
 

ماجرای مباهله؛ برهانی برای والیت
 معارف  فردا، مصادف با بیســت و چهارم ذی الحجه، معرفی کتابی که به تحلیل و تبیین یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ صدر اسالم می پردازد 

روز مباهله اســت. »مباهله، رویــدادی پرطنین در تاریخ 
شکوهمند صدر اسالم است که مورد توجه پژوهشگران 
عرصه هــای مختلف دین از جمله متکلمان، مفســران، 

مورخان، محدثان، فقیهان و شــاعران قرار گرفته است. 
شاید از مهم ترین علت های پرداختن به این رویداد روح افزا، 
بیان فضیلتی ممتاز و منحصر به فرد درباره اهل بیت رسول 

 ............ صفحه 5خدا)ص( باشد«. این واقعه  در...
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پاس گل شیک باشگاه استقالل به شیخ دیاباته پاسخ روحانی به مخالفان فروش نفت به مردم »سهراب محمدی« صبح روز گذشته دارفانی را وداع گفت

:jامام علی
همانا محبوب ترین 

بنده نزد خدای، 
بنده ای است که 

خدا او را در پیکار 
نفس یار است...
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18 میلیارد 
بدون مالیات!

قدس خراسان/ پیر چنگی خراسان 
درگذشت 

به دولت بعدی فشاری
تحمیل نمی کنیم

 ............ صفحه 6

 آمریکا با تأخیر در ارائه پیش نویس به دنبال خرید زمان است یا ُحقه حقوقی؟ 

قطعنامه ضدایرانی، نیامده آب رفت!

بررسی دالیل افزایش قیمت 
محصوالت پروتئینی ولبنی  

بازار  
شیرتو شیر  
نهاده های 

دامی

 سیاست   در حالی  که قرار بود شامگاه سه شنبه آمریکا قطعنامه ضدایرانی خود درباره 
تمدید تحریم های تسلیحاتی کشورمان را در شورای امنیت به رأی بگذارد اما با توجه به 
 احتمال ناکامی، واشنگتن عالوه بر تعدیل خواسته های غیرمعقول خود رأی گیری در مورد 
این پیش نویس را یک هفته دیگر هم به تعویق انداخت تا بار دیگر ترامپ قمارباز در عرصه 
بین المللی شکست بخورد. منابع خبری با اشاره به پیش نویس جدید ارائه  شده از سوی 
آمریکا به شورای امنیت این اقدام را نشان دهنده عقب نشینی واشنگتن در برابر تهران تعبیر 
کرده اند.آسوشیتدپرس نوشته است که پیش نویس جدید تنها دو یا چهار پاراگراف است و 

 ............ صفحه 2جایگزین پیش نویس هفت  صفحه ای ۳5 پاراگرافی...

 اقتصاد    بحران در بــازار نهاده های دامی به 
باالترین میزان در ماه های اخیر رسیده؛ بحرانی 

که از ماه ها پیش فعاالن...

مدیرکل دفتر انتشارات و 
فناوری های آموزشی در 

گفت وگو با قدس مطرح کرد

نوسازی منابع
به برکت کرونا!

»بایدن« در ادامه رقابت های  
انتخاباتی»کامال هریس« را 

به معاون اولی برگزید

با مهره سیاه 
در راه کاخ سفید

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

سرپرست اداره کل امور مالیاتی 
خراسان رضوی از فرار مالیاتی 

برخوردارها می گوید

 آلرژی پزشکان 
به دستگاه پوز!
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 دکتر شعیب بهمن

از ابتدای شــیوع کرونا در جهان هم درباره منبع انتشار و هم در مورد علت به وجود 
آمــدن آن تضاد و اختالف نظر عمیقی بین کشــورهای مختلف به ویژه قدرت های 
بین المللی شکل گرفت و آمریکا و چین یکدیگر را متقابالً متهم می کردند. از همان 
زمان، رقابتی هم بین این کشورها برای ساخت نمونه موفق واکسن کووید 19 آغاز 

شد که از طریق آن هم به نجات جان انسان ها کمک کنند...

ابعاد بین المللی واکسن روسی کرونا

      صفحه 1 ............ صفحه 8

فراخوان تجدید مزایده
نوبت  دوم 
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فراخوان انتخاب حسابرس
نوبت اول 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
شرح در صفحه 7
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ف
نوع كاربري پالک ثبتیآدرس ملکردي

مساحت 
عرصه 

-مترمربع

مساعت 
اعياني- 
مترمربع

قيمت 
پایه كارشناسي )ریال(

با کسر %10
نحوه وضعيت ملك 

توضیحاتفروش 

مسکونی 416/2006فارسان – خیابان معلم – بعداز چهارراه فردوسی 1
سهم بانک 45 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان ملک بوده و مشاع می باشد. نقدعدم تخلیه261/267258/531/865/000آپارتمانی

ارزش گذاری ملک براساس سهم بانک می باشد.

سند شش دانگ بنام بانک سپه بوده و فروش براساس وضع موجود می باشد .نقدعدم تخلیه249/613296/716/731/500مسکونی ویالئی31/175مالخلیفه – بلوار شهداء- کوچه فردوسی2

سند شش دانگ بنام بانک سپه بوده و فروش براساس وضع موجود می  باشد .نقد عدم تخلیه300/932726/499/755/000مسکونی ویالئی1/6595لردگان – بلوار شهداء- خیابان مطهری – کوچه 36

سند شش دانگ بنام بانک سپه بوده و فروش براساس وضع موجود می  باشد .نقد عدم تخلیه237/52314/682/520/000مسکونی ویالئی1261/160لردگان – بلوار رسالت- کوچه رسالت4

سند شش دانگ بنام بانک سپه بوده و فروش براساس وضع موجود می  باشد .نقدعدم تخلیه2805809/898/200/000مسکونی ویالئی1261/559لردگان – خیابان مدرس 511

سهم بانک 37 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان ملک بوده و مشاع می باشد. نقدعدم تخلیه727/382982/578/599/374مسکونی ویالئی1/823لردگان –محله آخوند – جنب مسجد آخوند6
ارزش گذاری ملک براساس سهم بانک می باشد.

مدیریت شعب بانک سپه منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود )به شرح جدول زیر ( را از طریق 
مزایده کتبی به فروش برساند .

 متقاضیان می توانند از تاریخ 99/5/23 لغایت 99/6/3 به منظور دریافت اسناد و از تاریخ 99/5/25لغایت99/6/4جهت تحویل اوراق 
مزایده به آدرس : شهرکرد – میدان دوازده محرم – فلکه آبی – ساختمان مدیریت بانک سپه – طبقه اول واحد پشتیبانی و ساختمان مراجعه 

و یا جهت اطالعات بیشتر با تلفن 32222171-038 تماس حاصل نمائید.

مدیریت شعب بانك سپه استان چهارمحال وبختیاري 99
04
911

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000057را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  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 الکترونیکی 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
وب��ت دومآگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

ن

683,99,3

قّصه آقای »ایرانی« و عناب خراسانیقّصه آقای »ایرانی« و عناب خراسانی
ساعتی با باغدار خوافی و محصول عجیبی که تولید کرده استساعتی با باغدار خوافی و محصول عجیبی که تولید کرده است

 ............ صفحه  ............ صفحه 44
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روزنامـه صبـح ایـران 2

قهر نکردم، مدتی بیمار بودم  سیاست: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت وزیران در مورد مطرح شدن شایعاتی در رسانه ها درباره قهر وی گفت: قهر کار بچه هاست. قهر نکردم من مدتی 
بیمار بودم و برای رعایت مسائل بهداشتی در جلسات دولت حضور پیدا نکردم اما کارها را پیگیری می کردم. وی در مورد گران فروشی اپراتورها گفت: میزان گران فروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است. در این خصوص دادگاهی تشکیل شده و دادگاه با توجه به ضوابط خود احکامی را صادر خواهد کرد.

 سیاست/  مهدی خالدی   در حالی  که 
قرار بود شــامگاه سه شنبه آمریکا قطعنامه 
ضدایرانــی خود دربــاره تمدید تحریم های 
تسلیحاتی کشورمان را در شورای امنیت به 
رأی بگذارد امــا با توجه به  احتمال ناکامی، 
واشــنگتن عالوه بر تعدیل خواســته های 
غیرمعقول خــود رأی گیــری در مورد این 
پیش نویس را یک هفته دیگر هم به تعویق 
انداخت تا بار دیگر ترامپ قمارباز در عرصه 

بین المللی شکست بخورد.
منابع خبری با اشــاره به پیش نویس جدید 
ارائه  شده از سوی آمریکا به شورای امنیت این 
اقدام را نشان دهنده عقب نشینی واشنگتن در 

برابر تهران تعبیر کرده اند.

 قطعنامه 35 پاراگرافی »
چهار پاراگراف شد!

آسوشیتدپرس نوشته است که پیش نویس 
جدید تنهــا دو یا چهار پاراگراف اســت و 
جایگزیــن پیش نویس هفت  
صفحه ای ۳۵ پاراگرافی شده 
اســت. حذف دســت کم ۳۰ 
پاراگراف از قطعنامه ضدایرانی 
از عقب نشینی  آمریکا، نشان 
از خواسته های  ســفید  کاخ 

نامعقول خود دارد.
از سوی دیگر در پیش نویس 
قطعنامه جدید با تلطیف در 
مواضع، آمریکا از درخواســت 
تمدید تحریم هــا برای مدت 
نامعلوم نیز عقب نشینی کرده 
و خواســتار تمدید تا زمانی 
شــده که شــورای امنیت تصمیم دیگری 
بگیرد. از دیگر اصالحات اعمال  شده در این 
پیش نویس قطعنامه حذف تحریم مقام های 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است. بندی که 
خواستار بازرسی از کشتی های حامل کاالی 

ایرانی بود نیز حذف  شده است.
اقــدام جدید یانکی هــا در ارائه پیش نویس 
جدید و تعدیل در خواسته هایشــان البته با 
واکنش مقام های کشورمان روبه رو شد. مجید 
تخت روانچی؛ سفیر و نماینده کشورمان در 

سازمان ملل متحد نوشــت: آمریکا پس از 
مخالفت اعضای شــورای امنیت، مجبور به 
عقب نشینی از پیش نویس قطعنامه تحریم 
تسلیحاتی ایران شد و نسخه دیگری را ارائه 
داد که آن هم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ اســت. 
پیش نویس جدید در ماهیت و هدف مشابه 
پیش نویس قبلی است. به  طور حتم شورا این 

پیش نویس را هم دوباره رد خواهد کرد.

مکانیسم ماشه یک تهدید جدی است»
یک کارشناس سیاست خارجی هم معتقد 
است پیش نویس جدید با وجود عقب نشینی 
ظاهری آمریکا چیز جدیدی نداشــته و در 
راستای منافع واشنگتن است. محمدصادق 
کوشــکی در گفت وگو با قدس در این  باره 
می گوید: هر چند به نظر می رسید با مخالفت 
چین و روســیه تالش آمریکا برای پیگیری 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایــران منتفی 
شود ولی متأسفانه بافت توافق نامه برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ به  گونه ای اســت که ایاالت  
متحده می تواند مکانیسم ماشه را فعال کرده 
و به این طریق تحریم های شش گانه شورای 
امنیت علیه جمهوری اسالمی را بازگرداند. 
به همین دلیل هرچند که تصویب قطعنامه 
جدید علیه ایران به نظر امکان پذیر نمی رسد 
اما با کمال تأســف وجود مکانیسم ماشه در 
متن برجام یک تهدید جدی اســت و جزو 
مــوارد نقص برجام بوده کــه بارها پیش از 

امضای توافق از ســوی آگاهان در مورد آن 
هشدار داده  شده بود. کوشکی ادامه داد: اینکه 
برخی می گویند آمریکا از برجام خارج  شده 
و نمی تواند به مکانیسم ماشه متوسل شود 
هم شاید در عرصه عمل چندان قابل استناد 
نباشد؛ چراکه ما نباید فراموش کنیم ایاالت 
 متحده با سه کشــور اروپایی شورای امنیت 
یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان در توطئه سازی 
ضد کشورمان همراه است و اگر واشنگتن به 
علت موانع موجود نتواند و نخواهد مکانیسم 
ماشــه را فعال کند متحدان اروپایی اش این 
اشتها را داشته و می توانند به نیابت از آن این 
کار را انجام دهند. البته باید در نظر داشت که 
اگر آمریکا بخواهد به مکانیسم ماشه استناد 
هم کند قدرتی نیست که بخواهد جلو این 
کشــور را بگیرد مگر اینکه روســیه، چین، 
انگلیس، آلمان و فرانسه به اتفاق با این گام 
مخالفت کنند که امری بعید به نظر می رسد.

یک کلک حقوقی»
اما در مورد علت تصمیم آمریکا برای تأخیر 
در ارائه پیش نویــس قطعنامه ضدایرانی به 
شورای امنیت دو دیدگاه و تحلیل وجود دارد؛ 
برخی معتقد هستند کاخ سفید با این کار به 
دنبال خرید زمان در راستای قانع کردن دیگر 
کشورهای عضو شورای امنیت برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران است. به  طور نمونه 
روزنامه فایننشیال تایمز با اشاره به اینکه در 

قطعنامه جدید لحن شدید در محکوم کردن 
اقدام های گذشــته ایران کنار گذاشته  شده، 
این مسئله را برای جلب حمایت کشورهای 
اروپایی عنوان کرده است. عده ای دیگر ولی 
معتقد هستند یانکی ها با این اقدام به دنبال 
امتیازدهی هرچند صوری به  طرف ایرانی اند 
تا با جلب نظر مقام های تهران آن ها را به  پای 
میز مذاکره کشانده و در حالی  که تا انتخابات 
آمریــکا چیزی باقــی نمانده دســتاوردی 
دیپلماتیک و پیــروزی نمادین برای دونالد 

ترامپ کسب کنند. 
محمدصادق کوشکی اما با رد این دو تحلیل 
می گویــد: آمریکا تمایلی بــه مذاکره ندارد 
و کســانی که هنــوز دم از مذاکره با آمریکا 
می زنند کســانی هســتند که ما را در چاه 
برجام انداختند. آمریکا تنها دنبال تحمیل 
برجام موشکی و منطقه ای است. این هدف 
برنامه مشترک ترامپ و بایدن است. ایاالت 
 متحده پیش  از این همواره بر تمدید نامحدود 
تحریم تسلیحاتی ایران تأکید داشت اما در 
پیش نویــس جدید ادامه تحریم ها را به نظر 
شورای امنیت منوط کرده که همین مسئله 
سبب شده برخی تحلیلگران از این اقدام به 

عقب نشینی آمریکایی تعبیر کنند. 
کوشکی ضمن رد این خیال پردازی معتقد 
اســت: این مسئله عقب نشینی نیست بلکه 
یک کلک حقوقی است. اگر شورای امنیت 
بخواهد تصمیمی بگیرد آمریکا بر اساس حق 
وتویی کــه دارد در هر لحظه می تواند آن را 
رد کند. پس این مســئله یک حقه است تا 
به حساب دادن امتیاز به ایران باز هم اهداف 

ضدایرانی خود را دنبال کنند.
تماس تلفنی شب گذشته مکرون و روحانی 
را نیز میتوان با این دیدگاه تحلیل کرد، چرا 
که فرانسه در حالی که همواره نقش پلیس 
بد را در برجام اجرا کرده است، به روحانی 
گفته است که »دیدگاه ما درمورد برجام با 
آمریکایی ها متفاوت است و این را به وضوح 
به آنها گفته ایم«. وی افزوده است: »در حال 
انجام اقداماتی برای فعال شدن اینستکس 
هستیم«. آیا این وعده ها در راستای بازی 

آمریکاست؟

آمریکا با تأخیر در ارائه پیش نویس به دنبال خرید زمان است یا ُحقه حقوقی؟

قطعنامه ضدایرانی نیامده، آب رفت!

