بر ما بستند و مشکل این است که محصول 
تولیدی ما تاریخ انقضا دارد و بروکراسی اداری 
سرش نمی شود. بازدید تمام می شود و ما با 
ابتدا  اینکه  از  صنعتگرانمان  مرثیه  شنیدن 
همگی به مشکالت این شهرک که ممنوعیت 
خندیدیم،  بود  راه  نبود  و  کامیون  ورود 
اینکه فرار  از  تا پیش  شرمنده ایم. منتظریم 
سرمایه ها این محل را به مخروبه ای صنعتی 
از  تبدیل کند، تصمیم های کارشناسی گره 
 جاده پر پیچ و خم تولید در این شهرک گمنام 

بگشاید.

متأسفانه مسئوالن 
منطقه در 
تصمیم گیری ها ما 
را لحاظ نمی کنند 
و بی توجه به 
اینکه یک شهرک 
صنعتی در این 
ناحیه فعال است، 
مسیر دسترسی ما 
را می بندند

بــــــــرش

 )ETF( دارا دوم در اولین چهارشنبه شهریور ماه عرضه می شود  ایرنا: وزیر اقتصاد و امور دارایی، از هماهنگی با وزارت نفت و توافق برای عرضه صندوق دارا دوم ETF دژپسند: صندوق 
در اولین چهارشنبه شهریور ماه خبر داد.  فرهاد دژپسند گفت: وزارت اقتصاد و وزارت نفت در خصوص صندوق ETF دارا دوم و عرضه آن پنجم شهریور ماه توافق کرده اند. وی توضیح داد: در دولت یک برنامه 

زمان بندی برای عرضه سهام دولتی در طول سال وجود دارد و تالش ما این است تا عرضه ها براساس این جدول های تنظیم شده، صورت پذیرد.

گزارش

 افزایش قیمت سویا ©
تا ٩هزار تومان 

مهر: یک مقام مســئول با بیان اینکه در حال 
حاضر دیگر بحث کمبود نهاده مطرح نیست 
بلکه نهاده پیدا نمی شود، از افزایش قیمت سویا 
به 9هزار تومان خبر داد. ناصر نبی پور، رئیس 
هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران، شرایط بازار نهاده های دامی و تخم مرغ 
را نامطلــوب توصیف کــرد و گفت: میانگین 
قیمت هر کیلوگرم تخم مــرغ در مرغداری 9 
هزار تومان است، در حالی که ستاد تنظیم بازار 

قیمت را 9هزار و 500تومان تعیین کرده بود.

نفوذی ها اجازه احیای مرغ ©
الین ایرانی را نمی دادند 

تسنیم: وزیر اســبق وزارت جهاد کشاورزی 
با اعالم خبر احیای مــرغ الین ایرانی آرین و 
تولید مرغ الین کوثر 7 در کشور گفت: برخی 
نیروهای نفوذی مانع احیای مرغ الین ایرانی 
در کشور بودند که اسامی آن ها به دستگاه های 
نظارتی اعالم شــده و باید محاکمه شــوند. 
محمدرضا اسکندری، معاون اسبق وزیر جهاد 
کشــاورزی و رئیس فعلی ســازمان اقتصادی 
کوثر، در نشست خبری اظهار کرد: این سازمان 
روی نــژاد بومی آرین فعالیت کرده اســت و 
اکنون این محصول آماده عرضه به بازار است 
و امیدواریم بتوانیم سهم عمده ای از نیاز کشور 

را از این محل تأمین کنیم.

ساخت و تکمیل ٩۰۰هزار ©
واحد مسکونی تا پایان دولت

ایرنا : وزیر راه و شهرســازی گفت: 900هزار 
واحد مســکونی تا پایان دولت دوازدهم افتتاح 
خواهد شــد کــه 500هزار واحــد آن مربوط 
به مســکن مهر نیمه تمامی اســت که تکمیل 
می شود.  محمد اســالمی گفت: 930هزار نفر 
در سامانه طرح اقدام ملی مسکن پرونده خود 
را تکمیل کردند که 400هزار نفر واجد شرایط 
هســتند. وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین 
تالش می کنیم 400هزار واحد مسکونی طرح 
اقدام ملی مسکن در سراسر کشور احداث کنیم. 
وی گفــت: در نظر داریم برای جامعه هدف که 
اســتطاعت خرید خانه های موجــود را ندارند، 

زمینه خانه دارشدنشان را فراهم کنیم.

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

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

برابر رای ش��ماره 139960318603003026مورخ 1399/03/21 هی��ات 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 آقای فریدون بلورچی طبالوندانی  فرزند رضا به شماره 
شناس��نامه 1770 صادره ازرش��ت  در قریه بیجارکن  در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
س��اختمان به مس��احت 81/67 متر مربع پالک فرعی 18163 از اصلی 75 مفروز مجزی از پالک 
550 باقیمانده   از اصلی 75  واقع در بخش چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای حاج علی 

سرافراز پورمحرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت ب��ه 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 انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

م الف 996  آ-9904139
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/05/22 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

خانم مریم خزاعیان فرزند محمد حسین ، به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 872/56 متر 
مریع ، پالک 1 فرعی از 1305 � اصلی و همچنین باقیمانده 1305 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری 

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

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904171
تاریخ انتشار نوبت اول:   07/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/22

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

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

)در حال تصفیه( نوبت دوم
از کلی��ه اعض��اء جه��ت ش��رکت در مجمع عموم��ی عادی 
دوش��نبه  روز  در  ک��ه  ش��رکت  دوم  نوب��ت  س��االنه 
مورخ1399/06/07 راس س��اعت 10صبح در مسجد امام 
رض��ا )ع( به آدرس  زنبیل آب��اد خیابان 30 متری قائم 

برگزار می گردد حضور به هم رسانند 
دستور جلسه :1-استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 

2-ط��رح و تصویب صورته��ای مالی و ترازنامه س��الهای 
97 و 98 

3-طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی سال 1399 هیئت 
تصفیه شرکت

تذکر: درصورت تمایل به  معرفی وکیل تا یک هفته به 
برگزاری مجمع به  دفتر شرکت مراجعه گردد. 

جهت حضور در مجمع داش��تن کارت شناس��ایی  الزامی 
است.

ع هیئت تصفیه  9
90
47
88

1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری شرکت گاز استان خراسان رضوی )حوزه مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها(

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن تأییدیه صالحیت در امور حمل و نقل از اداره کار و امور اجتماعی

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.

5- مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: -/4/430/700/000 ریال )چهار میلیارد و چهارصد و س��ی میلیون و هفتصد هزار ریال( می باش��د که می بایس��ت بر 
اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتمًا اصل آن قبل از آخرین 

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع ارشاد- طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/05/21 لغایت آخر وقت اداری 99/05/27

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 9/00 صبح مورخ 99/06/10
8- پیش��نهادهای واصله در س��اعت 10/00 مورخ 99/06/10 در کمیس��یون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیش��نهاددهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با 

همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ش��ایان ذکر اس��ت دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072212 
تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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99
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    آگهی مناقصه )عمومی(  نوبت اول  شماره مجوز: 1399/2454

شرکت  گاز استان خراسان رضوی

(سهایم خاص)

شهرداری محمدشهر در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 1399، پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجدالشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 99/6/1 با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری ضمن واریز 5% سپرده پیمان به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده و هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد. شایان ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 40% نقد و 60 % تهاتر می باشد.

مبلغ سپرده مبلغ مناقصه)ریال(موضوعردیف
رتبه)ریال(

فهرست بهای ابنیه سال 6/000/000/000300/000/0001399پیاده روسازی سطح شهر 11

فهرست بهای ابنیه سال 6/000/000/000300/000/0001399پیاده روسازی سطح شهر 22

فهرست بها راه ، باند وفرودگاه سال 10/000/000/000500/000/00099زیرسازی معابر سطح شهر3

فهرست بها 4 رسته آب سال 30/000/000/0001/500/000/0001399دفع آبهای سطحی )لوله گذاری(4

سعید صفری- شهردار
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آگهی مناقصه عمومی )تجدید( نوبت دوم
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سرایت پذیری کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته است  مهر: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی در خرداد تا تیر به حدود ۲۰ درصد رسید و در حال حاضر به ۷۰ 
تا ۸۰ درصد رسیده است. حریرچی گفت: در موج جدید بیماری، سرایت پذیری کرونا به ۳ تا ۹ برابر رسیده، اما افزایش شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است. وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی موارد 

بستری ها به دنبال استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، افزود: این کاهش آمار دلیل نمی شود که پروتکل های بهداشتی را نادیده بگیریم. 

یک مسئول وزارت آموزش وپرورش عنوان کرد

تکذیب تبلیغات در شبکه »شاد«©
برنا: رئیس مرکــز برنامه ریزی و فناوری 
اطالعــات وزارت آموزش وپرورش ادعای 
توییتی مبنی   بر تبلیغ سایت پیش بینی 

فوتبال در سامانه شاد را تکذیب کرد. 
مهدی شــرفی، با بیان اینکه تبلیغات در 
شبکه شاد انجام نمی شود، تأکید کرد: در 
تمامی کانال های غیررسمی تبلیغات انجام 

می شود و این مقوله ربطی به آموزش وپرورش ندارد. تبلیغات در شاد امکان پذیر نیست.
 این مقام مسئول افزود: اغلب این گونه تبلیغات در کانال های فیک انجام شده و ربطی 

به شبکه شاد و آموزش وپرورش ندارد.

معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره مطرح کرد

مرگ ماهانه ۱۸۰ نوجوان به دلیل خشونت در جهان©
ایسنا: فریبرز درتاج، معاون پژوهشی ســازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور؛ 
افسردگی، اضطراب، استرس و اختالل خوردن را از شایع ترین اختالالت روان شناختی 
در دوران نوجوانی عنوان کرد و گفت: پرخاشگری و خشونت به ویژه در پسران نوجوان 
نگران کننده است؛ براساس گزارش WHO، خشونت بین فردی موجب شده هر ماهه 
حدود ۱۸۰ مرگ و میر بین نوجوانان در سراسر جهان رخ دهد؛ دختران نوجوان نیز 
به احتمال زیاد قربانی و یا ابزاری برای اعمال این خشونت یا پرخاشگری خواهند شد.
وی افزود: براساس اعالم سازمان های مربوط به بهداشت روانی، به ازای هر پنج نوجوان 
بالغ یک اختالل روان شناختی قابل تشخیص است. همچنین براساس آمار جهانی، از 
هر ۱۰ )۲۰ درصد( نوجوان دست کم یکی از آن ها با یک مشکل رفتاری روبه رو است. 

رئیس سازمان غذا و دارو:

»رمدسیویر« فقط در بیمارستان ها توزیع می شود©
 مهر: رئیس سازمان غذا و دارو، در زمینه روند توزیع داروی »رمدسیویر« برای بیماران 
کرونایی، توضیحاتی ارائه داد. محمدرضا شانه ســاز اظهار کــرد: این دارو به صورت 
سهمیه ای در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته تا در بیمارستان ها توزیع 

شود و قرار نیست در خارج از بیمارستان ها عرضه شود.
شانه ساز در عین حال افزود: داروی رمدسیویر هنوز وارد پروتکل درمانی نشده و فعالً به 
عنوان یکی از داروهای پیشنهادی برای درمان کووید ۱۹ مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، درباره تأمین داروهای مورد نیاز فصل سرد سال، گفت: تولید 
و تهیه داروهای مورد نیاز برای بیماری های فصل پاییز و زمستان در دستور کار قرار 

دارد و از این حیث کمبودی نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

قانون تسهیل ازدواج به طور قطع  اجرا می شود©
مهر: ســخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی گفت: مجلس 
یازدهم به طور قطع قانون تسهیل ازدواج 
را اجرا و کمیســیون اجتماعی به صورت 

جدی آن را پیگیری می کند.
علــی بابایی با اشــاره بــه اینکه برخی 
نماینــدگان، این قانــون را فاقد قابلیت 

اجرایی خوانده اند، عنوان کرد: قانون، قانون است و زمانی که به تصویب می رسد باید 
اجرا شود. نمایندگان مجلس نمی توانند  به بهانه مشکالتی در روند اجرای قانون، آن 

را پیگیری یا عملیاتی نکنند.
بابایی تصریح کرد: در حال حاضر گفته می شــود این قانون دارای اشکاالتی است و 
به همین دلیل اجرا نمی شــود، اما ابتدا باید قانون تصویب شده را عملی و سپس در 
صورت بروز مشکالت به آن رسیدگی کنیم نه اینکه به دلیل وجود مشکالت، ۱۵ سال 

از اجرای آن سر باز بزنیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی   بحران پیری و سالخوردگی 
جمعیتی ایران در سال های آینده واقعیتی است که 
باید باورش کرد و چاره ای جدی برای آن اندیشید؛ 
بحرانی که یکی از مهم ترین دالیل آن، کاهش نرخ 
باروری است که به گفته کارشناسان جمعیتی از 6.۵ 
فرزند به ازای هر زن در سال 6۵ به دو فرزند در سال 

۹۵ کاهش پیدا کرده است.
با وجود آنکه زنگ هشــدار این موضوع از مدت ها 
پیش به گوش مســئوالن رسیده اســت اما آنچه 
شاهدیم از تأخیر در اجرای برنامه های جمعیتی و 
یا اجرای غلــط آن حکایت دارد. برای مثال یکی از 
تدابیری که می توان برای مقابله با بحران جمعیتی از 
آن بهره جست، درمان ناباروری و کاهش هزینه های 
مربوط به آن اســت. آن هم در شــرایطی که طبق 
آمار اعالم شده از سوی اداره کل درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از زوج های کشور 

از ناباروری رنج می برند.
مدیرمرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و ســقط 
مکرر ابــن ســینا در گفت وگو با ما بــه برخی از 

چالش های پیش رو در این خصوص اشاره می کند.