آقای فتاح اول تحقیق کن بعد بیا رسانه جار بزن .همه رو قصاص قبل از جنایت س
کردی. 09110006820

برای هر موضوعی  ســامانه ثبت نام دایر می شود؛ از نوبت پزشک، ثنا، کرونا ... تا س
پرداخت کمک ریالی به خیریه ها، ولی دریغ از یک سامانه ثبت دریافت کمک! اگر 
روش بعضی خیریه ها درســت بود که حال کشــور پس  از4۰ سال بهترازاین بود. 

09150009278
مجلــس ثبات رأی ندارد. رئیس مجلــس و کل نمایندگان با خوردن یک غوره س

سردیشان می کند و با یک مویز مزاجشان به گرمی می گراید! در قضیه کنکور یک 
روزه غوره مویز شد! 09030005204 

  بازیگری که با بدحجابی خود در جامعه، علناً حکم اسالمی حجاب را نادیده می گیرد س
و بی بند و باری را ترویج می کند، چرا باید مجوز حضور در ســریال های صدا و سیما را 

داشته باشد و از بیت المال مسلمین دستمزد بگیرد؟! 09150002417
تا چه زمانی باید هزینه گزاف اشتباهات مدیران فوتبالی از جیب مردم مستضعف ایران  س

پرداخت شود؟ مگر آقای برانکو چه گرهی از مشکالت کشور باز کرد که حاال باید چند 
میلیون دالر پول بی زبان از جیب ملت شــریف ایران به او پرداخت شود؟ پس مجلس 
چکاره است؟ چه کسی باید یقه وزیر بی کفایت ورزش را بگیرد؟ آیا وزارت وزرش فعلی 
مصداق »وزارتخانه تعطیل« نیســت؟ نباید اجازه دهیم برای اغراض و عالیق چند نفر 

آقازاده، سرمایه های ارزشمند کشور از بین برود. 09020004413

ظریف در پاسخ به قدس:

آمریکا برای اعضای شورای امنیت شعور قائل نیست©
 محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه کشــورمان در حاشــیه 
جلسه دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس آنالین درباره تالش آمریکا برای تغییر 
متــن قطعنامه خــود به منظــور تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران با بیان اینکه 
آنان برای اعضای شــورای امنیت شعوری 
قائل نیستند و فکر می کنند اگر یک قطعنامه پنج صفحه ای را به پنج خط برسانند، 
تغییر محتوایی ایجاد شده است، گفت: قطعنامه بسیار غیرقانونی است و آمریکایی ها 
از مکانیسم شورای امنیت برای نابودی شورای امنیت می خواهند استفاده کنند و من 

یقین دارم که این قطعنامه هم رأی نخواهد آورد و آرای بسیار کمی خواهد داشت.
ظریف درباره اخباری که در مورد تعلیق برخی تحریم های غیرهدفمند با پیشنهاد 
اروپا به واشــنگتن برای فراهم شدن امکان مذاکره ایران و آمریکا منتشر شد هم با 
بیان اینکه اگر هم چنین طرحی را به آمریکا دادند پس به ما نداده اند، تأکید کرد: ما 
هیچ طرحی که در آن تغییری در برجام داده شود را نمی پذیریم. وزیر امور خارجه در 
پاسخ به پرسش دیگر قدس آنالین درباره تأکید چندین باره ترامپ بر اینکه پس از 
پیروزی در انتخابات در مدت چند هفته با تهران به توافق خواهد رسید، با بیان اینکه 
ایشان سه سال و نیم وقت داشت این کار را بکند، تصریح کرد: کسی که در این مدت 
نتوانسته چنین کاری را انجام دهد حتماً در طول چند هفته هم نمی تواند. وی افزود: 
واضح است که به ترامپ مشاوره غلط داده اند همان طور که گمان می کردند به برجام 
و اسنپ بک نیاز ندارند و می توانند با فشار حداکثری مردم ایران را به زانو درآورند و 

حاال به این نتیجه رسیدند سیاستشان غلط بوده است.

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

طرح گشایش اقتصادی دولت تورم زا نیست©
 واعظی، رئیس دفتر روحانی در 
حاشیه جلسه دولت در تشریح 
طرح گشــایش اقتصادی دولت و عرضه 
اوراق ســلف نفتی گفت: هدف این است 
مردم که امروز به دنبال خرید طال و ارز 
هســتند که نوســان زیادی هــم دارد، 
بتوانند از یک بشــکه تا ۱۰۰ هزار بشکه 
یا بیشــتر، نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می شود، اطمینانی داده می شود 
که سودش از سود بانکی کمتر نخواهد بود. یعنی تضمینی است اگر کسی یک 
تعداد بشــکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت 
بیشــتر شــد، به همان قیمــت روز می تواند بفروشــد و اگر کمتر بــود قطعاً 
مابه التفاوت آن را شرکت نفت متناسب با سود بانکی تأمین می کند. رئیس دفتر 
رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای طرح اقتصادی دولت تورم زا نیست، گفت: با 
این طرح یک کاال معامله می شود و همچنین برای شرکت های خصوصی ایرانی 
انگیزه به وجود می آورد که اگر خرید آن ها به ســقفی رسید روی صادرات نفت 
نیز کار کنند ضمن اینکه پاالیشگاه هایی هم در داخل کشور وجود دارد. وی با 
اشــاره به اینکه خرید این اوراق ریالی و محاســبه بازپرداخت آن بر مبنای ارز 
نیمایی خواهد بود، گفت: حتی اگر کسی اوراق دست مردم را بخرد و مثاًل ۱۰۰ 
هزار بشکه نفت را مالک شــود می تواند برود یک کشتی کوچک نفت بگیرد و 

صادر کند.

نخست وزیر پاکستان: 

 شیعیان پاکستانی عزاداری محرم را ©
با الگوی هیئت های ایران برگزار کنند

تسنیم: »عمــران خان« نخست وزیر پاکستان در یک مصاحبه تلویزیونی اعالم 
کرد: من به برادران شــیعه خود می گویم که برای مبــارزه با ویروس کرونا به 
همــکاری آن ها نیاز فراوانــی داریم. رهبر حزب تحریک انصــاف افزود: محرم 
نزدیک اســت و ما می دانیم که شــیعیان در این ماه قصد عزاداری دارند ولی 
باید جوانب بهداشــتی حتماً رعایت شــود. عمران خان اضافه کرد: من مشاهده 
کرده ام کــه مراجع در ایران فتوا داده اند که عزاداری ســاالر شــهیدان مانند 
ســال های گذشــته نخواهد بود و حتماً باید تدابیر بهداشتی برای جلوگیری از 
شــیوع بیماری کرونا رعایت شود. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد: توقع داریم 
شیعیان پاکســتانی نیز از این الگو پیروی کنند و امیدواریم زمانی که ویروس 
کرونا از بین رفت باز هم مجالس عزاداری مانند سال های گذشته برگزار شود.

 مخالفت قطر با بیانیه ضدایرانی ©
شورای همکاری خلیج فارس

ایسنا: مطلــق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور مبارزه با 
تروریسم و میانجیگری در حل اختالف ها تأکید کرد که مواضع توافق شده شورای 
همکاری خلیج فارس معموالً از طریق مصوبات نشست های وزرای خارجه کشورهای 
عضو این شورا صادر می شود، نه از طریق بیانیه های دبیرکل که صرفاً نشانگر دیدگاه 
دبیرخانه این شوراست. القحطانی در واکنش به بیانیه دبیرخانه شورای همکاری که 
خواستار تمدید تحریم بین المللی تسلیحاتی ایران شده بود، افزود: ما در قطر معتقدیم 
تحریم های کنونی علیه ایران منتج به نتایج مثبتی نمی شود و موجب حل بحران ها 
نمی گردد و حل بحران ها باید فقط از طریق گفت وگو صورت پذیرد. وی در گفت وگو 
با شبکه الجزیره گفت که ایران کشوری همسایه است و ما روابطی مبتنی بر حسن 
همجواری و همسایگی با یکدیگر داریم و موضع ایران به خصوص در خالل محاصره 
ظالمانه کنونی علیه قطر مورد تقدیر دولت و مردم قطر اســت. القحطانی افزود: در 
حالی که کشورهای محاصره کننده اقدام به اتخاذ اقدام های یکجانبه می کنند، دولت 
قطر گفت وگو را برگزیده و این سیاست دائمی ماست و ما به دنبال روابطی خوب با 

همه و بین همه کشورها هستیم.

 خط و نشان برای دشمن ©
در نشست وحدت ارتش و سپاه

ایرنا: فرمانده کل ارتش در نشست فصلی وحدت و اخوت با بیان اینکه در مراسم 
دانش آموختگی دانشگاه های افسری در محضر فرمانده معظم کل قوا متعهد شدیم 
که دســت از دست ســپاه پاسداران انقالب اســالمی درنیاوریم تا نظام سلطه به 
سرکردگی آمریکای جهانخوار فرو ریزد و عمر رژیم منحوس صهیونیستی به سر 
آید و بر این قول خود تا آخرین لحظه پایبند خواهیم بود، گفت: دشمنان همواره 
در تالش هســتند تا خللی در صمیمیت، همراهی و همدلی ارتش و سپاه ایجاد 
کنند و بصیرت، درایت و آگاهی فرماندهان و کارکنان نیروهای مســلح در اطاعت 
از فرمــان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حفظ وحدت به طور قطع توطئه های 

آنان را ناکام خواهد گذاشت.

شور حسینی و مراقبت زینبی©
آنچــه در بــاور و رفتار ملت ایــران ماندگار و 
تغییرناپذیر است باور به حقانیت و مظلومیت 
امام حســین)ع( و پایبندی به ســوگواری بر 
مصائب سیدالشــهدا)ع( و اهل  بیت عصمت و 
طهارت)ع( در محرم و صفر اســت: که با شیر 

اندرون شود و با جان بدر رود.
در سوگ شهدای کربال هر خانه یک حسینیه 
است و حسینیه ای به وسعت ایران سیه پوش و 

عزادار عاشورای حسینی می شود.
اما آنچه می تواند متناســب با شرایط دچار 
تغییــر و یا محدودیت شــود مناســک و 

آیین های عزاداری است.
در وضعیت کنونی که جهــان و ایران گرفتار 
ویــروس خطرنــاک و غیرقابــل  پیش بینی 
کووید۱۹ است شرایط ایجاب می کند که برای 
حفظ سالمتی مردم همه پروتکل های بهداشتی 
با حساسیت و دقت به عنوان »معیار عزاداری« 
 مدنظر باشد. چنان که در نماز جمعه و جماعت
- که همواره بر متراکم بودن و به هم پیوســته 
بودن نمازگزاران تأکید می شــد- امروز رعایت 
فاصلــه نمازگزاران و دیگر دســتورالعمل های 
بهداشــتی الزامی شده اســت. بنابراین انتظار 
می رود در محرم نیز شــور حســینی مردم با 
مراقبت زینبی آن ها همراه شود و همچنان که 
زینب)س( از اهل حرم مراقبت کرد تا آن ها از 
دشمن آسیب و گزندی نبینند عزاداران حسینی 

نیز از مردم در برابر گزند کرونا مراقبت کنند.
اکنون شرایط و دستورالعمل ها، محدودیت ها 
در برگزاری ســوگواری ها در فضای بســته 
را ضــروری می دانــد و حرکت دســته های 
عــزاداری در خیابان ها با توجــه به  ضرورت 
اســتفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 
محدودیت های بیشتری را ایجاب کرده است. 
به ویژه اینکه مردمی که در حاشیه عزاداری 
دســته های عزاداری حضور دارنــد با تراکم 
جمعیت ممکن اســت خطر انتقال ویروس 
آن ها را تهدید کند. همچنین سفر هیئت های 
عزاداری به مشــهد در دهــه اول محرم و به 
احتمال بسیار زیاد در دهه آخر صفر به خاطر 

وضعیت قرمز ممکن نخواهد بود.
نباید از یاد ببریم که هر گونه ســهل انگاری در 
رعایت دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا ممکن است به تعبیر رهبر فرزانه انقالب 
منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر شود. فاجعه ای 
کــه از یک  ســو می تواند جهــش در میزان 
مبتالیان و قربانیان کرونــا و زنجیره مجالس 
ترحیم عزاداران حسینی را در پی داشته باشد 
و خدای ناکرده فاجعه تجربه تلخ قربانیان وبای 
محرم ۱۳۱۰ )ه.ق( تکرار شود و از دیگر سو زبان 
معاندان و دشمنان اسالم را علیه باورهای مردم 
و اصل عزاداری و سوگواری دراز کند تا در دل 
جوانان و نسل آینده در خصوص این باور عمیق 

و جاودانه تزلزل ایجاد کند.
همچنین محرم عالوه بــر آنکه فصل ضجه و 
گریه بر مصائب اباعبــداهلل)ع( و اهل  بیت)ع( 
شریف ایشــان است و این ســوگواری ها باید 
مستند به مقتل خوانی به دور از هر گونه بدعت، 
خرافات، روایت های غیرمستند، اشعار ضعیف 
و سست و داستان پردازی های غیرواقعی باشد، 
فرصــت بیان درس ها و عبرت های عاشــورا و 
آموزه های اهل بیت)ع( و تبیین سبک زندگی 
دینی در مجالس و محافل عزاداری نیز هست. 
بیان آزادگی، عزت، شــجاعت، ظلم ســتیزی، 
عدالت خواهی، مردانگی، وفاداری، اخالق مداری، 
مردمداری، مهربانی، بندگی خالصانه خداوند و 
رضایت در برابر تقدیر الهی از یک  سو و در سوی 
دیگر عهدشکنی، بی وفایی، دنیاطلبی، قساوت و 
بی رحمی دشــمن و نیز تبیین آموزه های اهل  
بیت)ع( و سبک زندگی حسینی از ویژگی های 

»عزاداری معیار« است.
انتظار می رود در ســوگواری معیار عبرت های 
عاشورا تبیین شــود و به این پرسش مهم که: 
»چگونه کار جامعه اسالمی به جایی رسید که 
در روز عاشــورا یک عده از امــت جدش امام 
حســین)ع( را محاصره کنند و با این وضعیت 
فجیع او و همه یــاران و اصحاب و اهل  بیتش 
را قتل عام کنند و زنانشــان را اسیر بگیرند؟« 
پاسخ داده شود. این پرسشی است که سال ها 
پیش رهبر فرزانه انقالب در خصوص عبرت های 
عاشورا مطرح کردند و سپس در چند سخنرانی 
به تبیین آن پرداختند و عبرت های عاشــورا را 
برای جامعه امروز ما برشمردند و وظایف خواص 
و عوام را بیان کردند؛ اما به نظر می رسد دیگر 

چندان مورد بحث و کنکاش قرار نمی گیرد.
»عزاداری معیار« مراســمی اســت که در آن 
ســخنرانان و خطبــا درس هــا و عبرت های 
عاشــورا را برای جامعه امــروز تبیین کنند و 
با بیان آموزه ها و ســیره حسینی، راهکارهای 
تحقق آن ها را در زندگی سیاســی و اجتماعی 
امروز مطابق با شــرایط روز و نیازهای جامعه و 
 با ادبیاتی متناســب با مطالبه و درک جوانان
- که در معرض اقیانوسی از اطالعات درست و 
نادرست و شبهه افکنی ها هستند- مورد بحث 
قرار دهند و البته رسانه ملی و فعاالن رسانه ای 
و فضای مجازی نیز همــه توان خود را در این 

عرصه به کار گیرند.
 ان شــاءاهلل عزاداران در محرم امســال با شور 
حســینی و مراقبت زینبی و رعایت معیارهای 
عزاداری در فصل کرونایــی، عزاداری معیار را 
در تاریخ پرافتخار عاشــقان اهل  بیت)ع( ثبت 

خواهند کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

اینکه برخی 
می گویند آمریکا 
از برجام خارج 
 شده و نمی تواند 
به مکانیسم ماشه 
متوسل شود 
شاید در عرصه 
عمل چندان قابل 
استناد نباشد

بــــــــرش

سیاست: حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه باید 
توجه کنیم که در زمین دشمن بازی نکنیم، تصریح کرد: دشمن 
می خواهد به مردم القا کند و بگوید که از لحاظ اقتصادی، سیاسی 

و اجتماعی به پیروزی رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت تالش کرده نقدینگی را کنترل کند، گفت: 
دولت توان خودش را به کار گرفته تا با تحریم نفتی به شــدت 
مقابله کند و بتواند فروش نفت را با چارچوبی که در حال نهایی 
کردن آن است به فروش برساند. رئیس جمهور ادامه داد: دولت 
می خواهد در بخش بودجه ای بین منابع و مخارجش تعادل ایجاد 
کند و برای مردمی که به آینده نگاه می کنند، سرمایه مطمئنی 
را ایجاد کند و یک سرمایه مطمئنی در اختیار مردم باشد. یک 
حداقــل را دولت تضمین می کند و یک حداکثر هم وجود دارد 

که مردم می توانند بر مبنای آن برنامه ریزی کنند و جان تازه ای 
هم به بورس بدهد.

وی با بیان اینکه این مجموعه طرحی اســت که ستاد اقتصادی 
دولت در ضمن هفته های گذشته روی آن بحث کرده و به تصویب 
رسانده، گفت: دولت این طرح را به جلسه سران قوا هم برده، در 
دو جلســه بحث کرده و کلیت آن را به تصویب رســانده و پس 
از مراحل نهایی مصوبه، دولــت آیین نامه های اجرایی را خواهد 
نوشت و حتماً  در زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود. روحانی ادامه 
داد: بعضی افراد پیدا می شوند که من نمی دانم مبانی شان برای 
اینکه مردم را دلسرد کنند چیست؟ می گویند ممکن است طرح 
دولت، زحمتی را برای پرداخت در دولت بعد ایجاد کند و دولت 
می خواهد فشار را از خودش بردارد و به دولت بعد تحمیل کند؛ 

این یک حرف کامالً  بی اساس و دروغ است. رئیس جمهور ادامه 
داد: اینکه ما امروز این همه طرح پتروشیمی داریم افتتاح می کنیم 
و ۱۷ پتروشیمی را افتتاح می کنیم اگر کسی بگوید دولت همه اش 
به نفع دولت بعد عمل می کند و مرتب، پتروشیمی افتتاح می کند 
و سرمایه دولت بعد را افزایش می دهد، این حرف درست است؟ 
این حرف کودکانه و بچگانه اســت. این دولت و آن دولت یعنی 

چه؟ همه دولت ها منتخب و خادم مردم هستیم.

 سیاســت/ مینا افرازه   جلســه بررسی صالحیت وزیر 
پیشــنهادی وزارت صمــت در حالی پــس از کش  و قوس 
فــراوان و حاشــیه های اخیر میان مجلس و دولت بر ســر 
معرفی وزیر برگزار شــد که وزیر پیشــنهادی نتوانست در 
دفاع از برنامه های ارائه  شــده خود اعتماد مجلس را جلب 
کنــد و در نهایت با ۱4۰ رأی مخالــف، ۱۰4 رأی موافق و 
۱۰ رأی ممتنع توســط نمایندگان از راهیابی به وزارتخانه 

صمت بازماند.
حســین مــدرس خیابانی که تــا پیش  از این در ســمت 
سرپرست وزارت صمت حضور داشت، در بخشی از دفاعیات 
دیروز خود از برنامه های مطرح  شــده اظهار کرد در طراحی 
برنامه هــای خود حول چهــار محور اصلــی حقوق بخش 
تولید و جهش تولید با اتکا بر توان ســاخت داخل، توسعه 
سرمایه گذاری و تکمیل طرح های تولیدی،  توسعه صادرات 
و کنترل واردات و تنظیم بازار تالش خواهم کرد تا عالوه بر 
حفظ آرامش بازار به واســطه تضمین فراوانی کاال با تکمیل 
طرح های نیمه تمام، احیای واحدهای راکد و تعطیل صنعتی 
و معدنی و فعال ســازی ظرفیت هــای خالی تولیدی، ضمن 
عمل به  فرمان مقام معظم رهبری، به اشتغال به عنوان یکی 
از مطالبات بحق ملت شریف ایران عنایت ویژه داشته باشم.

انطباق 63 درصدی برنامه های پیشنهادی با اسناد باالدستی»
جلسه بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی در حالی بدون حضور 
رئیس جمهور برگزار شــد که نمایندگان هر یک با استناد به 
عملکرد، ســوابق و نیز برنامه های پیشنهادی مدرس خیابانی 
در تأیید یــا مخالفت وی اظهاراتی داشــتند. طبق اظهارات 
حجت اهلل فیروزی، ســخنگوی کمیسیون صنایع مجلس و بر 
اساس گزارشی که این کمیسیون درباره برنامه های پیشنهادی 
مدرســی خیابانی ارائه کــرد، 6۳ درصــد برنامه های گزینه 
پیشنهادی وزارت صمت با اسناد باالدستی »منطبق« است ولی 
در ۹ درصد به احکام اشاره ای نشده و 8 درصد هم بی توجه به 

احکام برنامه ششم است.

مدیران خیابانی ما را تحریم کرده اند!»
با این  حــال، نمایندگان مخالف همچون حســینعلی حاجی 
دلیگانی؛ نماینده مردم شاه شهر، رأی مجلس به خیابانی را جایزه 
به مسببان گرانی و احتکار دانست و افزود: مشکل ما با تصدی 
وزارت صمت از سوی خیابانی عدم توجه ایشان به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و عدم اقدام به  موقع و نبود کار جهادی است، 
می گویند تحریم هســتیم اما ما تحریم خیابانی هستیم، ما را 
مدیران خیابانی تحریم کرده اند، همان ها که جنگ اقتصادی را با 

ُجنگ اقتصادی اشتباه گرفته اند.
از سوی دیگر محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه و دیگر 
مخالف وزیر پیشنهادی، برنامه های مدرس خیابانی را در منافات 
با جهش تولید عنوان کرد و خطاب به وی گفت: حضور شــما 
موجب شــد که اختیارات بازرگانی از دست وزیر صنعت خارج 
شود. در طول ۱۵ ماهی که شما در این وزارتخانه حضور دارید، 
چه ارزهایی که برای واردات به برخی شرکت ها داده نشد. شما به  
عنوان طرفدار واردات و بازرگانی و تعارض منافع با تولید موجب 

ذبح تولید شدید.
عالوه بر آن، افزایش قیمت نجومی محصوالت خودرویی، کاهش 
تولیــد خــودرو و گرانی لوازم  خانگی از جملــه دالیلی بود که 
مخالفان در مخالفت خود با وزارت مدرسی خیابانی عنوان کردند.

اظهارات مخالفان در حالی مطرح شد که تعدادی از نمایندگان 
نیز در موافقت با وزیر پیشــنهادی و تأیید وی، روی موضوعاتی 

همچون برنامه جوان گرایی مدرسی خیابانی برای اداره صمت، 
توجه به دیپلماسی اقتصادی، فراجناحی بودن و سابقه باالی وی 

در وزارت صمت تأکید کردند.

رئیس جمهور باید از رهبری حکم حکومتی بگیرد»
بنابراین پرونده وزارت مدرســی خیابانی بر وزارتخانه صمت در 
حالی با مخالفت مجلس برای روی کار آمدن وی بســته شــد 
که کمــاکان وزارت صمت که یکی از کلیدی ترین و مهم ترین 
وزارتخانه ها در شــرایط کنونی است، همچنان بالتکلیف مانده 
و وضعیت نامشــخصی دارد. همچنین بر اساس قانون، از امروز 
نیز عمالً اقدام ها و فعالیت مدرسی خیابانی به  عنوان سرپرست 
فعلی غیرقانونی است. در همین زمینه، احمد امیرآبادی فراهانی؛ 
عضو هیئت  رئیسه مجلس در مصاحبه ای گفته است: دولت امروز 
فرصت سه ماهه ای را از دست داد؛ چراکه هر وزارتخانه طبق قانون 

فقط می تواند به مدت سه ماه با سرپرست اداره شود.
وی افــزود: رئیس جمهور باید امــروز از مقام معظم رهبری 
درخواست کسب اجازه حکم حکومتی داشته باشد تا برای 
ادامه کار مشــکل قانونی نداشته باشــد. رئیس جمهور باید 
پس از اذن حکومتی از مقام معظم رهبری سرپرست جدید 

وزارت صمت را اعالم کند.

مخالفت کمیسیون اجتماعی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی»
همچنین در چنین شرایطی، به نظر می رسد طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی که به  نوعی طرح انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت 
و تشــکیل وزارتخانه ای مستقل در همین رابطه بود با مخالفت 
کمیســیون اجتماعی مجلس مواجه شــده و طبق اظهار نظر 
نماینده مردم بروجرد، این طرح که اعاده شــده از سوی شورای 
نگهبان است در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت و با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد.
البته قرار است در جلســه بعدی کمیسیون با حضور نماینده 
شورای نگهبان و نمایندگان دستگاه های مربوط تصمیم گیری 

نهایی درباره این موضوع صورت گیرد.
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پاسخ روحانی به مخالفان فروش نفت به مردم

نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت صمت اعتماد نکردند

به دولت بعدی فشاری تحمیل نمی کنیم

»خیابانی« از بهارستان به پاستور نرسید



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

اعطای بورسیه رایگان به دانشجویان محروم در دانشگاه امام رضا)ع(   آستان:  دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در راستاي حمایت از نخبگان و دانش آموزان ممتاز مدارس كشور به ویژه ممتازان كم برخوردار، 
در نظر دارد بخشي از ظرفیت پذیرش ورودي سال 1399 خود در مقطع كارشناسي را به  صورت رایگان پذیرش كند.شرایط اختصاصی متقاضیان نیز مواردی همچون نام نویسی در سایت سازمان سنجش و پذیرش بر 
اساس سوابق تحصیلي سال 1399، دارا بودن شرایط عمومي مندرج در دفترچه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي سازمان سنجش آموزش كشور و دارا بودن حداقل معدل كتبي دیپلم 18.5 و باالتر را شامل می شود.

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

باهدفمقابلهبابیماریکروناانجاممیشود

 اجرای طرح پایش سالمت کارکنان©
 و خدمه آستان قدس رضوی 

آستان: مدیــر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از اجرای طرح پایش 
ســامت کارکنان، خدمه و خادمیاران این آستان مقدس برای مقابله با ویروس 
کووید19 توسط ستاد مبارزه با کرونا دارالشفای امام رضا)ع( خبر داد.دکتر ناصر 
سرگلزایی در گفت وگو با آستان نیوز ابراز کرد: طرح پایش سامت کارکنان، خدمه 
و خادمیاران آستان قدس رضوی زیر نظر ستاد پیشگیری و مقابله با بحران کرونا 
با بهره گیری از اطاعات درج شده در سامانه سامت سنجی توسط مدیریت بحران 

و پدافند غیرعامل این آستان مقدس در حال پیگیری است.
وی گفت: تمامی کارکنان، خدمه و خادمیاران از 12 مرداد 99 موظف به تکمیل 
»پرسشنامه خوداظهاری« در سامانه bohran.razavi.ir و ثبت اطاعاتی همچون 
ابتای خود به بیماری کرونا، ارتباط با این بیماران، ســابقه بیماری زمینه ای و... 

هستند.
 ســرگلزایی افزود: چنانچه یکی از کارکنان، خدمه و خادمیاران در اعام ابتای 
خود به بیماری کرونا سهل  انگاری کند، سایر افراد با توجه به عایم بیماری کرونای 
شــخص مورد نظر همچون سرفه، تنگی نفس و تب می توانند از طریق ورود به 
این سامانه و تکمیل »پرسشنامه دگراظهاری« در شناسایی این بیماران و پیگیری 

درمان آنان، دارالشفای امام رضا)ع( را یاری کنند.

گزارشیازرعایتدستورالعملهایبهداشتیدرحرمرضوی

زیارت با رعایت پروتکل ها©
آســتان: مقابل باب الجواد)ع( وقتی 
از اتوبوس پیاده می شــوم، طبق عادت 
همیشگی اول ماسکم را در می آورم و 
بعدش دست روی سینه می گذارم و زیر 
لب زمزمه می کنم »السام علیک یا امام 
رضا)ع(« البته این روزها برایم این دعا 
هم عادت شده »یا امام رضا خودت دعا 

کن این ویروس از بین برود«.حرم مثل سابق شلوغ نیست، سال گذشته این موقع 
جلو فروشگاه رضوی باب الجواد)ع( و دکه های نان رضوی کلی جمعیت ایستاده 
بود، اما اکنون یک نفر و نهایت دو سه نفر.در همان ابتدای راه یک خادم نزدیکم 
می شود و با صدایی که از دوالیه ماسک بیرون می آید خطابم می کند »ماسکتان 
را بزنید« من هم می گویم »چشم«.کمی جلوتر وارد اتاقک هایی که همیشه دو تا 
خادم ایستاده اند، می شوم، آن ها هم ماسک زدند، یکی از آن ها که کمی مسن تر 
اســت، شیلد محافظ صورت هم زده. با گیت دستی)راکت( چکم می کند و آن 
خادم جوان تر می گوید: »از آن خادم ماســک بگیریــد و می توانید با این مایع 
دســتتان را ضدعفونی کنید«. دستم را با مایع صورتی رنگ نصب شده بر روی 
دیوار، ضدعفونی می کنم.از اتاقک بیرون می آیم چند قدم جلوتر خادمی به سمت 
میز سفیدی که روی آن کیسه پاستیکی، ادعیه کاغذی، مایع ضدعفونی کننده 
است، هدایتم می کند.خادمی بالباس سبز، پشت میز سفید ایستاده بود و ابتدای 
امر یک ماســک به من می دهد و توصیه می کند: »پسرم برای سامتی خودت 

ماسک بزن« و یک کیسه پاستیکی برای کفش و یک کاغذ دعا.
*

صدای قرآِن قبل از اذان می آید، وقت نماز مغرب اســت، حرم چراغانی شــده، 
فرش ها هم خیلی زیبا برای رعایت پروتکل های بهداشتی بافاصله و شطرنجی 
شــکل انداخته شده اند.اذن دخول را ســریع می خوانم از خادمی که دور حوض 
صحن جامع ایستاده می پرسم: »نماز جماعت کجا برگزار می شود« آن هم به ایوان 
ولیعصر اشاره می کند و از پشت ماسک می گوید: »در دیگر صحن ها غیر از رواق ها 
نماز جماعت برگزار می شود«. از او پرسیدم چرا در رواق ها برگزار نمی شود، او هم 
خیلی صریح گفت: »به خاطر رعایت مسائل بهداشتی«.هر چه به ایوان ولیعصر 
نزدیک تر می شــوم، تعداد زائرها بیشــتر و از طرف دیگر تعداد خادمان زیادتر 
می شود، اتفاقاً تذکرات هم بیشتر می شود؛ »زائر عزیز روی هر فرش فقط چهار 
نفر بنشــیند«. این وسط یک پیرمردی هم بلند می گوید: »فاصله ها زیاد است و 
نماز جماعت باطل می شــود«. خادم هم کلی توضیــح داد که این مقدار اندازه 
مشکلی ایجاد نمی کند و طبق نظر کارشناسان دینی این کار صورت گرفته است.