 تجهیزات و مواد مصرفی درمان ناباروری »
در دنیا یکسان است

علــی صادقی تبار، درخصــوص هزینه های درمان 
ناباروری در ایران و مقایســه آن با سایرکشورهای 
جهان می گوید: خدمات درمان ناباروری ســه رکن 
مهم و اساسی هزینه ای دارد که شامل نیروی انسانی، 
تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز برای ارائه خدمات 
و متریال و مواد مصرفی اعــم از دارو و هزینه های 
محیط کشت و سایر لوازم مصرفی است. تجهیزات و 
مواد مصرفی در سراسر دنیا یکسان است و به عبارتی 
این مواد و تجهیزات توسط چند کمپانی خاص تهیه 
و تولید می شود که قیمت هایی یکسان و مشابه دارند 
و تنها موردی که در کشور ما از سایر کشورها ارزان تر 
اســت، هزینه نیروی انسانی است؛ آن هم به دلیل 
اینکه مبنای حقوق دریافتی نیروی انسانی ریال بوده 
و ریال از مبنــای ارزهای بین المللی دیگر مقداری 
پایین تر اســت و انتظار مــی رود هزینه های درمان 
ناباروری در ایران ۲۰درصد از هزینه درمان ناباروری 

در سایر کشورهای جهان پایین تر باشد.
دکتــر صادقی تبــار می افزاید: با اینکــه پرداخت 

هزینه های درمان ناباروری برای هموطنان ما دشوار 
است، این هزینه ها در مقایسه با سایر کشورها بسیار 
پایین تمام می شــود به طوری که بیماران ســایر 
کشورهای همسایه نیز برای درمان ناباروری به ایران 

مراجعه می کنند.

هزینه 7 تا 14 میلیونی درمان ناباروری »
وی ادامه می دهد: دوره درمان کالسیک ناباروری 
در ایران بین 7 تا ۱4 میلیون تومان - بســته به 
میزان داروی مصرفی بیمار - هزینه دارد که اگر 
بخواهیم میانگین این مبلغ را به دالر محاســبه 
کنیم حدود 6۰۰ دالر می شــود. ایــن هزینه با 
همین تجهیزات، مواد و متریال در کشور ترکیه و 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حدود 6 هزار 
دالر، در کشورهای اروپایی بین ۸ تا ۹ هزار یورو، 
در انگلســتان ۱۲ هزار پوند و در آمریکا بین ۱۵ 
تا ۱7 هزار دالر تخمین زده می شود. با این حال 
چون مردم ما درآمد ریالی دارند، با اینکه درمان 
ناباروری در ایران بسیار ارزان تر از سایر کشورهای 
جهان اســت، همین هزینه 6۰۰ دالری نیز برای 
درمان بیماران ســنگین تلقی می شود و نیازمند 
حمایت های ویژه از سوی دولت و مجلس است. 

درمان ناباروری ساده نیست»
بــه گفته وی درمــان ناباروری، 
زیرا  نیســت،  درمان ســاده ای 
عالوه بر هزینه های تشــخیصی 
و اقدام های درمانی، چالش دارو 
نیز برای بیماران مطرح است؛ به 
همین دلیل هزینه درمان در یک 
زوج با زوج دیگر متفاوت است؛ 
ضمن آنکه همــه زوجین نابارور 
نیازمند درمان کالسیک »آی وی 
اف« و »میکرواینجکشن« نیستند 
و بســیاری از زوجیــن از طریق 
درمان دارویی و یا درمان »آی یو 
آی« که هزینه خیلی کمتری از 
»آی وی اف« و »میکرواینجکشن« 
دارد - با هزینــه ای حدود 6۰۰ 

هزار تومان- درمان می شوند. 
وی با اشاره به اینکه گران بودن هزینه های ناباروری 
بــه دلیل ماهیت و نوع درمان این بیماری اســت، 
اظهار می کند: اغلب وســایل مصرفی پزشکی برای 
درمان ناباروری به دلیل اینکه با جنین سروکار دارد، 
وســایل یکبار مصرف و مواد دارای کیفیت بسیار 

باالســت، چرا که هر نوع آسیب 
ممکن است ســالمت جنین را 
بــه مخاطره انــدازد، اما باوجود 
هزینه های  ظالمانه،  تحریم های 
درمان ناباروری در مقایسه با چند 
سال پیش تغییر زیادی نداشته 
و اغلب مراکز درمــان ناباروری 
فقط هزینه های جاری را از بیمار 
دریافت می کنند.  دکتر صادقی 
تبــار می گوید: خدمــات دارو و 
بیمه  زیر پوشــش  پاراکلینیک 
اســت، اما متأسفانه هنوز نیمی 
از هزینه هــای درمــان ناباروری 
زیر پوشــش بیمه قرار نگرفته و 
امید می رود با زیر پوشش بیمه 
قرار گرفتن همه خدمات درمان 
ناباروری، این امکان فراهم شود که زوجین بتوانند 

با هزینه های کمتری این خدمات را دریافت کنند.

نتایج یک پژوهش»
وی ادامه می دهد: براساس آخرین مطالعه انجام 
شــده از سوی پژوهشــگاه مرکز درمان ناباروری 

ابن سینا -که به صورت کشوری و پایش استان های 
مختلــف انجام شــده اســت - در ۲۰/۲ درصد 
زوج های کشور، یکی از انواع ناباروری وجود دارد 
که می توان گفت یک پنجم زوج های ما نیازمند 

درمان های ناباروری هستند. 
دکتر صادقی تبار با بیان اینکه ما امروزه می توانیم 
ادعــا کنیم ژنتیــک خدمت بزرگــی به درمان 
ناباروری کرده اســت، می افزایــد: با بهره گیری 
از فناوری هــای نوین ژنتیکی امکان تشــخیص 
هرگونه بیمــاری ژنتیکی وجود دارد. ما در حال 
حاضر چند هزار بیماری ژنتیکی داریم که امکان 
تشــخیص و درمان آن ها فراهم است؛ یعنی اگر 
بتوانیم ژن را در والدین تشــخیص دهیم ۱۰۰ 
درصد در جنین هم قابل تشــخیص هستند که 
قبل از انتقال جنین به رحم مادر تشخیص داده 
شــده و در این صورت جنین سالم را از جنین 
مبتال جدا و جنین سالم را به رحم مادر منتقل 
می کنیم تا از تولد فرزند مبتال به بیماری ژنتیکی 
جلوگیری شود. البته هیچ یک از این موارد زیر 
پوشــش بیمه نیســت و در واقع خدمات بسیار 
پرمنفعتی است که هزینه های گرانقیمتی دارند 
و درصورت نیاز بیمار به هزینه های »آی وی اف« 

افزوده خواهد شد. 

حمایت های شرطی دولت از درمان ناباروری »
وی در خصوص حمایت دولــت از درمان ناباروری 
می گوید: این حمایت ها به شــرطی انجام می شود 
که زوج ها بــه مراکز درمان ناباروری زیر پوشــش 
دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند و در حقیقت 
زوج ها حق انتخاب مرکز درمانی را ندارند. بر همین 
اساس در سال گذشته جهاد دانشگاهی پیشنهادی 
بــرای حمایت از درمان زوج های نابارور تنظیم و به 
مجلس شــورای اســالمی تقدیم کرد تا به منظور 
تسهیل در درمان زوج های نابارور، امکان اختصاص 
بودجه درمانی برای استفاده از همه مراکزدرمانی اعم 
از دولتی و خصوصی فراهم شود تا این زوج ها بتوانند 
طی مراحل درمان از این بودجه بهرمند شــوند و 
الزامی برای مراجعه به مراکز زیر پوشش دانشگاه های 
علوم پزشکی و یا مراکز درمانی زیر پوشش بیمه ها 
نباشــد. امید می رود با همت نمایندگان این دوره 

مجلس، این مهم تحقق یابد. 

یک پنجم زوج های کشور درگیر این مسئله اند اما

نیمی از هزینه های درمان ناباروری زیر پوشش بیمه نیست

براساس آخرین 
مطالعه انجام 

شده، یک پنجم 
زوج های کشور 

نیازمند درمان های 
ناباروری هستند

بــــــرش

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

خبر

 چهارشنبه ۲۲ مرداد 1۳۹۹  ۲۲ ذی الحجه 1441 1۲آگوست ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹۳1۷

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )935590(

آگهی تغییرات شرکت آجر سفالین صبا مهر سهامی خاص به شماره ثبت 276 و شناسه ملی 10980009086

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. صورت های مالی شامل صورت سود و زیان و صورت 
وضعیت مالی سال مالی منتهی به 1398,12,29 تصویب گردید. 2. مصطفی عرب عامری بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا حاتم خانی بعنوان بازرس علی 
البدل به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به 1399,12,30 انتخاب گردیدند. 3. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
4. شرکت فرآوری پویازرکان آق دره )سهامی خاص( به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289 - شرکت پویازرکان آق دره )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 549736 و شناسه ملی 10100250643 و شرکت یاران تخت سلیمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 256 و شناسه ملی 10980009000 بعنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )934313(

آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن سهامی خاص به شماره ثبت 400180 و شناسه ملی 10320514970

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدرمضان محسن پور به شماره ملی 2060615811 به نمایندگی از شرکت داروسازی 
ثامن به شماسه ملی 10380192267 به سمت رئیس هیئت مدیره ، احمد شیبانی به شماره ملی 4569166539 به نمایندگی از شرکت سامان داروی هشتم به شناسه ملی 
10380496158 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بابائی نیا به شماره ملی 0940654423 به نمایندگی از آستان قدس رضوی به شناسه ملی 14004342173 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا شه پرست به شماره ملی 0079018548 به عنوان مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق 
تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با 

امضا رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )934314(

آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پدیسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 275521 و شناسه ملی 10103100748

ملی  کد  به  انامقی  رضا  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,06 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1376629828 به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره - آقای جوادسازدار به کد ملی 5050062764 سمت رئیس 
هیئت مدیره.- آقای محمدرضا خاکریزی منتظر به کد ملی 0491522381 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته وبروات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس 

هیئت مدیره متفقا به همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931051(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی فرس پژوه شرق به شماره ثبت 4904 و شناسه ملی 14004178087 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,21 و مجوز شماره 12479 مورخ 1398,3,5 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - خانم ام الفروه نخعی با کد ملی 0653178921 به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه مالکی با کد ملی 0651664888 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محسن نخعی با کد ملی 0652174205 به سمت منشی هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای خانم فاطمه مالکی )نائب ریئس هیأت مدیره( و در غیاب نائب ریئس هیأت مدیره، با امضای آقای 
محسن نخعی )منشی هیأت مدیره( به اتفاق خانم ام الفروه نخعی )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم ام الفروه نخعی 

)مدیرعامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931056(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی فرس پژوه شرق به شماره ثبت 4904 و شناسه ملی 14004178087 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,02,21 و مجوز شماره 12479 مورخ 1398,3,5 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورت های مالی شامل ترازنامه و سود و زیان سال مالی 97 شرکت به تصویب رسید. 2 - خانم ام الفروه 
نخعی به کد ملی 0653178921 و خانم فاطمه مالکی به کد ملی 0651664888 و آقای محسن نخعی به کد ملی 0652174205 به سمت اعضای اصلی 
هیأت مدیره و خانم مهسا در گیو به کد ملی 0640094813 به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای 
محمد حسن زارع فرد به شماره ملی0651671981 به عنوان بازرس اصلی و خانم ام الفجر نخعی به شماره ملی 0653142641 به عنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )931067(

آگهی تغییرات شرکت سکنا ساز پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2366 و شناسه ملی 10360040749

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمدامین توکلی به 
شماره ملی 0651901782 و رامین توکلی به شماره ملی 0653167067 ورضا اورنگی به شماره ملی 0938043341 بعنوان 
به شماره ملی 5239566161  انتخاب گردیدند. 2- خانم سارا یعقوبی  برای مدت دو سال  اعضای اصلی هیئت مدیره 
بعنوان بازرس اصلی و آقای حسام مرادی به شماره ملی0651962757بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )935995(

 آگهی تغییرات شرکت آبتین بنای توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50806 و شناسه ملی 14003933795

ملی  کد  با  برومند  جواد  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,10 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0934196591به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم ملیحه برومند سرایدار با کدملی 0941370119 به سمت 
با کدملی 0943337666 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت  رئیس هیئت مدیره - آقای مرتضی دربان فوالدی 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )935909(

 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 128 و شناسه ملی 10380023806

رفاه  و  کار  تعاون  اداره   98,6,9 مورخ   1920 شماره  نامه  و   1398,04,19 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
و  اصلی  بازرس  بعنوان  ملی 5629937472  شماره  با  ناصریان  علی  1 -آقای   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  گناباد  شهرستان  اجتماعی 
علی اعلمی با شماره ملی 0490359191 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - سرمایه از مبلغ 
1300000000 ریال به مبلغ 1500000000 ریال به تعداد 15000 سهم و به ارزش اسمی 100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید 3 - صورتهای مالی 1397 به تصویب رسید.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )935908(

 آگهی تغییرات شرکت آبادانی سپهر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 980 و شناسه ملی 10861158713

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن جلودار به شماره ملی 0919336876 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای سید علی پاکدامن شهری به شماره ملی 0918679321 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حبیب اله دوستدار 
به شماره ملی 0919534295 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین پارسائی به شماره ملی 0888980663 به سمت مدیرعامل 
شرکت)خارج ازهیئت مدیره( برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها وعقود اسالمی با دو امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت یا 2نفراز اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 

می باشد. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )935906(

 آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان سازمان اتوبوسرانی مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 658 و شناسه ملی 10380082422

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,04,11 و برابر نامه شماره 2,69655مورخ 1398,6,6اداره تعاون ،کار و رفاه 
مجوزهای  )اداره  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  1397,1,22بانک  97,12794مورخ  شماره  نامه  برابر  و  مشهد  شهرستان  اجتماعی 
به  به مبلغ 23772954400ریال  بانکی (تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-صورت های مالی سال 97به تصویب رسید . سرمایه شرکت 
بازرس  سمت  به  ملی0937784524  شماره  به  عزیزیان  جواد  آقای   . گرفت  قرار  تصویب  مورد  100ریالی  237729544سهم  عدد 
اصلی وآقای احمد نظام دوست به شماره ملی5228016864 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

قبایل شرق سوریه پس از تجاوزهای کردها خواستار شدند

ارتش عشایر را تشکیل دهید
  جهان/ نیک پندار  تقابل ها بین نیروهای کرد و ساکنان 
مناطق شرقی ســوریه این روزها کمی باال گرفته است. در 
ادامه این درگیری ها روز گذشته خبری از ربودن 9 شهروند 
غیرنظامی سوریه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه )کردها( 
منتشر شد. به گزارش سانا )خبرگزاری رسمی سوریه( عناصر 
ُکرد، به منزل چند نفر در شهرک »سویدان جزیره« در جنوب 
شرق استان دیرالزور )شرق سوریه( حمله کردند و این افراد را 
ربودند. کردها تحت حمایت مستقیم عناصر تروریستی آمریکا 
قرار دارند و به همراه عناصر آمریکایی، مناطق گســترده ای 
از شمال شــرق و شرق سوریه را در اشــغال خود دارند؛ در 
این مناطق، بیشــترین میادین نفتی سوریه قرار دارد. پیش 
از این هم اســنادی منتشر شد که نشــان می داد کردها با 
یک شرکت آمریکایی قراردادی را برای استخراج و صادرات 
نفــت این مناطق امضا کرده اند. این قرارداد بدون هماهنگی 
با دولت مرکزی ســوریه تنظیم و نهایی شــده است. برپایه 
اخبار منتشر شــده، کردها پس از انجام این عملیات در این 
شهرک ایست های بازرسی تعبیه کرده اند تا از تظاهرات مردم 