*
جامهری ها جالب اند؛ دوطبقه هستند که در طبقه اول مهر قابل استفاده و طبقه 
پایین مهرهای استفاده شــده قرار دارد که باید توســط یکی از نیروهای حرم 
ضدعفونی شوند.آن طوری که من دیدم همه زائرها ماسک زده بودند و روی هر 
فرش چهار نفر نشسته بودند، مکبر نماز هم تقریباً پنج دقیقه ای در مورد رعایت 
مسائل بهداشتی توضیح می داد و در صف های دیگر صدای خادمان می آمد که 

»زائر محترم لطفاً اینجا ننشینید و در فرش دیگر بنشینید، ماسک بزنید«.
روی فرشی که من نشســته ام سه نفر دیگر هم هستند، هر سه دوست و اهل 
اصفهان، یکی به شوخی به دیگری می گوید: »مصطفی فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت کن«، مصطفی هم به شوخی می گوید: »اصفهانی ها نمی گیرند«.
مصطفی 38 ساله برای یک قرارداد کاری با دوستانش به مشهد آمده بود، او می گفت: 
در حرم امام رضا)ع( خیلی مسائل بهداشتی رعایت می شود، ما در فان بازار شهری 
بودیم خیلی وضعیت بهداشــتی بد بود. اینجا به همه مسائل دقت شده است.

*
محمدعلــی هم که بچه محل و همکار مصطفی ا ســت کام مصطفی را قطع 
می کند و با همان لهجه اصفهانی جمله جالبی می گوید: »مســائل بهداشــتی 
در حرم به خصوص موقع نماز در صف های نماز جماعت، عجیب چشــم نوازی 
می کنــد و جاهای دیگر باید از حرم یاد بگیرند«.نماز که تمام می شــود برخی 
از صندلی های نماز که ویژه کهن ســاالن اســت، خالی می شــوند و بافاصله 
خادمانی که دستگاه ضدعفونی دستی دارند، صندلی ها را ضدعفونی می کنند.

البته این روزها خادمان بارگاه حرم رضوی برای برگزاری مراســم و حفظ جان 
زائــران از ویروس منحوس کرونا تدابیــر زیادی پیش بینی و عملیاتی کرده اند؛ 
به عنــوان نمونه جمع آوری فرش ها پس از اجرای هر مراســم، حذف کف پوش 
صحن ها، جایگزینی مهر نماز سنگی با مهر نماز تربت، ضدعفونی کف صحن ها با 
ماشین های شست وشو و پمپ پشتی، جمع آوری کتاب های دعا در سطح حرم 
مطهر و مصرف افزون  بر 50 تن مایع ضدعفونی فقط در دوماه در ســطح حوزه 
اماکن متبرکه تنها بخش کوچکی از گســتره وسیع اقدام ها و تدابیر حرم برای 

جلوگیری از گسترش کروناست.

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
»به نام خالق مهربانی، الســام علیک یا علی بن 
موســی الرضا)ع(، امروز 24 جوالی سال 2020 
میــادی، مطابق با ســوم مرداد ســال 1399 
هجری شمسی، بســته دل آرام شما را دریافت 
کردم، شــامل دو بســته نمک و دو بســته گل 
خشــک و دو کتاب به نام هــای »فرصت زیبای 
زیــارت« و »کبوتران حرم«. در ایــن دوران تلخ 
و غم انگیز کرونا، در این فــراق و تنهایی دور از 
ایران و خانواده، دریافت این بســته مثل دیدن 
نوری در ظلمت، مثل سپیده دم بعد از شب تار، 
امیدبخش و دلنشــین و آرام بخش دل بود. انگار 
که امــام رضا)ع( می دانند ما چه حالی داریم در 
این دوران. از خدا برای شما عمر طوالنی، عاقبت 
خیر و سامتی مسئلت دارم. ضمناً چند پرسش 
دارم؛ گل های خشک آیا مربوط به گل های باالی 
ضریح امام رضا)ع( است؟! می شود لطفاً برایم یک 
کتاب صحیفه سجادیه بزرگ ارسال کنید؟! اگر 
به حرم دسترسی دارید از طرف ما سام برسونید 

و دعا کنید... گرفتاریم... 
و من اهلل توفیق...« زهرا از آلمان.

ایــن تنها بخشــی از چند صد ایمیل )پســت 
الکترونیکی( است که توسط مخاطبان مختلف 
خارج از کشور به نشانی پست الکترونیکی مدیریت 
امور زائران غیرایرانی در معاونت تبلیغات اسامی 
آستان قدس رضوی ارسال شده است. ایمیل هایی 
که هر کدام حاوی هزار سام و هزار آرزو هستند؛ 
آرزوهایی از آن ســوی جغرافیــای کره خاکی.

فعالیت با 10 زبان خارجی در شبکه های »
اجتماعی و فضای مجازی

مدیر امــور زائران غیرایرانــی معاونت تبلیغات 
اسامی آستان قدس رضوی درباره فعالیت های 
ایــن مدیریت در فضای مجــازی و به خصوص 
در شرایط حال حاضر حرم مطهر رضوی که به 
خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا با کاهش 
ســفرهای زائران و مخاطبان خارج از کشور به 
مشــهد مقدس همراه اســت، می گوید: بخش 
فضای مجازی بین الملل پورتال معاونت تبلیغات 
اسامی حرم مطهر امام رضا)ع( با 10 زبان عربی، 
انگلیسی، فرانسه، اردو، اسپانیولی، آذری، ترکی و 
اندونزیایی، روسی و پشتو در شبکه های اجتماعی 
اینستاگرام، تلگرام، واتس آپ، یوتیوب، فیس بوک 

و توییتر به صورت شبانه روزی فعالیت می کند.
»سیدمحمدجواد  هاشمی نژاد« می افزاید: در این 
بخش تمامی تولیدات و مدیریت صفحات توسط 
نیروهای متخصص آشنا به زبان های خارجی و 

همچنین با کمک شیفتگان و دلدادگان حضرت 
رضا)ع( از دورترین نقاط جهان انجام می شود.

وی ادامه می دهد: تمامی مراحل تولید شــامل 
ایده پــردازی، تحقیقات، سناریونویســی، ضبط 
و تدوین، انتشــار و... به صورت کامل در همین 
مجموعه انجام می شود که به نوبه خود در فضای 

شبکه های فعال معارفی منحصر به فرد است. 
این مقام مسئول خاطرنشــان می کند: یکی از 
شیوه های نوینی که در این بخش با هدف تعامل 
و ایجاد انــس و الفت بین مخاطبــان خارج از 
کشــور و حرم مطهر امام رضا)ع( مورد استفاده 
قــرار می گیــرد، برگــزاری پویش)کمپین( در 

مناسبت های ویژه است.
مدیر امور زائــران غیرایرانی می گوید: از ابتدای 
ســال 99 تاکنون، کمپین های بزرگی از جمله 
»تنها امید به مناسبت نیمه شعبان«، »ماه مبارک 
رمضان با بیش از هــزار اثر تولیدی به 6 زبان«، 
»دهه کرامت« و... توسط این مجموعه برگزار شده 

است.
هاشمی نژاد با اشاره به استقبال مخاطبان خارج 
از کشور از تولیدات منتشر شده این مدیریت در 
فضای مجازی اظهار می دارد: در دهه کرامت سال 
جاری و به خاطر شــرایط خاص حاکم بر اماکن 
متبرکه و مذهبی از جمله بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( که به خاطر جلوگیری از شیوع و انتشار 
ویروس منحوس کرونا بوده اســت، فعالیت های 
خوبی توســط این مدیریــت در فضای مجازی 
انجام که با اســتقبال خوب مخاطبان خارج از 

کشور روبه رو بود.
وی به اختصار اشــاره می کند: تولیدات رسانه ای، 

پخش زنده، برنامه تولیدی، کمپین های 
دهــه کرامت، پســت گذاری در 
کانال هــا و شــبکه های فضای 
مجــازی، معرفی کتــاب، تهیه 
موشــن گرافی، ســرود، پوستر، 
پخش زنده و مســتقیم از حرم 
روزشمار،  اســتوری های  مطهر، 
ویدئوهایی در مورد امام رضا)ع(، 
پخــش مــوارد تولید شــده در 
مجموعه آســتان قدس در دهه 

کرامت، پخــش وبینار، پخش زنده 
در دهه کرامت در پیام رســان های 
اجتماعی در موضوعات انتقال حال 
و هوای حرم، دعای توسل و کمیل، 
مولودی خوانی پخش زنده مشترک 
با ســه نفر از مداحان مطرح جهان 
عرب، کمپین عبق الرضا)ع(، زیارت 
نیابتی و برنامه های مشترک با سایر 
اعتاب مقدســه جهان اسام، تهیه 
بیش از 100 تصویر جدید از حال و 
هوای حرم مطهر رضوی و... از جمله 
فعالیت های انجام شــده در فضای 
مجازی در دهه کرامت سال جاری 

بوده است.

 وجود 7هزار مخاطب »
حقیقی و هزار و 400 مخاطب 

حقوقی در شبکه مخاطبین
مدیر امور زائــران غیرایرانی در بخش دیگری از 
ســخنانش اظهار می دارد: یکی دیگر از خدمات 

ارائه شــده برای مخاطبان خارج از کشور ارسال 
پستی و ارسال ایمیل برای این افراد است.

وی می افزایــد: در بخــش شــبکه مخاطبین 
تاکنون )تا پایان خرداد ماه 1399( تعداد 7هزار 
مخاطب حقیقی و هزار و 400 مخاطب حقوقی 
شامل مراکز و مؤسسه های فرهنگی و اسامی، 
کتابخانه، مدرسه، هیئت مذهبی و... حضور دارند 
که خدمات ارسال پستی و ارسال ایمیلی برایشان 

ارائه می شود.
هاشمی نژاد ادامه می دهد: در بخش ارسال پستی 
که از ســال 1369 آغاز به کار کرده است سعی 
می شــود در حد توان و امکانــات این مدیریت 
نیازهــای فرهنگی و معنــوی مخاطبان خارج 
از کشور با ارســال کتاب و محصوالت فرهنگی 

تأمین شود.
مدیر امور زائران غیرایرانی در زمینه ارسال پستی 
موارد درخواستی شبکه مخاطبین این مدیریت 
می گویــد: این کار بــه دو صورت 
ارســال پســتی »هفتگی« و 
»مناسبتی« انجام می شود که 
در ارسال پســتی به صورت 
هفتگی برای مخاطبانی که از 
طریــق ایمیل و نامه و گاهی 
اوقات از طریق تماس تلفنی، 
درخواســت های  و  نیازهــا 
خــود را اعــام می کننــد، 
بسته های پستی شامل اقام 
درخواستی که مورد نظرشان 
بوده، ارسال می شود که این 
کتاب های  شــامل:  بسته ها 
درخواســتی یــا نزدیک به 
موضوع درخواست کننده، بنر، 
پرچم، هدیه ای با نماد سنگ 
رضــا)ع(  حضرت  مضجــع 
و دســتخط شــریف ایشان، 
چادر و مهر نماز، بســته های 
عطــر و گاب حــرم مطهر، 
مفاتیح  قرآن،  کتاب کودک، 
صحیفه  نهج الباغه،  الجنان، 
ســجادیه، کتاب های ادعیه، 
ماهنامه های  کارت پســتال، 
تولیدی این مدیریت به چهار 
زبان انگلیسی، عربی، اردو و 
آذری، پازل بــازی کودکان، 
ســربندهای مذهبی )ویژه ماه محرم و صفر( و... 
اســت که هر هفته با توجه به میزان ایمیل های 
درخواستی مخاطبان خارج از کشور، به شرکت 

پست تحویل داده می شود.
این مقام مسئول درباره ارسال پستی مناسبتی 
نیز خاطرنشــان می کند: در مناسبت های مهم 
ســال برای تمامی مخاطبان اعم از مؤسسه ها 
)اشــخاص حقوقی( و افراد عادی )اشــخاص 
حقیقی( به صورت گروهی کتاب و محصوالت 
فرهنگی ارســال می شــود که این نوع ارسال 
از ســال 95 تاکنون فقط به دو مناسبت دهه 

کرامت و دهه آخر صفر اختصاص یافته است.
وی خاطرنشــان می کنــد: تــا پایــان ســال 
گذشــته در مجموع بیــش از 5هــزار و900 
بســته پســتی برای مخاطبان خارج از کشور 
)بــرای افــراد حقیقــی و یــا مجموعه هــای 
دارای شــخصیت حقوقی( ارســال شده است.

وجود 24 هزار نشانی ایمیل از مخاطبان »
140 کشور جهان

هاشــمی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به 
ارســال پیام ایمیلي در مناسبت هاي ویژه هم 
اشــاره و خاطرنشــان می کند: در راستاي نشر 
معارف اسامي، رضوي و مبانی انقاب اسامی 
و در ادامــه حفظ و تداوم ارتباط با مشــترکان 
با هدف افزایش آگاهي و بینش دیني ایشــان، 
فعالیت مســتمر ارســال پیام الکترونیکي به 
زبان هاي مختلف در مناسبت هاي ویژه سال و یا 
همزمان با رخدادهاي ملي و مهم جهان اسام 

در بخش شبکه مخاطبین صورت مي گیرد.
وی اضافه می کند: در حال حاضر بیش از 24 هزار 
آدرس ایمیل وجود دارد که این ایمیل ها از شبه 
قاره هند )هندوستان و پاکستان(، آمریکا، اروپا 
و... بوده و در دهه کرامت، میاد و یا شــهادت 
ائمه اطهار)ع(،  ماه مبارک رمضان، اعیاد بزرگ 
قربان،  غدیر خم، فطر،  سوگواري ماه های محرم 
و صفر و... پیام هاي ایمیلي با محتواي  تسلیت، 
تبریک، اطاع رساني،  فرهنگي، سیاسي، حدیث 
و ادعیه، بیانات مقام معظم رهبري به مناسبت 
رخدادهاي جهان اســام و فایل هاي صوتي در 

قالب هاي مناسب طراحي و ارسال می شود. 
مدیر امور زائران غیرایرانی همچنین درباره نحوه 
ارتبــاط زائران غیرایرانی و مخاطبــان خارج از 
کشور با این مدیریت اظهار می دارد: افراد حقیقی 
و مجموعه های حقوقی مانند: مراکز اســامی، 
حســینیه ها، هیئت های مذهبــی، کتابخانه ها، 
مدارس، دانشگاه ها و... می توانند با مراجعه به نشانی 
iro@( این مدیریت )پست الکترونیکی)ایمیل

این  از  و  imamrezashrine.com(مکاتبه کرده 
طریق با حرم مطهر امام رضا)ع( در ارتباط باشند.

 بخش فضای 
مجازی بین الملل 

پورتال معاونت 
تبلیغات اسالمی 
حرم مطهر امام 

رضا)ع( با 10 زبان 
عربی، انگلیسی، 

فرانسه، اردو، 
اسپانیولی، آذری، 

ترکی و اندونزیایی، 
روسی و پشتو 
در شبکه های 

اجتماعی فعالیت 
می کند

بــــــــرش

شبکه مخاطبین مدیریت امور زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی بیش از 7 هزار مخاطب فعال دارد 

برای زائران آن سوی مرزها

خـــبر

 پنجشنبه 23 مرداد 1399  23 ذی الحجه 1441 13آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9318

 آستان  فراخوان نخستین جشنواره رسانه ای 
»امام رضا)ع(« توســط مرکز ارتباطات و رسانه 

آستان قدس رضوی منتشر شد.
رئیس مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس 
رضوی، با بیان اینکه همزمان با روزهای خجسته 
عید غدیر خم، روز خبرنگار و والدت باسعادت 
امام موســی کاظــم)ع(، فراخوان شــرکت در 
نخستین دوره جشنواره رسانه ای »امام رضا)ع(« 
اعام شــده اســت، اظهار کرد: اهالی رسانه در 
زمان هــای مختلف ســفیران فرهنگ رضوی 
بوده اند و معنویت بارگاه منور علی بن موســی 
الرضا)ع( و معارف واالی قرآن و عترت را از این 
حریم نورانی به اقصی نقاط عالم منتقل کرده اند.