جلوگیری کنند.
با وجود این، شــیوخ و سرشناسان قبیله »العکیدات« سوریه 
به تازگی از تشکیل »ارتش العکیدات« برای مقابله با اشغالگران 
آمریکایی خبر داده و بر ضرورت یکسان سازی مواضع نسبت به 
حضور اشغالگرانه آمریکا و ُکردهای وابسته به این کشور تأکید 
کردند. قبیله العکیدات با انتشار بیانیه ای به بررسی شرایط و 
وضعیت کنونی و جنایات گروه نیروهای دموکراتیک سوریه 

پرداخت که »با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیســتی صورت 
می گیرد و تمامی خطوط قرمز را پشت سر گذاشته اند«.

»نوافق البشیر« شیخ عشیره »البقاره« در شمال شرق سوریه 
هم از دولت این کشور خواست ارتش عشایر را با هدف مقابله 
با عناصر »نیروهای دموکراتیک ســوریه« )قسد( و نیروهای 

آمریکایی تشکیل دهد.
البشیر به وب ســایت الوطن آنالین سوریه گفت: عشایر در 
صورت حمایت دولت ســوریه می توانند بــه یک مقاومت 
مسلحانه قدرتمند در مقابل عناصر قسد و نیروهای آمریکایی 

تبدیل شوند.
او همچنین خواســتار آغاز »جنگ آزادسازی« شرق فرات با 
هماهنگی میان عشــایر، دولت و ارتش سوریه شد و در بُعد 
سیاســی نیز گفت: باید با هماهنگی دولت دمشق »شورای 
رهبری« و هیئت سیاســی قبایل شــکل گیرد و در مناطق 

آزادسازی شده پرچم سوریه نصب شود.
عشــیره »البقاره« که نســب آن ها به امام محمد باقر)ع( باز 
می گردد از بزرگ ترین عشــایر منطقه فرات و حومه حلب 
به شــمار می رود که اعضای آن در کشورهای عراق و ترکیه 
نیز حضور دارند. تعداد اعضای این عشــیره در سوریه به ۱.۲ 

میلیون نفر می رسد.
در هفته های گذشــته چندین تن از رهبران عشــیره های 
مختلف از جمله عشــیره »البقاره« و »العکیدات« با تیراندازی 
عناصر نامعلوم کشــته شده اند که این حوادث موجب خشم 

آن ها شده است.

فارس: در پی شــکایت 30 نماینده پارلمان 
عراق از فؤاد حسین، وزیر امور خارجه و وارد 
کردن اتهام تضییع بیت المال، هیئت پاکدستی 

عراق برای او احضاریه صادر کرده است.
واع: مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق گزارش 
داد یک بمب کنار جاده ای در مســیر کاروان 
وابسته به ائتالف آمریکایی در منطقه التاجی 
در شمال بغداد منفجر شده که در نتیجه آن 

یک کانتینر آتش گرفته است.
النشره: سامح شکری، وزیر خارجه مصر در 
دیدار بــا رئیس جمهور لبنان بر تالش قاهره 
برای کمک به لبنان و بازســازی آن در پی 

انفجار بندر بیروت تأکید کرد.
اسپوتنیک: اسلواکی سه دیپلمات روسیه را 
به ظن جاسوســی از این کشور اخراج کرده 
است. وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش به 
این ماجرا اعالم کرده واکنش متناسبی را به 

اسلواکی نشان خواهد داد.

وزیر خارجه آلمان:
تسلیم فشارهای آمریکا ©

نمی شویم

ایرنا: وزیر امور خارجه آلمان گفت: کشورش 
تسلیم فشــارهای آمریکا برای خرید انرژی 
)نفــت و گاز( نمی شــود و تصمیم گیری در 
مورد خرید منابع انرژی را حق خود می داند. 
هایکو ماس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با سرگئی الوروف، همتای روسی خود گفت: 
تصمیم گیری در مورد خریــد منابع انرژی، 
حق برلین اســت و هیچ کــس نمی تواند در 
مورد سیاســت گذاری انرژی، دیدگاه خود را 
بــر اتحادیه اروپا تحمیل کند. وی با انتقاد از 
تحریم های آمریکا در مورد طرح خط لوله گاز 
جریان شمالی۲ گفت: تحریم بین شرکا را راه 
نادرست می دانیم و معتقدیم تصمیم گیری در 
مورد اینکه از کجا منابع انرژی خریداری کنیم 

حق ماست.

16 کشته از »پ .ک .ک« تا گارد مرزی
حمله پهپادی ترکیه به عراق©

بغداد الیوم: رســانه های عراق گزارش دادند 
حمله پهپاد ترکیه ای به نشست نیروهای گارد 
مرزی عراق با عناصر »حزب کارگران کردستان« 
در شــمال این کشور منجر به کشته شدن ۱6 
نفر شده است. بر اثر این حمله سرتیپ »زبیر« 
فرمانده هنگ سوم گارد مرزی عراق در شمال 
این کشور به همراه چهار تن کشته شده است. 
در بین چهار کشته، یک فرمانده عراقی نیز وجود 
دارد. برخــی منابع مدعی انــد ترکیه از حضور 
نیروهــای عراقی در نشســت عناصر گروهک 
پ.ک.ک خبر نداشته و »به اشتباه« این حمله 

صورت گرفته است.

سازمان امنیت لبنان:
 هشدارهای الزم را ©

به مقامات داده بودیم
المیادین: ســازمان امنیت لبنان در بیانیه ای 
گفت در آوریل ســال گذشــته هشــدارها در 
خصوص وجود مواد خطرناک در بندر بیروت را 
به مسئوالن داده بود. در این بیانیه  آمده است: 
ســازمان امنیت لبنان پس از کشف ایرادهای 
امنیتی در انبار شماره ۱۲ که محل انبار آمونیوم 
نیترات بود، اقدام به تحقیق کرده و در نامه ای به 
مدیریت بیروت خواستار اجرای اقدام های الزم 
شد. این نهاد لبنانی همچنین مدعی شد تمامی 
اقدام های الزم برای جلوگیری از وقوع حادثه را 
انجام داده بود. تا کنون در ماجرای انفجار بندر 

بیروت ۱7۱ نفر کشته شده اند.

1۳ کشته و زخمی در افغانستان
حمله طالبان به والیت ننگرهار©

ننگرهار  والیــت  در  محلــی  مقام های  افق: 
افغانستان اعالم کردند: در پی حمله گروه طالبان 
و گروه دیگری موســوم به »لشکر اسالم« در دو 
شهرستان این والیت، هشــت نیروی امنیتی 
کشــته و پنج نیروی دیگر هم زخمی شده اند. 
عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار در 
شرق افغانستان در این خصوص اعالم کرد: این 
حمله ها در شهرستان های »پچیراگام« و »نازیان« 

این والیت انجام شده اند.

12/3713/09

23/5000/23 4/144/49

19/2519/57

5/486/22

19/4520/16

سیا خطاب به کاخ سفید: 
 »تیک تاک«  

جاسوسی نکرده است

فوربس: در حالی که ترامپ همچنان اصرار 
دارد تیک تــاک و 5جی  ابزارهای جاسوســی 
چین از جامعه غربی هستند، گزارش جدید 
منتشر شده توســط آژانس اطالعات مرکزی 
ایاالت متحده آمریکا )سیا( نشان می دهد دولت 
چیــن هرگز به داده هــای خصوصی کاربران 
آمریکایی اپلیکیشن تیک تاک دسترسی نیافته 
اســت. تحلیلگران سازمان سیا به کاخ سفید 
اعالم کرده اند اگر چه دستیابی دولت چین به 
اطالعات خصوصی کاربران اپلیکیشن تیک تاک 
ممکن است، اما هیچ شواهدی در دست نیست 
که نشــان دهد دولت مرکزی چین، در عمل 

چنین کاری کرده باشد.

زمینه ها و دالیل استعفای نخست وزیر لبنان©
پنج روز پس از انفجار عظیم نیترات آمونیوم دپو شده در بندر بیروت و در شامگاه 
دوشنبه »حسان دیاب« نخســت وزیر لبنان استعفای خود را از طریق رسانه های 
لبنانی اعالم کرد. برای بررسی این استعفا باید عوامل مختلف و الیه های متفاوتی 
را در نظر گرفت. بعضی از عوامل ریشه ای هستند. به طور کلی، منظومه حاکمیت 
در لبنان فاســد بوده و این فساد مربوط به ده ها سال قبل است که دیاب، وارث 
چنین سیستم شکننده، غیرمنســجم و واگرایی بوده است. پس از مأمور شدن 
وی به تشــکیل دولت و نخســت وزیری، مافیای فساد اقتصادی، مالی و سیاسی 
از همــان روز اول تصمیم گرفتند جلو کار دیاب را بگیرند که عمده آن از طریق 
نفوذ جریان فساد و ۱4مارس به وسیله نسل های متمادی در وزارتخانه ها، ادارات 
دولتــی و بخش خصوصی، اقتصادی و صنعتی لبنان انجام شــد. آن ها تا جایی 
که توانستند ســمپادها و طرفداران خود را به منظور به حداکثر رساندن ضریب 
کارشــکنی بسیج کردند تا طرح ها و اقدامات حســان دیاب را فلج کنند. غیر از 
دیاب هم به هر شــخصی که از خارج منطقه ممنوعه آن ها بیاید، اجازه نخواهند 

داد موفقیتی کسب کند.
مســئله دوم این اســت که پس از تصدی پست نخســت وزیری، دیاب برای 
تأیید، حمایت و پشــتیبانی برخی گروه های سیاسی به دنبال معامله حرکت 
کرد. آنچه ابتدا مقرر شــده بود، تشــکیل یک کابینه ۱00درصد تکنوکرات 
بود. اما متأسفانه حســان دیاب بعضی از گروه های سیاسی مثل دروزی ها و 
دیگر گروه های ســنی البی و چند نفر از آن ها را بــه عنوان وزیر در کابینه 

خود شریک کرد.
مشکل بعدی که لبنان مانند دیگر کشورهای دنیا با آن مواجه شد، شیوع ویروس 
کرونــا بود که پیش از تحریم ها آغاز شــد و بر زندگی مــردم، چرخه اقتصادی، 
شرکت ها و واحدهای تولیدی تأثیر جدی گذاشت و سبب رکود دیگری شد. جنگ 
روانی و رسانه ای چالش جدی دیگر لبنان در ماه های گذشته بود تا آنجا که برخی 
حتی از شخصیت های دینی مانند مار بشاره پتروس الراعی، رهبر مسیحیان مارونی 
لبنان چندین بار دولت را تهدید به استعفا کرد و آن را برای خلع سالح حزب اهلل 
زیر فشــار گذاشت. چهار نخست وزیر سنی سابق و اسبق جمع شده و با شرکای 
خارجی خود برای ســرنگونی دولت 8 مارس کمر همت بستند. سعد الحریری، 
نجیب میقاتی، تمام سالم و فؤاد سینیوره جمع شدند که چگونه اقدامات مبارزه 
با فساد و برنامه های مثبت حسان دیاب را خنثی کنند. وی هم در استعفانامه ای 
که دوشنبه خواند اعالم کرد متأسفانه حجم فساد و مافیای فساد مالی و سیاسی 
به مراتب بیشتر از توان دولت بود. دولت دست روی هر پرونده ای که می گذاشت، 
طرفدارانی بسیج شدند و صحنه سازی کردند و آن ها حتی در نظام قضایی لبنان 

هم نفوذ دارند.
مســئله بعدی که باز هم مربوط به داخل لبنان است، تحریم های آمریکا بود که 
کمر اقتصاد لبنان را شکست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تحریم و تهدید 
کرد که اگر بانک های لبنان با دالر معامله کنند، جریمه خواهند شــد. نخستین 
پاســخ اشتباهی که به این تحریم ها داده شد، بانک مرکزی لبنان بود که رئیس 
آن هم یک مزدور وابسته به آمریکا و اسرائیل به نام ریاض سالمه است. وی تمام 
دالرها را از مردم جمع کرد و تعامل با دالر را به حداقل رســاند. حتی ودیعه ها و 
دارایی های ارزی خود مردم را هم بلوکه کرد. این توطئه هماهنگ داخل و خارج، 
اقتصاد لبنان را به نقطه صفر می رساند که انفجار بندر بیروت، حکم تیر خالص را 

بر پیکره لبنان داشت. 
االن لبنان دیگر چیزی ندارد و به دنبال گرفتن کمک های بین المللی از صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی و از کشــورهای مختلف مانند حاشیه نشین های 
جنوب خلیج فارس و اروپاست. این عوامل سبب شد حسان دیاب به این نتیجه 
برســد که دیگر نمی تواند دولت را اداره کند. اســتعفای همان وزرای نفوذی وی 
که گمان می کرد آن ها برای خدمت به لبنان آمده اند هم موجب شــد پشــت او 
خالی شود و آن ها از پشت به دیاب خنجر زدند. نخستین وزیری که استعفا کرد 
»ناصیف حتی« وزیر خارجه بود. دومیــن وزیر، منال عبدالصمد وزیر تبلیغات و 

اطالع رسانی  بود. 
مورد دیگری هم که موجب تســریع در ســقوط دولت شــد، اشتباه خود دیاب 
بــود. زمانی که مکرون به بیروت آمد، خطاب به لبنانی ها اعالم کرد باید اقدام به 
اصالحات جدی کنند؛ من یکم سپتامبر دوباره به بیروت برمی گردم و تا آن زمان 
اگر دیدم اصالحات جدی نکرده اید، خودم انجام می دهم. البته این حرف وقیحانه 
است. مکرون اگر بلد است برود برای جلیقه زردهای پاریس اصالحات انجام دهد 
که فقط هزار و 700 تن از آن ها بر اثر برخورد پلیس چشمانشــان آســیب دیده 
اســت. دیاب زمانی که این حرف را شــنید، به نوعی خواست در باغ سبزی را به 
وی نشــان دهد و اعالم کرد گروه های سیاســی دو ماه فرصت دارند با هم توافق 
کنند تا به سمت انتخابات زودهنگام حرکت کرده و پارلمان و دولت جدید شکل 
بگیرد. تاریخ انتخابات زودهنگام وظیفه نخســت وزیر نیست و بر عهده پارلمان 
است. دیاب در این تصمیم خود نه با رئیس پارلمان مشورت و نه با رئیس جمهور 
هماهنگ کرد. در نتیجه موضع او هیچ شد. گرچه اگر پارلمان و ریاست جمهوری 
هم موافقت می کردند، در فضای پس از انفجار و ویرانی های ناشــی از آن، کسی 
پای صندوق رأی نمی رفت. بنابراین، مجموعه کارشکنی های داخلی و فشارهای 
خارجی به همراه اشتباه های شخص حسان دیاب موجب استعفا و کناره گیری او 