مهدی خیرجو با اشاره به محدودیت های ایجاد 
شده در تشرف زائران طی دوران شیوع ویروس 
کرونا، افــزود: دوران ایجــاد محدودیت زیارت 

جلوه ای شــکوهمند از تاش مخلصانه و موفق 
اهالی رســانه در خدمتگزاری به بارگاه مبارک 
و منور حضرت امام علی  بن موســی الرضا)ع( و 
نقطه عطفی در فعالیت معنوی رسانه های کشور 
بود. رســانه های مختلف اعــم از خبرگزاری ها، 
مطبوعــات، رادیــو و تلویزیــون در این دوران 
فعالیت ویژه ای در انتقــال حال و هوا و فضای 
معنوی حرم مائک پاســبان رضوی به منازل 
مردم داشتند و نشان دادند رسانه از چه ظرفیت 
باالیی در اثرگــذاری معنوی بر فضای عمومی 

کشور برخوردار است.
رئیس مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس 
رضوی ضمــن تجلیل و قدردانــی از زحمات 
رســانه ها در دوران ایجــاد محدودیت فیزیکی 
زیارت، گفت: جشنواره رســانه ای امام رضا)ع( 
فرصتی اســت که خدمات و تاش های ارزنده 

فعاالن رســانه در این دوره خــاص به نمایش 
گذاشته شود.

وی افزود: اعتای ســطح کمــی و کیفی و ارج 
نهادن به آفرینش های بدیع، خاقانه، هنرمندانه 
و اثرگذار رسانه ای با موضوعات معارف رضوی، 
بازخوانــی مفاهیم بنیادین در پیوند با ســیره 
رضوی و حمایت از پدیدآورندگان آثار رسانه ای 
رضوی از جمله نیات و اهداف جشنواره رسانه ای 

»امام رضا)ع(« است.
خیرجــو در ادامه به معرفی بخش های مختلف 
جشــنواره رســانه ای امام رضا)ع( اشاره کرد و 
توضیح داد: این جشــنواره در سه محور شامل 
»رســانه های خبری و تحلیلی«، »رســانه های 
مجازی« و »رسانه های صوتی و تصویری« برگزار 

می شود.
وی اضافــه کــرد: بخش های خبــر، گزارش، 

مصاحبه، سرمقاله و یادداشت، گزارش خبری 
تلویزیونی و اینفوگرافی ذیل محور »رسانه های 
خبــری و تحلیلی« تعریف شــده و بخش های 
موشن گرافی، پادکســت، طرح بازی و نرم افزار 
و وقف مجازی زیرمجموعه محور »رســانه های 
مجازی« قرار گرفته اســت. همچنین در محور 
»رســانه های صوتی و تصویــری« بخش های 
برنامه  هــای تلویزیونی، برنامه هــای رادیویی، 
نماهنگ تلویزیونی، مستند تلویزیونی و طرح 
برنامــه رادیویی و تلویزیونی پیش بینی  شــده 
است.رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس 
رضوی با بیان اینکه آخرین مهلت ارســال آثار 
برای شــرکت در جشنواره 22 بهمن ماه 1399 
خواهد بود، گفت: متقاضیان محترم برای کسب 
اطاعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت نام شرکت در 
نخستین دوره جشــنواره رسانه ای امام رضا)ع( 

می توانند به وب ســایت این جشنواره به نشانی 
mediafest.razavi.ir مراجعه کنند.

خیرجو در پایان گفت: از تمامی اهالی رســانه 
کــه در عرصه فرهنگ و معارف رضوی فعالیت 
داشته اند، دعوت می شــود تا ضمن ارسال آثار 
خود برای شرکت در جشــنواره رسانه ای امام 
رضا)ع(، با اطاع رسانی نسبت به این جشنواره 

در این اقدام فرهنگی و معنوی سهیم باشند.

خبر

توسط مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی منتشر شد

» jفراخواننخستینجشنوارهرسانهای»امامرضا

ع 9
90
49
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آب نخستین واژه در قاموس حیات
  آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار- تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر خواف استان خراسان رضوی 

به  روش  بیع  متقابل )مزایده( نوبت اول
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد براساس ماده 37 
قانون برنامه شش�م توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب مصوب سال 1369 ، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری 
و تصفیه فاضالب شهر خواف را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده 
به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود 
و معین به روش بیع متقابل و با ش�رایط ذیل، به س�رمایه گذار واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه :  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر خواف 
شامل: تصفیه خانه با ظرفیت 6500 متر مکعب در شبانه روز  و شبکه 

جمع آوری بطول حدود 142/2 کیلومتر
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :    3    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  25 سال

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 54436 نفر

- محل اجرا : شهر   خواف
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و 

تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: س�رمایه گذاران 
واجد ش�رایط می توانند از تاری�خ 99/05/25  لغای�ت پایان وقت 
اداری 99/06/1  جهت دریافت اس�ناد ارزیابی با در دست داشتن 
نام�ه اعالم آمادگی جهت س�رمایه گ�ذاری در طرح ب�ه دفتر امور 
قرارداده�ای ش�رکت آب وفاض�الب خراس�ان رضوی ب�ه آدرس 
مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای صدف، شرکت آب و فاضالب استان 

خراسان رضوی مراجعه نمایند.
- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: مهلت تحویل اسناد 
ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز   شنبه مورخ  99/06/15 و محل 
تحویل دبیرخانه ش�رکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیهی اس�ت پس از بررس�ی مدارک ارزیابی که توس�ط شرکت 
کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختیار تام دارد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 

استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

ع 9
90
49
04

صدای پای آب صدای پای زندگی است 
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار- تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  کاشمراستان خراسان رضوی

 به  روش  بیع  متقابل )مزایده( نوبت اول
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد براساس 
ماده 37 قانون برنامه شش�م توس�عه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های
 آب و فاض�الب مص�وب س�ال 1369 ، تکمی�ل بخش�ی از تاسیس�ات                   
جمع آوری و تصفیه فاضالب ش�هر کاش�مر را در ازای تخصیص پساب 
تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی 
مح�دود و معین به روش بیع متقابل و با ش�رایط ذیل، به س�رمایه گذار 

واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه:  تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات فاضالب ش�هر کاش�مر 
ش�امل: تصفیه خانه با ظرفیت 21000 متر مکعب در ش�بانه روز  و شبکه 
جم�ع آوری بط�ول ح�دود 304  کیلومت�ر و خط انتقال بط�ول 3/7 

کیلومتر و باقیمانده انشعابات شهر با مشخصات فنی مصوب.
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :  4    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 176000  نفر )سال 1425(

- محل اجرا : شهر   کاشمر
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  س�رمایه گذار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی با داش�تن س�ابقه 

مدیریت�ی قابل قبول، تامین و تخصیص س�رمایه م�ورد نیاز را به عهده 
خواهد داشت.

-  تاریخ، مهل�ت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: س�رمایه گذاران 
واجد شرایط می توانند از تاریخ 99/05/25  لغایت پایان وقت اداری 
99/06/01  جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم 
آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح به دفتر امور قراردادهای شرکت 
آب وفاضالب خراسان رضوی به آدرس مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای 
صدف، شرکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی مراجعه نمایند.

- تاریخ، مهلت و محل تحویل اس�ناد ارزیابی: مهلت تحویل اس�ناد 
ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز  شنبه مورخ  99/06/15 و محل 

تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیه�ی اس�ت پس از بررس�ی م�دارک ارزیابی که توس�ط ش�رکت 
کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از س�رمایه گذاران واجد ش�رایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در 

تمام مراحل اختیار تام دارد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 

استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 4

 گالبی نیست؟  شبی که مسیر نشتیفان به مشهد را طی می کردیم، تصویری از عناب ها را در صفحه اینستاگرامم به اشتراک گذاشتم و از دنبال کنندگان صفحه ام خواستم نام این میوه را بگویند. برایم جالب بود از بین حدود 100 پاسخی که برایم ارسال شد، بیش از همه نام گالبی آمده بود و بعد هم 
نام هایی که بعضی از آن ها را تا آن شب نشنیده بودم؛ مثل گاروم زنگی که یاد گرفتم گاروم زنگی، نام درختی گرمسیری و میوه دار است که در استان های ساحلی جنوب ایران مثل هرمزگان و بوشهر می روید. دوستی هم نوشته بود: نام این میوه انبروت است که از خانواده گالبی است، ولی ماندگاری کمی دارد 

و در شمال کشورمان بدست می آید. دوست دیگری نوشته بود این گالبی وحشی یا به زبان گیلکی خوج است و یکی از میوه های محبوب و به تازگی کمیاب شمالی است. خالصه از بین آن همه پاسخ، دو نفر هم البته نه همان ابتدا بلکه  بعد از ارسال چند پاسخ حدس زده بودند شاید میوه عناب است. 

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  با ابراهیم ایرانی به 
طور اتفاقی آشنا شدم. همان روزی که از برنامه گفت وگو با 
عبدالکریم شیخ جامی در روستای پشته تایباد برمی گشتیم 
-که سه سالی است برای رونق فرت بافی در زادگاهش تالش 
می کند- دنبال باغداری بودم که چند سال پیش در سفری 
به نشــتیفان خواف دقایقی با او حرف زده بودیم؛ اما او فوت 
کرده بود. قرار بود با ایرانی درباره صادرات کاج به کشورهای 
همســایه حرف بزنیم، اما وقتی با هم روبه رو شدیم متوجه 
شدیم او چند سالی به دنبال این بوده که عناب هایی بزرگ تر 
از عناب هایــی که ما در بازار دیده ایم تولید کند. خالصه در 
همان حین که در حال گرفتن عکس از او در میان نهال های 
کاج بودیم، او برایمان از عناب هایی گفت که خیلی بزرگ تر 
از حد معمولی است و خواســت آن ها را از نزدیک ببینیم. 
اگر به تنهایی و بدون حضور ابراهیم ایرانی، عناب ها را روی 
درخت دیده بودیم فکر می کردیم گالبی هایی اســت که در 
حال رشد هســتند. آن روز موضوع گفت وگوی من با آقای 
ایرانی از صادرات کاج به تولید گونه ای متفاوت از عناب رسید 

و چه عناب هایی!

کودکی تان چگونه گذشت؟  
متولد 1364 هســتم. من از بچگی در کنــار پدرم به کار 
کشاورزی مشغول بودم. نشتیفان ما پنج قنات دارد و ما در 
پنج قنات ملک داریم. راه رفتن را که یاد گرفتم، مثل بقیه 
بچه هایی که در خانواده کشاورز به دنیا می آیند، دنبال آب 
و زمیــن و درخت و نهال بودم. خالصه از همان قدیم، همه 
زندگی ما کشاورزی و نهال کاری بوده است. بعضی وقت ها با 
خودم فکر می کنم شاید اگر من در خانواده ای با یک پیشینه 
دیگر به دنیا می آمدم سرنوشــتم هم مرا به سمت دیگری 
می کشید ولی خانواده من کشاورز و باغدار بوده اند و من هم 

به کشاورزی و باغداری عالقه پیدا کردم.

چقدر درس خواندید؟  
من دیپلم که گرفتم دیگر ادامه تحصیل ندادم.

چه شــد که ادامه تحصیل ندادید و کشاورزی را   
ادامه دادید؟

پسر بزرگ خانواده هستم. به دلیل شرایط اقتصادی تصمیم 
گرفتم کمک حال پدر باشم. سرنوشت پسرهای خانواده هم 
گاهی این طور است که به شکلی جایگزین پدر می شوند و 
یا کمک کار جدی تر به پدر می شــوند. این اتفاق برای من 
هم افتاد و همراه ایشان مشغول به کار شدم تا بقیه فرزندان 
خانواده بتوانند تحصیالت عالیه داشته باشند.دلیل دیگر اینکه 
قید درس و تحصیل را زدم این بود که من همان طور که در 
شروع صحبت گفتم عالقه شدید به کشاورزی و تولید نهال 
داشــتم. در کنار پدر بودن این مزیت را برایم داشت که به 
همت و پشتکار پدرم تولید و تکثیر انواع نهال ها را آموختم و از 
این بابت خوشحالم؛ چون این هم برای خودش هنری است؛ 
پس از جدا و مستقل شــدن از پدرم خیلی به دردم خورد.

از چه زمانی احساس کردید باید مستقل شوید؟  
سال 1383 مستقل شدم. تا آن زمان با پدرم و در کنار ایشان 

کار می کردم اما از سال 83 برای خودم کار می کنم.

مستقل شدن درخواست خودتان بود یا پدرتان   
و اگر درخواســت خودتان بود وقتی این مسئله را با 

پدرتان در میان گذاشتید، چه واکنشی نشان دادند؟
درخواســت خودم بود، ولی پدرم با مستقل کار کردن من 
مخالفتی نداشت. شاید می دانست باید روزی این اتفاق بیفتد. 
از طرفی دو برادرم یعنی محمد که چهار و علی که 10سال از 
من کوچک تر هستند در کنار تحصیلشان در کنار پدر بودند؛ 
از این بابت کمی خیالم راحت بود که پدرم برای انجام امور 
تنها نیست. وقتی هم که مستقل شدم، استقاللم به معنای 
بریدن از خانواده و پدرم نبود، چون بیشــتر مواقع همیار و 
کمک پدر بودم و ارتباطم با کار و کشاورزی پدرم حفظ شد. 

تفــاوت زمانی که برای پدرتان و با ایشــان کار   
می کردید تا زمانی که مستقل شدید و برای خودتان 
شــروع به کار کردید چه بود؟ اصالً آیا تفاوتی وجود 

داشت؟
 زمانــی که برای پدرم کار می کــردم، پدرم مثل کوه بود و 
خودشان مشکالت را رفع و رجوع می کردند، اما وقتی مستقل 
شدم ماجرا فرق کرد. مثالً یکی از موارد این بود و هست که 
باید برای محصوالتی که تولید می کردم، خودم مشتری پیدا 
می کــردم. ولی وقتی با پدرم کار می کردم دیگر دغدغه این 
مسئله را نداشــتم، چون با شناختی که مشتری ها از پدرم 
داشتند و ســابقه کار ایشان، محصولی که تولید می کردیم 
راحت تر مشــتری خودش را پیدا می کرد و فروخته می شد. 
با این همه، این را هم باید بگویم وقتی مستقل شدم باز هم 
پدرم مثل کوه پشت سرم بود و یار و یاورم. پدرم در شهریور 

94 در سن 65 سالگی از دنیا رفت و ما را داغدار کرد. 
پــس از وفات پــدرم دو برادر کوچک ترم با من مشــغول 
کشــاورزی و تولید نهال و پیمانکاری فضای سبز شدند که 
سبب شد در کنار هم و با همکاری یکدیگر و به یاری خداوند 
تولیداتمان را افزایش دهیم و الحمدهلل موفق هم بودیم. در 
حال حاضر با اینکه هر دو برادرم شاغل اند باز هم در امر تولید 

و فروش نهال در کنارم هستند. 

 زمانی که همــراه با پدرتان و بــه عبارت بهتر   
برای پدرتان کار می کردید نوع محصولی که کشت 
می کردید با زمانی که مستقل شدید تفاوت پیدا کرد و 

یا همان محصول بود؟
 زمانی که با پدرم بودم، انواع نهال های عناب، انواع کاج )کله 
قندی، توپی، مهندسی، تهران(، سرو، زیتون تلخ، انواع توت، 
انار، انجیر، انگور، سنجد، ابریشــم، زبان گنجشک، ارغوان، 
اقاقی و... همچنین تنباکو، سیر، گندم، کنجد، پیاز، زعفران، 
هویج، شلغم و... می کاشتیم و به فروش می رساندیم، اما وقتی 
مستقل شدم، دوست داشتم بیشتر روی عناب کار کنم و از 
آن حالت کاشــت سنتی بیرون بیایم. با خودم فکر کردم به 
جای اینکه عناب را به صورت بذری به مشتری بدهیم، بهتر 
است به صورت پیوند زده و اصالح شده به مشتری بفروشیم 

که جنبه اقتصادی باالتری داشته باشد.

چرا بیشتر دوست داشــتید که روی عناب کار   
کنید؟ به خصوص که عناب محصولی است که به اسم 

قاینات و بیرجند شناخته می شود نه به نام نشتیفان؟
چون چند سالی بود فروش نهال عناب نسبت به بقیه نهال ها 
بیشتر شده بود و این یعنی اقبال مردم به این درخت بیشتر 

شده بود و می شد روی آن سرمایه گذاری بیشتری کرد. برای 
همین تصمیم گرفتیم بیشــتر روی این محصول کار کرده 
و از روش پیوند زدن که نتیجه بهتری دارد اســتفاده کنیم. 
غیر از این، وجود درختان کهنســال و تجربه دیرینه مردم 
نشتیفان در امر تولید نهال عناب سبب شد با روحیه بیشتری 
کار کنیم.در کشاورزی، تولید نهال با تولید محصول و میوه 
بسیار متفاوت است. از طرفی شما در بحث تولید به فضای 
کمتری نیاز دارید تا وقتی که قرار است یک باغ داشته باشید 
و محصول بدست بیاورید، برای همین ما هم بیشتر درزمینه 
تولید نهال های مثمر و غیرمثمر فعالیت داریم و البته همان 
طور که گفتم چند سالی است که دغدغه ام تولید نوع خاصی 
از عناب است. اما درباره اینکه عناب را بیشتر به نام بیرجند 
و قاینات می شناســیم هم باید بگویم درست است که این 
محصول با نام این شهرها شناخته می شود ولی فقط به لحاظ 
تولید میوه، اما نشتیفان از جهت تولید نهال در کشور شناخته 

شده تر است. 

چه شد سراغ بحث پیوند زدن گونه های مختلف   
عناب رفتید و چند نوع عناب پیوندی داریم؟

از چند ســال پیش که باب شدن پیوند عناب موجب شد 
من هم به این بحث عالقه مند شــوم و با آزمون و خطاها و 
تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادیم پیوند ها را به سمتی 
بردیم که تعداد خطای ما کمتر شود. قبالً پیوند زدن عناب 
رواج نداشــت و کسی دنبالش نرفته بود. اولین بار فکر کنم 
ســال 92 بود آقایی که در حال حاضر نامش یادم نیســت 
در بیرجنــد ایــن کار را به صورت محدود انجــام داده بود. 
من هم دوست داشــتم در این زمینه فعالیتی داشته باشم 
که خوشــبختانه نتیجه الزم را گرفتم. در حال حاضر عناب 
گالبی ایرانی، عناب آویزی قایــن، عناب گردویی بیرجند، 
عناب چینی، عناب اوکراینی و عناب تاجیکی در نهالستان 

موجود است.

 اتفاقاً ســؤال من هم بیشتر به این بخش ماجرا   
کار دارد، یعنی فکر می کنم چون کشــاورزی قدیم 
ما کشــاورزی سنتی بود ســراغ این مباحث کمتر 

می رفتند؟
آن زمــان اگر پیوندی انجام می شــد درباره درختان توت و 
بقیه میوه ها بود و از طرفی آن زمان بیشــتر روی درختان 
غیرمثمر کار می کردیم، اما در حال حاضر ماجرا فرق کرده 
اســت و مثالً درختی مثل درخت عناب بازار بهتری دارد. از 
طرفی چون این درخت به آب کمتری نیاز دارد ما هم به آن 
توجه بیشتری می کنیم. بحث آب در کشاورزی امروز بسیار 
مهم اســت، به خصوص برای کشور ما که با مشکل کم آبی 

هم روبه رو اســت و باید سراغ کشت درختان و محصوالتی 
برویم که با کمترین آبیاری، بیشترین بازدهی را داشته باشند. 
 از طرفی درخت عناب درخت مقاومی اســت، یعنی هم به 
کم آبی مقاوم است و هم به سرمای منفی 20 درجه و گرمای 

شدید. در بیشتر نقاط ایران هم جواب می دهد.

درخت عناب در چند سالگی محصول می دهد؟  
درخت عناب در اولین سال کاشتش محصول می دهد. اگر 
شــما برج 9 امســال درخت را بکاری، یعنی در واقع شما 
یک سال جلو هستید. در یک سال هزینه هایی که برای این 
درخت انجام داده اید برمی گردد و تازه شاید چیزی هم برای 
شما بماند. ضمناً باردهی درخت بستگی به رسیدگی و علم 

باغبانی دارد.
چه چیزی موجب شد ســراغ تولید گونه  عناب   

بزرگ یا اسمی که خودتان برایش گذاشته اید بروید؟
وقتی مشابه این نوع محصول را دیدم با خودم فکر کردم اگر 
بتوانیم آن را در خزانه خودمان به محصول برسانیم بازدهی 
خوبی خواهد داشت و عالقه مند شدم نوع بزرگ تری از عناب 
 را تولیــد کنم. از طرفی گفتم درختــی فوق العاده مقاوم و 
کم آفت اســت، نیاز آبی کمــی دارد، خاک های قلیایی را 
می پذیرد، در خاک های فقیر از نظر مواد غذایی رشد می کند، 
درختی است که در هر منطقه با هر نوع آب و هوایی سازگار 
می شود، در دامنه وسیعی از دما و بارش مقاومت می کند، در 

اغلب خاک ها نتیجه بخش و دارای عمری طوالنی است؛ این 
همه مزیت سبب شد که از آن غفلت نکنیم. 

کجا مشابه عنابی که االن محصول نهایی شماست   
را دیده بودید؟

من همشــهریان و دوســتانی دارم کــه کار ترانزیت انجام 
می دهند. شنیده بودم در تاجیکستان عناب نوع خوب پیدا 
می شود، برای همین از یکی از این دوستانی که کار ترانزیت 
انجام می دهند تقاضا کردم مقداری از آن عناب را برای من 
بیاورد. پس از مدتی دوستم که به سفر رفته بود آن عناب را 
برای ما آورد. بذر عنابی را که آورده بود کاشتم اما جواب نداد.

به نظر خودتان چرا جواب نگرفتید؟  
چون بذرش عقیم بود، البته بعداً متوجه شدیم و همین سبب 
شــد راه های دیگری برای دسترســی به گونه های مختلف 

انتخاب کنیم.

بعد چه کردید؟ آیا عنابی که از تاجیکستان برای   
شما آورده بودند اندازه همین عناب هایی بود که شما 

به عمل آورده اید یا بزرگ تر بود؟
ذهنم درگیر این محصول شده بود و فکر می کردم باید این 
عنــاب را تولید کنم. پس از مدتــی یک نوع دیگر آن را که 
کوچک تر بود از ترکیه آوردیم. وقتی شــاخه پیوندک عناب 

ترکیه را آوردیم با آن عناب هایی که خودمان اینجا کشــت 
می کردیم پیوند زدیم. خالصه مجموعه ای از پیوند ها را زدیم، 
یعنــی عناب خودمان را با عناب بیرجندی و با عنابی که از 
ترکیه آورده بودیم پیوند زدیم. پس از پیوند زدن های مکرر به 
این عناب رسیدیم که دیدید. عنابی که سفارش داده بودیم 
و برای ما از تاجیکستان آورده بودند، نصف عنابی است که 

شما امروز اینجا دیدید.

شما از ترکیه بذر عناب آورده بودید و تا به نتیجه   
برسید زمان زیادی نیاز بود؛ چند سال طول کشید تا 
از عنابی که از تاجیکستان و سپس عنابی که از ترکیه 

آورده بودید به این عناب رسیدید؟ 
حدود سه سال و در آن سه سال هم هر چه بود تالش بود که 

شکر خدا باالخره به ثمر رسید.

وقتی برای نخستین بار محصول تالش هایتان را   
روی درخت دیدید، انتظار عنابی به این درشــتی را 
داشتید؟ واکنش آن هایی که در کار باغداری هستند 

پس از دیدن این نوع عناب چه بود؟
خیلی برایمان جالب بــود، فکرش را هم نمی کردیم به این 
درشــتی باشد. باورش برای هر کس که این میوه را می دید 
سخت بود؛ 90 درصد کسانی که این محصول را دیدند عناب 
تولیدی ما را با گالبی ریز اشتباه گرفتند؛ حتی از علوم باغبانی 
اســتان که برای بازدید آمده بودند برایشان خیلی عجیب 
بود. یادم هست روزی دوستی به نهالستان آمده بود. من از 
ماجرای عنابی که پرورش داده ایم برایش چیزی نگفتم. آن 
روز دوستم پس از دیدن درخت عناب گفت این گالبی ها ریز 
مانده اند، آب کافــی خورده اند؟ وقتی برایش ماجرا را گفتم 

خیلی تعجب کرد و برایش جالب بود.

تحقیقی داشــته اید که آیا عنابی به این درشتی   
جای دیگر هم به عمل آمده اســت، حاال چه ایران و 

چه خارج از ایران؟
در کشورهایی مثل چین، تاجیکستان و ترکیه نمونه هایی 
مشــابه وجود دارد، ولی ظاهراً نحوه تولید و تکثیر این نهال 
در آن کشــورها با روش های تکثیر ما بســیار تفاوت دارد و 
حتی بعضاً قابل مقایسه نیســت؛ چرا که پس از تحقیقات 
متعدد متوجه شــدیم روش های ما جامع تر و زود بازده تر و 

کامل تر است.

مشتری های شــما از کدام شهرهای کشورمان   
هستند و سفارش های مشتری ها را چگونه به آن ها 

می رسانید؟

معموالً از کل ایران به صورت کلی و جزئی ســفارش داریم. 
متأسفانه بیشتر مشتری هایمان دالل ها و واسطه ها هستند. 
اگر سفارش جزئی باشد از طریق تیپاکس یا باربری پایانه ها 
و اگر به صورت کلی باشد با کامیون و وانت به دست مشتری 

می رسانیم.

چگونه این مشــتری ها را قانع کردید که از نهال   
این مدل عناب هم بخرند، چون بحث محصولی که 
شما تولید کرده اید یک طرف، طرف دیگر ماجرا این 
اســت که باغدار به این نتیجه برسد این درختی که 
عناب هایی به این درشتی دارد در باغ او هم محصول 

بدهد؟
اما درباره اعتماد خریداران به این نوع جدید، در ســال های 
پیش ما فروشنده گونه های دیگری از عناب به این خریداران 
بودیم، از آنجا که با این خریداران در ارتباط هستیم، به آن ها 
این گونه عناب را هم پیشنهاد دادیم و گفتیم چون عناب های 
قبلی که به شما پیشنهاد دادیم جواب داده است، می توانید 
از این عناب هم ببرید و خالصه مشتری ها این عناب را هم 
برده اند و االن مشتری این نوع عناب را در کشور داریم. ولی 
باز هم نیاز به حمایت و معرفی بیشتر این گونه به کشاورزان 

و باغداران محترم در کل کشور هستیم.

توانسته اید از نهال این نوع عناب مقداری را که   
مورد نظرتان است بفروشید؟

ما مقداری که تا به حال تولید داشته ایم فروش رفته است، 
ولی    آن طور که باید و شاید محصول و میوه این رقم، معرفی 
نشده اســت تا در اختیار مصرف کننده قرار گیرد؛ چون تا 
وقتی شما محصول جدید را معرفی نکنید باغدار هم سراغ 

این محصول نخواهد رفت.
 
چقدر نهادهای دولتی مرتبط با بحث کشاورزی و   

باغداری از این نوع محصولی که تولید کرده اید اطالع 
دارند و چه حمایت هایی کرده اند؟ 

خیلی از نهادها اطالع دارند ولی هنوز حمایتی از ما صورت 
نگرفته اســت که امیدوارم حمایــت الزم اتفاق بیفتد. فکر 
می کنم وقتی در کشور قدم مثبتی در هر زمینه ای برداشته 
می شود باید نهادهای دولتی هم حامی باشند و کمک کنند. 
به نظرم اینجا بحث فردی نیست یک قدم مثبت در باغداری 
برداشته و محصولی با کیفیت بهتر تولید شده و این به نفع 

مملکت است؛ پس باید به آن توجه شود.

برای اطالع رســانی درباره محصولی که به عمل   
آورده اید به کجا مراجعه کرده  و چه جوابی گرفته اید؟

سال گذشــته برای ثبت برند و مجوز فروش این نوع عناب 
از طریق جهاد کشاورزی شهرستان اقدام کردیم. همچنین 
از بخش علوم باغبانی جهاد کشاورزی استان برای بازدید از 
خزانه های نهال عناب تشریف آوردند. اما با پیگیری های مکرر 
هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. حتی در تیر سال جاری 
به دفتر دکتر کاوند معاونت نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و 
گواهی بذر و نهال کشور مراجعه کردیم که در نهایت نشستی 
که با ایشــان داشتیم منجر به استقبال و قدردانی از سمت 
ایشان شد و در پاســخ به درخواست ما اظهار کردند هنوز 

پرونده ای از شما به دست ما نرسیده است.

قیمت هر کیلو از این نوع عناب چقدر است؛ چقدر   
بازار داخلی و خارجی دارد و به کدام کشورها صادر 

می کنید؟
سال گذشته قیمت هر کیلو عناب مشابه عناب ما در بازارهای 
داخلی 150 هزار تومان بوده است. در حال حاضر نهال این 
نوع از عناب را به هیچ کشوری صادر نمی کنیم و محصولش 
هم به قدری نیســت که بخواهد صادر شود؛ ولی امید است 
در آینده از این درخت پربرکت و پربار که در کل کشور هم 

جواب می دهد استفاده شود.

چند نیرو در کار نهالستان در کنار شما هستند؟   
متخصص هستند یا کارگر ساده.

در حال حاضر هفت نیرو به طور مستقیم در نهالستان 
ما مشغول به کار هستند. غیر از هفت نیرو ما سه برادر 
کــه در کار تخصص داریم هم تقریبــاً به صورت دائم 
مشغول به کار هستیم؛ البته در فصل پاییز و زمستان 
که فصل فروش ماســت و حجم کارمان گسترده است 
تعداد 20 نیرو هر روزه مشغول کندن و بارگیری انواع 
نهال ها هستند. امیدوارم با حمایت هایی که نیاز است 
کار ما گســترش یابد تا بتوانیم نیروهای بیشــتری را 

به کار گیریم.

چه تعداد نهال در سال می توانید تولید کنید؟  
اگر از این نوع عناب که ما آن را تولید کردیم حمایت و معرفی 
کاملی شــود، حتی اگر در سال 500 هزار نهال عناب تولید 
کنیم مشتری خودش را خواهد داشت؛ چون عناب درخت 
ارزشمندی است و کاشت آن نسبت به بقیه میوه ها ظرفیت 
باالتری دارد و به نفع کشاورز هم هست. اول اینکه در همین 
گفت وگو اشــاره کردم این نوع درخت از سال اول محصول 
می دهد و رشــد بسیار ســریعی هم دارد و به خریدار این 
تضمین را هم می دهیم که خودمان خریدار محصولش باشیم.