از قدرت در لبنان شد.
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تاریخ دان کی بودی تو!تاریخ دان کی بودی تو!
در بحبوبحــه رقابت های انتخاباتی، یــک گاف تاریخی ترامپ روز 
گذشته به خبرهای داغ و جذاب رسانه ها تبدیل شد. این بار ترامپ 
در یک کنفرانس خبری ادعا کرد این آنفلوانزا اســپانیایی بوده که 
جنگ دوم جهانی را به پایان برده اســت! ایــن گفته ترامپ از دو 
جهت مورد تمسخر رسانه ها قرار گرفته است: نخست آنکه آنفلوانزا 
اســپانیایی در سال 1918 شروع شــد و جنگ جهانی دوم در سال 
1936 تازه درگرفت. نکته دوم درباره این ادعای ترامپ آن است که 
حتی در همان سال 1918 که جنگ جهانی اول به پایان رسید، علت 

اصلی خاتمه جنگ، آنفلوانزا نبود.

آیا اسرائیل خیالش راحت است؟رقیب در رفتقوز باال قوز سیاتل
 بودجه پلیس کم شد 

رئیس استعفا کرد
رهبر اپوزیسیون بالروس 

به لیتوانی فرار کرد
ارتش صهیونیستی بخشی 
از مرز با لبنان را تخلیه کرد

فارس: همزمان با تصمیم شورای شهر 
سیاتل برای کاهش بودجه اداره پلیس 
این شــهر، رئیس پلیس سیاتل نیز از 
اســتعفای خود خبر داد. شورای شهر 
سیاتل روز گذشته کاهش حدود یک 
درصدی بودجه اداره پلیس این شــهر 
را تصویــب و مقرر کــرد در آینده باز 
هم میزان بیشتری از آن کسر خواهد 
کرد. یک درصد شاید رقم ناچیزی به 
نظر برسد اما معادل 3.5 میلیون دالر 
از بودجه این اداره اســت. بودجه کل 
اداره پلیس سیاتل چیزی حدود 409 

میلیون دالر تنظیم شده بود.

یورونیوز: اگرچه پس از شــمردن آرا در 
بالروس معلوم شد نخست وزیر این کشور در 
ســمت خودش ابقا شده است اما طرفداران 
نامزد شکست خورده همچنان در خیابان ها 
هســتند. این در حالی اســت که خود او به 
لیتوانی فرار کرده است. سوتالنا تیخانووسکایا 
با اینکه تنها حدود 7درصد آرا را کسب کرده 
اما از لوکاشنکو خواسته کناره گیری کند! اما 
وقتی سوتالنا متوجه شد نخست وزیر حاضر به 
کناره گیری نیست تصمیم گرفت طرفدارانش 
را تنها بگذارد. وزیر خارجه لیتوانی هم تأیید 
 کرده که خانم تیخانووســکایا در این کشور 

مستقر است.

رژیم  ارتــش  فرانســه:  خبرگــزاری 
صهیونیستی از کاهش حضور نظامی خود در 
مرز با لبنان خبر داد. این رژیم در بیانیه ای 
اعــالم کرد: پس از ارزیابــی اوضاع تصمیم 
گرفتیم بخشــی از نیروهایمــان را از مرز با 
لبنان خارج کنیم. برخی محدودیت ها درباره 
حرکت خودروهای نظامی در این منطقه و 
همچنین موانع در منطقه مرزی شــمالی 
برداشته شــد. اگرچه اخباری از نارضایتی 
نظامی های اشــغالگر در این مناطق منتشر 
شده بود اما به نظر می رســد ناآرامی ها در 
لبنان موجب شده اسرائیل خیالش از بابت 

انجام عملیات توسط حزب اهلل راحت باشد.
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جهان: دعواها بر ســر ساخت واکسن کرونا را سرانجام روسیه 
برنده شد. روس ها اسم این واکسن را »اسپوتنیک v«  گذاشته اند 
و در توضیح آن گفته اند: همان طور که فضاپیمای اســپوتنیک 
نخستین بار عرصه را برای تحقیقات فضایی باز کرد، این واکسن 
هم شروعی بر تحقیقات علمی در زمینه مقابله با بیماری های 
واگیر خواهد بود. چه قبول کنیم چه نه، ویروس کرونا دیگر از 
حد یک معضل بهداشتی و سالمت عبور کرده است. حاال این 
ویروس رســماً تمدن ها و نظام های سیاسی جهان را به چالش 
کشیده است. کرونا این بار عاملی شده برای تقابل نرم اندیشه 
غرب و اندیشــه شرق، به ویژه در حوزه علمی. غرب که مدت ها 
به عنوان قلمرو علم و دانش شناخته می شد حاال در مقابل یک 
ویروس، فلج شده و نه تنها نمی تواند درمانی برای آن پیدا کند 

که حتی قادر به کند کردن روند انتشار آن نیست. 
طبق آخریــن آمار، بیــش از نیمی از مبتالیان بــه کرونا در 
کشــورهایی زندگی می کنند که به اندیشــه سیاسی لیبرال 
امپریالیســتی معتقدند و دارند آن را اجرا می کنند و از طرفی 
حاال خبر رســیده که نخستین واکسن این بیماری در روسیه 
که تفکری سوسیال دارد و به طور سنتی در بلوک شرق تعریف 

می شود، آزمایش شده و کامالً موفق بوده است.

پوتین هم نه تنها واکسن را تأیید کرده بلکه پیش از همه دختر 
خودش را به کمک آن واکسینه کرده است.

پوتین همچنین ابراز امیدواری کرده که روسیه به زودی تولید 
انبوه این واکسن را آغاز کند. واکسن روسی با استقبال جهانی 
هم روبه رو شده است. کیریل دیمتریف، رئیس بنیاد مالی دولتی 
RDIF )بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه( نیز روز سه شنبه 
گفت: روســیه هم اکنون از ۲0 کشور برای یک میلیارد دوز از 

این واکسن تازه تأیید شده سفارش دریافت کرده است. 
طارق جاسارویچ، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در یک 

کنفرانس خبری در ژنو با اشــاره به کارآزمایی های بالینی 
واکســن های گوناگون کرونا در جهــان گفت: ما در تماس 
نزدیک با مقام های بهداشــتی روســیه هستیم و مذاکراتی 
در جریان اســت تا  این واکســن وارد روند بررســی پیش 
از تأیید در ســازمان جهانی بهداشــت شود. رئیس جمهور 
روسیه همچنین گفت: یکی از دختران من در این آزمایش 
مشــارکت کرد. وی پس از واکسیناسیون اول دمای بدنش 
به 38 درجه رســید اما روز بعد تب او 37 درجه شد، همه 
این ماجرا همین بود. حــاال تعداد آنتی بادی های بدنش به 
حد مجاز برای مقابله با کرونا رسیده است. براساس گزارش 
خبرگزاری دولتی روســیه )تاس( در گزارش رسمی سایت 
ثبت رســمی دارو در روســیه، مقابل واکسن کرونا نوشته 
شده اول ژانویه سال آینده )دی ماه امسال( این واکسن در 

دسترس مردم قرار می گیرد.
اکنون نظام های بهداشتی که بیشترشان متأثر از غرب هستند بر 
سر دوراهی مانده اند که این واکسن را تأیید کنند و پیشرو بودن 
تمدنشان در حوزه علمی را به چالش بکشند یا اینکه همچنان بر 
غیرمعتبر بودن واکسن ساخت روسیه تأکید کرده و اجازه دهند 

مردمشان بیشتر از این کرونا بگیرند و بمیرند.