برای بازارهای داخلــی می خرید یا بازار خارجی؛   
چون االن صادر کردن محصول، ســاده نیست و اگر 
برای بازار داخل، آیا بازار کشش الزم برای فروش را 

دارد؟
ما مشــتری این محصول را هم در داخل هــم در خارج از 
کشور داریم. قطعاً وقتی این محصول به بازار بیاید چون میوه 
سوپری است در داخل و خارج، فروش بسیار باالیی خواهد 
داشت. عناب مانند بعضی از میوه ها نیست که برای فروش 
زمان کمتری دارد، می شــود راحت آن را برای چندین ماه 

نگهداری کرد.

خاطره ای از کاشت عناب دارید؟  
یادم هست وقتی برای نخســتین بار درخت محصول داده 
بود و وقتی برای نخســتین بار با این محصول که به شکل 
گالبی است روبه رو شدم بسیار شگفت زده و خوشحال شدم. 
خوشحال بودم به چیزی که می خواستم رسیده بودم و به 

قول معروف تالش هایم بدون نتیجه نمانده بود.

اسم عنابی را که تولید کردید چه گذاشتید؟  
عناب گالبی ایرانی، چون در نگاه اول خیلی ها فکر می کنند 

این گالبی است، نه عناب.
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قابل توجه کشاورزان، عناب کاران و باغداران
کشور چین در ســال های اخیر تولید عناب خود را 
افزایش داده است و این می تواند یک زنگ خطر برای 
ما باشــد. در بخش صنعت و بخش های دیگر، چین 
با تالش هایی که کرده توانســته است به بخشی از 
صنعت ما آســیب بزند و محصوالتی تولید کرده که 
جایگزین محصوالت داخلی شده است. اگر حواسمان 
جمع نباشد همین اتفاق برای کشاورزی و باغداری 
هم خواهد افتاد و اگر کشــور ما به خصوص خراسان 
نتواند تولیدات خود را ارتقا دهد، عناب ایران جایگاه 
خود را از دست خواهد داد. برای اینکه این ارتقا اتفاق 
بیفتد باید کار و تالش کرد. به این قانع نباشــیم که 
تا امروز نمونه خاصی از عناب را کشــت می کردیم 
و محصول داده اســت. در کار کشاورزی و باغداری 
بایــد راه های نو را هم رفت و امتحان کرد، حتی اگر 
بعضی وقت ها به جواب و محصول الزم نرسید. نباید 

به همان چیزی که در کشاورزی و باغداری داریم و 
بدســت آورده ایم قانع باشیم؛ محصولی که ما امروز 
تولید می کنیم حتماً می تواند بهتر باشد و این بهتر 
شــدن البته با تالش و باز کردن مســیرهای جدید 

ممکن خواهد بود.
عناب میوه ای با خاصیت های فراوان اســت اما عدم 
شناخت خاصیت های این میوه سبب شده این میوه 
به خوبی شناخته نشود و این، وظیفه رسانه ها، رادیو و 
تلویزیون و روزنامه هاست که درباره این محصول هم 
بنویسند. مثل همین کاری که شما برای معرفی این 
عناب جدید در کشورمان انجام دادید. بعضی وقت ها 
این معرفی ها می تواند به باغدار و کشاورز کمک کند 
و ما هم خوشحال می شویم که می بینیم یک روزنامه، 
کار ما را دیده است. امیدوارم مدیران بخش کشاورزی 

و باغداری هم ما را بیشتر ببینند.

3 سال روی پیوند عناب به روش های مختلف کار کردیم

به عمل آوردن درخت عناب ساده است یا   
سخت و پیوند زدن این درخت چه سختی هایی 

دارد؟ البته گفتید که درخت مقاومی است.
بله، درخت مقاومی است، اما این برای زمانی است که 
بــه عنوان درخت به آن نگاه کنیم و به قول معروف 
از آب و گل در آمده باشــد، مثل بچه ای که به سنی 
خاص رســیده باشــد. اما پیش از درخت شدن که 
هنوز حکم نهال را دارد، نســبت به نهال های دیگر، 
به عمل آوردن نهال عناب سختی های خودش را دارد 
و نیازمند تجربه بیشــتری است که این تجربه هم 
درطول زمان بدســت می آید و اینکه ما نهال کاشته 

باشیم و به قول معروف چیزهایی دستمان آمده باشد. 
پیوند زدن درخت عناب خیلی آسان نیست؛ به دلیل 
ویژگی های خاص و شــکل ظاهری که دارد، تیغ ها 
و شــاخه های زمخت درخت عناب کار را مشکل تر 
می کند؛ چون خیلــی از پیوندزنان معروف دنبالش 
رفتند و نتیجه ای نگرفتند. من و برادرانم که از قدیم 
پیوند زدن را به روش های مختلف بلد بودیم و بدون 
خطا پیوند می زدیم سه ســال روی پیوند عناب به 
روش های مختلف کار کردیم تا توانستیم به روشی 
ابتکاری درصد خطا را به حداقل برسانیم و این همان 
تجربه ای است که گفتم در طول زمان بدست می آید.

ساعتی با باغدار خوافی و محصول عجیبی که تولید کرده استساعتی با باغدار خوافی و محصول عجیبی که تولید کرده است

قّصه آقای »ایرانی« و عناب خراسانیقّصه آقای »ایرانی« و عناب خراسانی

ابراهیم ایرانی یکی از پرورش دهندگان و صادرکنندگان کاج نیز می باشد
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مقتل »قمقام زخار و صمصام بتار« رونمایی و نقد می شود  معارف: در آستانه ماه محرم، نشست علمی رونمایی و نقد مقتل »قمقام زخار و صمصام بتار« برگزار می شود. در این نشست، آیت اهلل محمدهادی 
یوسفی غروی و حجت االسالم والمسلمین مهدی پیشوایی، سخنرانی خواهند کرد. همچنین حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل هادی منش، پژوهشگر کتاب و حجت االسالم والمسلمین دکتر رمضان محمدی، به 
عنوان ناقد اثر در این نشست حضور خواهند داشت. این نشست دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 18:30 در مرکز حوزوی پژوهش های تاریخ اسالم به نشانی »قم، خیابان دورشهر، کوچه 15، پالک 4« برگزار می شود.

کارکردهای اجتماعی زیارت )3(  

معاشرت نیکو در زندگي خانوادگي ©
زیارت حرم معصومین)ع( باید عامل دگرگونی مثبت در وجود انســان باشد. 
زائــران باید ناخالصی هــای روح و جان خــود را در آن جویبار رحمت الهی 
شست وشو دهند تا شایستگی تقرب به ســاحت مقدس ربوبی را پیدا کنند. 
کســی که قدم در راه زیارت معصومین)ع( می گذارد با خدای خویش پیمان 
بندگی بسته است و باید رفتارش با دیگران در محیط جامعه و خانواده تحت 
تأثیر آن فضاها و مناســک معنوی قرار گیرد و با دوران های گذشته متفاوت 
شــود. زندگی پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( نشان می دهد آن 
بزرگواران با خانواده خود بسیار مهربان بوده اند و محبت اساس زندگی آنان را 
تشکیل می داده است. این موضوع همواره از توصیه های حضرات معصومین)ع( 
به ما شیعیان نیز بوده است. نقل شده است که شخصی به نام زکریا بن  ابراهیم  
که نصرانی بود مسلمان شــد و در موسم حج خدمت امام صادق)ع( رسید و 
مسلمان شدن خود را به اطالع امام رسانید. حضرت صادق)ع( از وی پرسید: 
از اســالم چه دیدی؟ )که به آن گرویــدی؟( وی می گوید خدمت امام عرض 
کردم: قول خدای عز و جل که فرماید: »ما ُکْنَت تَْدِري َما الِْکتاُب َو َل اْلِیمانُ  
َو لِکْن َجَعلْناُه نُوراً نَْهِدي بِِه َمْن نَشاُء«؛ تو کتاب و ایمان نمي دانستی چیست، 
ولی ما آن را نوری قرار دادیم که هر که را خواهیم بدان هدایت کنیم. فرمود: 
محققاً خدا تو را رهبری فرموده اســت. آن گاه ســه بار فرمود: »اللَُّهمَّ اْهِدهِ«؛ 
!«؛ پسر جان هر چه  ا ِشْئَت یَا بَُنيَّ خدایا هدایتش فرما. آن گاه گفت: »سل َعمَّ
می خواهــی بپرس. عرض کردم: پدر و مادر و خانواده من نصرانی هســتند و 
مادرم نابیناست؛ آیا من همراه آن ها باشم و در ظرف آن ها غذا بخورم؟ حضرت 
فرمود: آن ها گوشــت خوك مي خورند؟ عرض کردم: خیــر با آن تماس هم 
نمي گیرند، فرمود: باکی ندارد، سپس فرمود: مواظب مادرت باش و با او خوش 
رفتاری کن و چون بمیرد او را به دیگری وامگذار، خودت به کارش اقدام کن و 

به کسی مگو نزد من آمده  ای تا در منا پیش من آیی، ان شاء اهلل.
زکریــا گوید: من در منا خدمتش رفتــم در حالی که مردم اطرافش را گرفته 
بودند و او مانند معلم کودکان بود که گاهی این و گاهی آن از او سؤال مي کرد 
)و او پاســخ مي فرمود( سپس چون به کوفه رفتم نســبت به مادرم مهربانی 
کردم؛ خودم به او غذا مي دادم و لباس و بدنش را از آلودگی ها پاکیزه مي کردم 

و خدمتگزارش بودم.
مادرم به من گفت: پســر جان! تو زمانی که دین مرا داشــتی با من چنین رفتار 
نمي کــردی، از زمانی که از دین ما رفته و بدین حنیف گراییده ای این چه رفتار 
است که از تو مي بینم؟ گفتم: مردی از فرزندان پیغمبر ما به من چنین دستور 

داده است.
مادرم گفت: آن مرد پیغمبر است؟ گفتم: نه بلکه پسر یکی از پیغمبران است. 
مادرم گفت: پســر جان این مرد پیغمبر است، زیرا دستوری که به تو داده از 
سفارشات پیغمبران است. گفتم: مادرم! پس از پیغمبر ما پیغمبری نباشد و او 
پسر پیغمبر است. مادرم گفت: دین تو بهترین دین است، آن را به من عرضه 
کن، من به او عرضه داشــتم و او مســلمان شد و من هم برنامه اسالم را به او 
آموختم، او نماز ظهر و عصر و مغرب و عشــا را گزارد و در شــب عارضه ای به 
او رخ داد )و بیمار شــد( به من گفت: پســر جان! آنچه به من آموختی دوباره 
بیامــوز، من آن ها را تکرار کردم، مادرم اقــرار کرد و از دنیا رفت، چون صبح 
شد مسلمان ها غسلش دادند و خودم بر او نماز خواندم و در گورش گذاشتم.

آنچه بیان شــد یک نمونه از هزاران اســت. اولیای خداوند همواره مردم را 
توصیــه بــه اخالق و رفتار نیک با مــردم به ویژه با همســر کرده  اند. بنا بر 
فرمایش رســول اکرم)ص( بدرفتاری با همسر موجب تباه شدن عمل انسان 
می شــود: »هر زنی با زبانش همسرش را بیازارد خداوند از او نماز مستحب 
و واجب و هیچ حســنه ای را قبول نخواهد کرد تا او را از خود راضی نماید. 
هر چند روزها را روزه و شــب ها را به عبادت مشــغول شود و بردگانی را در 
راه خدا آزاد کند و با اســبان نجیب در راه خداوند جهاد نماید. او نخستین 
کسی خواهد بود که وارد آتش می شود؛ همچنین است مرد اگر همسرش را 
بیازارد«. در مقابــل، خوش اخالقی در منزل و رفتار نیکو با اعضای خانواده 

ارزش فوق العاده و برکات معنوی فراوان دارد.

 معارف/ محمدی  فردا، مصادف با بیست و چهارم ذی الحجه، روز مباهله است. »مباهله، 
رویدادی پرطنین در تاریخ شــکوهمند صدر اســالم اســت که مورد توجه پژوهشگران 
عرصه های مختلف دین از جمله متکلمان، مفسران، مورخان، محدثان، فقیهان و شاعران 
قرار گرفته است. شاید از مهم ترین علت های پرداختن به این رویداد روح افزا، بیان فضیلتی 
ممتاز و منحصر به فرد درباره اهل بیت رسول خدا)ص( باشد«. این واقعه  در سال نهم ه .ق 
َک فِیِه ِمن  روی داد و در آیه 61 سوره مبارکه آل عمران بدان اشاره شده است: »َفَمْن َحاَجّ
بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تََعالَْوا نَْدُع أَبَْناَءنَا َو أَبَْناَءُکْم َو نَِساَءنَا َو نَِساَءُکْم َو أَنُفَسَنا َو أَنُفَسُکْم 

ثَُمّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعل  لَّْعَنَت اهللِ َعلَی الَْکاِذبِیَن«. 
این مناسبت بهانه ای شد تا به معرفی کتاب »مباهله« که از سوی بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی منتشر شده است، بپردازیم. این اثر، مشتمل بر 10 مقاله تحقیقی درباره 
مباهله پیامبر گرامی اسالم با نمایندگان نصارای نجران است که توسط چند تن از دانشوران 

بنیاد پژوهش های اسالمی به رشته تحریر درآمده است.

 استناد ائمهb به آیه مباهله »
jبرای اثبات والیت  و امامت علی

اســت:  آمــده  شــریعتی  تبار  مهــدی  قلــم  بــه  کتــاب  ایــن  مقدمــه   در 
»یکــی از حوادثی که پیام مهم ولیت و امامت را در خود جای داد، حادثه مهم مباهله و 

نیز آیه ای است که دللت دارد پیامبر و همراهانش در صحنه مباهله که به 
گواهی حدیث و تاریخ؛ علی، فاطمه و حسنین)ع( بوده اند، افضل از همه افراد 
جامعه اسالمی اند. همچنین آیه مباهله بیان می کند که علی)ع( نفس و جان 
رســول اهلل)ص( است که قطعاً دللتی صریح دارد بر اینکه علی)ع( پس از 
پیامبر)ص( افضل از همه بشریت است؛ زیرا در افضلیت و برتری رسول خاتم 
که تردیدی نیست و خداوند در این آیه علی)ع( را جان پیامبر)ص( می داند 

و آنکه مساوی با نفس رسول خداست، نیز این برتری را بر دیگران دارد.
گر چه مباهله که یک مبارزه معنوی است، بین پیامبر و همراهانش از یک 
طرف و نمایندگان نصارای نجران در طرف دیگر، واقع نشد و نجرانیان حاضر 

به مباهله نشده و عقب نشینی کردند، ولی اصل این ماجرا و آیه نازل شده به این مناسبت، 
حقایق روشنی در باب افضلیت علی و اهل بیت)ع( و نیز از آنجا که امام باید برترین مردم 

پس از پیامبر باشد، امامت آن حضرت را بیان می کند.
اهمیت این ماجرا و موضوع امامت که مهم ترین دســتاورد آن اســت، مسلمانان را بر این 
وامی دارد که روز مباهله را به مانند روز غدیر گرامی بدارند و مجالس شادی، شکر و بیان 
فضایل اهل بیت)ع( را باشکوه برگزار کنند و نیز دانشمندان در گفتار و قلم خود به تبیین 
بیشتر جایگاه اهل بیت)ع( و امامت بپردازند. شواهد تاریخی نیز گویای این واقعیت است که 
امامان و از جمله حضرت ثامن الئمه علی بن موسی الرضا)ع( در اثبات ولیت و امامت امام 

علی)ع( به آیه مباهله استناد فرموده اند«.