واکسن شرقی برای بیماری جهانی
روسیه مسابقه علمی بر سر درمان کرونا را برنده شد
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ایســنا: جمعــی از معترضــان عراقــی 
عصر دوشــنبه در جریــان تظاهراتی که 
بــا فراخوان فعــاالن عراقی برگزار شــد، 
ســاختمان اســتانداری الدیوانیه را آتش 
زدند. یک منبع محلــی به ارم نیوز گفت: 
جمعــی از فعــاالن، مقابــل ســاختمان 
را  تظاهراتــی  )الدیوانیــه(  اســتانداری 
در اعتــراض به خواســته اســتاندار برای 
بازگشــایی ســاختمان بر پا کردند اما در 
ادامه تظاهرات از چارچوب خود خارج شد 
 و تعدادی از معترضان این ســاختمان را 

آتش زدند.
کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  منبــع  ایــن 
تظاهرات کنندگان پس از به آتش کشیدن 
ســاختمان عقب نشــینی کردند، همزمان 
گروهــی از نیروهای امنیتــی با حضور در 
محــل حادثــه، ســاختمان را محاصره و 

تیم های دفاع مدنی نیز کار اطفای حریق 
را آغاز کردند.

افزود: تظاهرات کنندگان  منبع یاد شــده 
شــعارهایی در محکومیــت ارائه خدمات 
ضعیف، وخامت شــرایط معیشــتی و نیز 
مشکل قطعی برق در این استان سر دادند.
استان های جنوب عراق شاهد اعتراض های 
خشم آلود عراقی ها و درخواست آن ها برای 
استعفای مســئوالن، محاکمه مفسدان و 

اصالح شرایط اقتصادی هستند.
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استانداری الدیوانیه در آتش سوخت
در ادامه اعتراض ها در عراق

آن  در  که  »اتاقــی  کتاب  ترجمه  جهان: 
افتاد« شــامل خاطــرات ۱8 ماهه  اتفاق 
حضــور جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا، راهی 
بازار نشــر شــد. این کتاب ترجمه کامل 
 the room where is happened:« کتــاب
White House memoir« است که نسخه 
انگلیســی آن اوایل تابســتان سال جاری 
منتشــر شــد. اکنون ترجمه فارسی این 
کتاب به سرپرســتی محمد معماریان در 
۱5 فصل و 608 صفحه توســط انتشارات 
امیرکبیر در دســترس عمــوم قرار گرفته 

است. 
در معرفی ناشــر از این کتاب آمده است: 
مهم تریــن بخــش کتاب بــرای مخاطب 
فارسی زبان را می توان فصل مربوط به ایران 
دانست. این چهره ضدایرانی کاخ سفید در 

این بخش به شرح پشت پرده سیاست های 
اتخاذ شــده کاخ ســفید در مورد مسائل 
مرتبــط با ایران می پردازد: از جمله خروج 
ایاالت متحــده آمریکا از برجــام، انهدام 
پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک ارتش آمریکا 
در داخل مرزهای سرزمینی ایران در شرق 
تنگــه هرمز، مأموریت نخســت وزیر ژاپن 
در ســفر به ایران و دیدار با رئیس جمهور 
و رهبر معظــم انقالب و حــوادث انفجار 

نفتکش ها در بندر فجیره امارات متحده.
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انتشار خاطرات جان بولتون در ایران
2 ماه پس از رونمایی از کتاب رقم می خورد

رئیس جمهور آمریکا: عملکرد نیروهای سرویس مخفی عالی است

تیراندازی مانع کنفرانس خبری ترامپ شد©
فارس: وقوع یک تیراندازی در اطراف کاخ سفید موجب قطع شدن کنفرانس خبری 
روز دوشنبه رئیس جمهور آمریکا شد و دونالد ترامپ به طور ناگهانی سخنرانی خود 
را قطع و ســالن کنفرانس را ترک کرد. بــه گزارش فارس، تنها چند دقیقه پس از 
شروع کنفرانس خبری دونالد ترامپ، یکی از نیروهای امنیتی به ترامپ نزدیک شده 
و کلماتــی را به وی می گوید و پس از آن ترامپ بالفاصله کنفرانس خبری را قطع 
کرد و به بیرون از سالن کنفرانس رفت. ترامپ پس از ترک ناگهانی کنفرانس خبری 
خود در کاخ سفید، پس از گذشت مدتی بار دیگر به اتاق کنفرانس بازگشت و گفت 
تیراندازی در اطراف کاخ سفید دلیل ترک ناگهانی کنفرانس خبری بوده است. وی 
گفت: نیروهای امنیتی به فرد مظنون شلیک کرده و وی به بیمارستان منتقل شده 
اســت. ترامپ با تحسین نیروهای سرویس مخفی گفت: عملکرد آن ها عالی بوده و 
به نظر می آید فرد مســلح که اقدام به تیراندازی کرده کاری به وی نداشــته است. 
خبرنگار شبکه فاکس نیوز گفت: دست کم صدای دو گلوله را در نزدیکی کاخ سفید 

شنیده است. 

برنامه ریزی برای ساخت سامانه موشکی مشابه »گنبد آهنین«

کره جنوبی تمایلی برای خرید سامانه های آمریکایی ندارد©
یونهاپ: کره جنوبی از پروژه ای ویژه برای دفاع از زیرســاخت های »سئول« و در تقابل 
با راکت های برد بلند همسایه شمالی خود خبر داده است. به گزارش یونهاپ، مقام های 
صنایع دفاعی کره جنوبی اعالم کرده اند قصد دارند سامانه دفاع موشکی شبیه سامانه 
گنبد آهنین ســاخت رژیم صهیونیســتی را برای مقابله با توانمندی های نظامی کره 
شمالی توسعه دهند. کره جنوبی قصد دارد در یک بازه زمانی پنج ساله، سامانه موشکی 
شــبه گنبد آهنین را برای دفاع از زیرساخت های خود در سئول، پایتخت خود دربرابر 
حمله های احتمالی راکت های برد بلند کره شمالی بسازد. کره جنوبی با رونمایی از طرح 
دفاعی خود اعالم کرده عالوه بر ساخت سامانه شبه گنبد آهنین، قصد ساخت یک ناو 
هواپیمابر ســبک و یک جنگنده کامالً بومی را دارد. کره جنوبی هیچ محدودیتی برای 
خرید انواع تسلیحات از آمریکا ندارد؛ با این حال آن ها تصمیم گرفتند به تولیدات صنایع 

بومی خود در حوزه نظامی تکیه کنند.
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