«jانفسنا« از فخرآورترین القاب علی بن ابی طالب«
نخستین مقاله این کتاب، از دو سخنرانی حضرت آیت اهلل جوادی آملی برگرفته شده و با 
عنوان »مباهله، معجزه جاودان الهی« منتشر شده است. این مفسر قرآن، در این مقاله به 
تفسیر آیه 61 سوره آل عمران می پردازد و در فرازی از آن می گوید: »آنچه مربوط به وجود 
مبارك علی بن ابی طالب)ع( و فضیلت ممتاز اوست و از »ابناءنا« و از »نساءنا« بالتر است، 

این است که به اذن خدا وجود مبارك پیغمبر گفت ما از کسانی دعوت می کنیم که در این 
بِهال حضور به هم برساند که او به منزله جان ماست: »انفسنا«. این »انفسنا« از فخرآورترین 

القاب وجود مبارك علی بن ابی طالب)ع( است.
عنصر محوری و اصیل جریان مباهله همان تعبیر »نفس« است. برخی افراد خواستند آن 
را نقد کنند، بنی العباس این  طور بودند، خواستند این تعبیر »انفسنا« را تعبیر عادی بدانند، 
گفتند: »انفسنا« یعنی »رجالنا«، منظور از »انفس« یعنی مردها، به چه دلیلی؟ به قرینه 
»نساء« چون خدا فرمود: »نساءنا«. این »انفسنا« در مقابل »نساءنا« است، پس »انفسنا« 
یعنی »رجالنا«. آن گاه به امام رضا)ع( عرض کردند که شما نمی توانید با این »انفسنا« دلیلی 
بر فخر علی بیاورید، »لول نساءنا«. اگر کلمه »نساءنا« نبود این »انفسنا« دلیل فخر علی بود؛ 
اما چون »نســاء« هست منظور از »انفسنا« یعنی »رجالنا« و این رجال بودن و مرد بودن 
فخری نیست. وجود مبارك امام رضا)ع( فرمود: »لول ابناءنا« آن »نساءنا« در برابر »ابناءنا« 
اســت؛ یعنی دختران ما در برابر پسران، پســران ما در برابر دختران، آن »نساءنا« در برابر 
»انفسنا« نیست آن »نساءنا« در برابر »ابناءنا« است، اگر »ابناءنا« نبود این »نساءنا« در برابر 

»انفسنا« بود و ممکن بود بگوییم آن »انفسنا« یعنی »رجالنا«.

ترک مجادله، درس بزرگ آیه مباهله»
در دومیــن مقاله کتاب با عنوان »مباهله چیســت؟«، مهدی شــریعتی تبار با مروری بر 
انحراف های روی داده در عقاید مســیحیان و بســتر وقوع »مباهله«، به 
مفهوم شناســی آن می پردازد و می نویسد: »واژه مباهله و مشتقات آن، 
مانند واژه های ابتهال و نبتهل که در آیه شــریفه آمده، از ریشه »بهل« 
است که در اصل لغت به معنای رها کردن و به خود واگذاشتن است... اگر 
مباهله به معنای لعن و نفرین آمده است، باز همین نکته را می نمایاند که 
شخصی یا گروهی با رها شدن از تعلقات خود، از خدا درخواست می کنند 
که فرد یا گروهی را از رحمت خود طرد کند و به خودشان واگذارد؛ زیرا 
این طرد از رحمت الهی و به خود واگذاشــته شدن بنده از جانب خدا، 

عذابی بزرگ است«.
او در ادامه می افزاید: »از آنچه در معنای مباهله گفته شد، بدست می آید که آن جایگاه، مقام 
معنویت و دعا و تضرع و اخالص است که پذیرفته شدگان در آن، از بالترین درجه عبودیت 

و اخالص برخوردارند و مقرب ترین بندگان خدا در میان امت اسالم اند«.
محسن رجبی قدسی نیز در سومین مقاله کتاب »مباهله«، به مفهوم شناسی »ُممَترین« 
و »ابتهال« و همچنین »آیه مباهله در تفاســیر کهن« می پردازد. تفاسیر کهن امامیه که 
مؤلف این مقاله به آن ها مراجعه کرده است عبارت اند از: »تفسیر ِحَبری کوفی«، »تفسیر 
فرات کوفی« و »تفسیر قمی«. او پس از بررسی آیه مباهله در تفسیر »مقاتل بن سلیمان« 
از تفاسیر شیعه زیدیه، این آیه را در کهن تفسیر اهل  سنت و جماعت یعنی تفسیر طبری 

»جامع البیان عن تأویل آی القرآن« نیز مدنظر قرار می دهد.
رجبی قدسی، در بخش پایانی مقاله خود می نویسد: »مهم ترین درس و پیام آیات مباهله افزون 
بر تعیین و تثبیت جاودانه ولیت ائمه طاهرین)ع( به عنوان مفسران حقیقی قرآن و مبینان 
سیره و سنت رسول خدا)ص( این است که خداوند علیم حکیم مباهله را راه حلی حکیمانه 
و عالمانه برای ترك مجادلت و مباحثی می داند که یکی از دو طرف به حقانیت عقیده خود 
ایمان و علم دارد، ولی طرف مقابل با وجود عرضه شدن علم و روشن شدن حقیقت برای 
او، بر عقیده نادرست خود اصرار دارد و در قبولندن آن به دیگران می کوشد و فقط در پی 

اشکال تراشِی بدون مبنا از نظریه 
مقابل و بهانه جویی برای نپذیرفتن حقیقت است«.

پیام ها و پیامدهای مباهله»
کتاب »مباهله« نخســتین بار در ســال 1397 توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی روانه بازار نشــر شده اســت و عالوه برای مواردی که به آن ها پرداخته شد، 
دربردارنده مقالت دیگری نیز هست که عبارت اند از: »تفسیر آیه مباهله و اصطفاء در کالم 
امام رضا)ع(« نوشته مهدی شریعتی تبار و علی جان سکندری، »نگاهی درون متنی به آیه 
مباهله« به قلم رضا وطن دوست، »آیه مباهله در علم کالم و کتاب های متکلمان اسالمی« 
تألیف مهدی شــریعتی تبار، »مباهله در منابع کهن تاریخی شیعه و اهل سنت« تألیف 
رضا وطن دوست، »پیام ها و پیامدهای مباهله برای اسالم و مسلمانان« نوشته محمدعلی 
چنارانی، »آداب و مستحبات روز مباهله« به قلم مرتضی انفرادی و »مباهله در شعر عربی و 

فارسی« اثر امیر سلمانی رحیمی و اندیشه قدیریان.
در این میان، محمدعلی چنارانی در مقاله خود به پیام های واقعه مباهله اشــاره می کند، 
از جمله: »بشــارت پیامبران پیشــین درباره آمدن پیامبر آخرالزمان«، »علی)ع(، برترین 
شخصیت بعد از پیامبر«، »فدا کردن عزیزترین ها در راه هدف«، »آداب دعا«، »استمداد از 
دعا«، »فقط این پنج وجود مقدس اهل بیت اند«، »نفی تفکر جاهلیت در مورد دختران«، 
»جانبداری اسالم از منطق و استدلل«، »تأکید بر صلح آمیز بودن اسالم«، »تبلور منزلت 
اهل  بیت)ع( در واقعه مباهله«، »تنظیم و تدوین پیمان صلح«، »اثربخشی برخورد منصفانه« 
و »حضور زنان در صحنه های سیاســی و اجتماعــی«. وی همچنین در ادامه، پیامدهای 
ماجرای مباهله را این طور برمی شمارد: »جانشینی علی)ع(«، »دستور اهل  بیت)ع( برای 
مباهله«، »اطمینان بیشتر مردم به نبوت پیامبر)ص(«، »استناد امامان معصوم)ع( به آیه 

مباهله« و »نمونه هایی از مباهله شیعیان با دشمنان خود«.

معرفی کتابی که به تحلیل و تبیین یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ صدر اسالم می پردازد 

ماجر ای مباهله؛ برهانی برای والیت

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9318 پنجشنبه 23 مرداد 1399  23 ذی الحجه 1441 13 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم والمسلمین دکتر حافظ نجفی

یکی از حوادثی که 
پیام مهم والیت و 
امامت را در خود 
جای داد، حادثه 
مهم مباهله است

بــــــرش

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سعید رفیعی  فرزند جعفر با ارائه وکالت نامه 82503 مورخ1399/04/14دفتر خانه 11 قم از طرف ورثه مرحوم 
رضا رفیعی فرزند اسداله اعالم داشته  که ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 100 متر مربع  به پالک باقیمانده 
15 فرعی  از 10569 اصلی  واقع در بخش ثبت یک قم در دفتر 96 صفحه489 ذیل شماره 10280 به موجب سند 
قطعی 10614 مورخ 1342/04/29 دفترخانه 7 قم ،سند مالکیت به شماره 213700 بنام  آقای رضا رفیعی فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه 142 صادر و تسلیم شده است و سپس بعلت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقودگردیده  
و ورثه وی به موجب حصر وراثت 752 مورخ 1393/04/24 ش��عبه چهل ش��ورای حل اختالف قم  و حصر وراثت 
9609972524002060 مورخ 1396/7/05  ش��عبه 40  ش��ورای حل اختالف قم ،تقاضای  صدور س��ند مالکیت 
المثنی  را نموده است لذا باستناد تبصره 1 اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس 
از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
بدیهی اس��ت پس از انقضای  مهلت مقرر نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهدشد الزم 
به ذکر اس��ت که بموجب بخشنامه 23511 مورخ 1391/01/29 ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  پالک 

باقیمانده 15 فرعی به 79 فرعی تغییر یافت./آ  آ-9904871  م الف:12860
محمود مهدوی

مدیر ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه محمد حاجی باقریان  بموجب درخواست وارده شماره 1/6456-1399/04/11با ارائه دو برگ استشهاد 
ش��هود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی10565/4/10  اصلی واقع در بخش یک قم، که 
در دفتر امالک 395 صفحه480 ذیل ثبت 63551 و سند مالکیت بشماره چاپی548759 بنام ایشان)محمدحاجی 
باقریان(صادر و تسلیم شده است، به علت اسباب کشی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است، لذا به استناد تبصره 
1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره 
اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور 
س��ند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد .)سند مالکیت بنام محمد حاجی باقریان  در تاریخ 1377/12/13 
صادر شده است  سپس بغیر منتقل شده است  و مع الواسطه برابرسند قطعی شماره 9706-1390/11/8 دفتر 39 

قم مجددا به ایشان منتقل شده است(   م الف:12861  آ-9904880
مهدوی

 سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9808044
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9808044 خانم- فاطمه حدادی نام پدر: فرهاد تاریخ تولد: 1376/05/28 شماره 
ملی: 1810420113 شماره شناسنامه: 1810420113 به استناد- سند ازدواج: شماره سند: 14044، تاریخ سند: 
1395/09/22، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد استان خراسان 
رضوی، اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد یکصد و چهارده عدد سکه یک بهار آزادی طال علیه:- مناء نزالی 
نام پدر: کاظم تاریخ تولد: 1344/03/03 شماره ملی: 1829873806 شماره شناسنامه: 32- محمدطاها مرواح زاده 
نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1398/04/30 شماره ملی: 0156744074 شماره شناسنامه: 0156744074 قیم: فاطمه 
حدادی نام پدر: فرهاد تاریخ تولد: 1376/05/28 شماره ملی: 1810420113 شماره شناسنامه: 1810420113 که 
پس از ابالغ اجرائیه حسب درخواست بستانکار خودرو سواری 84371- 776 متعلق به مدیون بابت مهریه بازداشت 
که توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 12012- 99/3/3 

به شرح ذیل: مشخصات موتور:
ش��ماره انتظامی 776/84371- نوع: موتور- تیپ و سیس��تم: آپاچی RTR 160- مدل: 1395- رنگ: آبی- شماره 

شاسی: N 2 G 16079552341- تعداد چرخ: 2
ب( وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه:

بدنه: س��الم- صفحه کیلومتر: سالم و متناسب با مدل- صندلی: سالم و متناسب با مدل- تجهیزات؛ مدل کارخانه- 
موتور: سالم و متناسب با مدل- گیربکس: سالم و متناسب با مدل- دیفرانسیل: سالم و متناسب با مدل- تایرها: 60

توضیحات: بیمه نامه شخص ثالث رویت نگردید
ارزش پایه کارشناسی خودرو سواری مذکور موصوف مبلغ 220/000/000 ریال و در زمان بازدید در آدرس مشهد: 
عدل خمینی 63- پالک 44- واحد 4 متوقف می باش��د و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوش��نبه موخه 
99/6/3 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
شعبه 2 از مبلغ پایه مبلغ 220/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد 
شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی )11/000/000 ریال( و مبلغ حق مزایده )13/200/000 ریال( زائد بر مبلغ مزایده 
میباش��د و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. همچنین در 

صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد.
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9904822 م.الف 177 تاریخ انتشار: 99/5/23

آگهی ابالغ ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9809671
بدینوس��یله به آقای علی صابری نام پدر: نبی اله تاریخ تولد: 1371/06/31 ش��ماره ملی: 0910086621 ش��ماره 

شناسنامه: 0910086621 ابالغ می گردد:
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق مازاد ششدانگ پالک ثبتی 6691 فرعی از 1 اصلی بخش ده مشهد متعلق 
به ش��ما در قبال طلب خانم بهاره عظیمی بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار 
میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت بمورد بازداشت ممنوع اس��ت و ترتیب اثر داده نمی شود. 

آ- 9904823 م.الف 178
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9902150
بدین وس��یله به آقای--  خس��رو اربابی نام پدر: دین محمد تاریخ تولد: 1344/09/01 شماره ملی: 0749351721 
شماره شناسنامه: 82 ابالغ می شود که خانم--  فاطمه گرگیج نام پدر: عبداله تاریخ تولد: 1355/06/31 شماره ملی: 
1376557185 ش��ماره شناس��نامه: 1541 جهت وصول مهریه به مبلغ 8/000/000 ریال )هشت میلیون ریال( با 
محاسبه روز 661/726/384 ریال به استناد--  سند ازدواج: شماره سند: 7214، تاریخ سند: 1373/08/14، دفترخانه 

صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9902150 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/5/15 مأمور پست محل اقامت 
مدیون به ش��رح متن شناسایی نگردید. لذا بنا به تقاضای وکیل بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ- 9904824 م.الف 179
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وس��یله به آقای جواد نیاززاده نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1360/06/24 شماره ملی: 0942947711 شماره 
شناس��نامه: 3467 ابالغ می ش��ود که خانم نرگس سعادت پور جهت وصول 64 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 82/11/7- 10558 دفتر ازدواج شماره 56 شهر مشهد علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9903065 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/5/15 مأمور، 
محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ- 9904826 م.الف 180
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9804239
بدینوسیله به: ورثه مرحوم محمد رحیم امامی )فاطمه شریعتی شفیق نام پدر: نورمحمد تاریخ تولد: 1329/07/01 
ش��ماره ملی: 0922936447 ش��ماره شناس��نامه: 0922936447( بده��کار پرونده کالس��ه 9804239 که برابر 
گزارش مأمور ابالغ در آدرس متن س��ند ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 13033- 
1376/08/04، بین شما و زهره اقائی طرقی مبلغ مبلغ 651/859/192 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 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- 9904827 م.الف 181
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 101- اموال منقول
بدینوسیله به محمدرضا وحدتی نام پدر: اس��ماعیل تاریخ تولد: 1358/10/30 شماره ملی: 0848522036 شماره 
شناسنامه: 10116 ابالغ می گردد: در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، برابر صورتجلسه مورخ 27928- 99/4/29 
مأمور اجرا خودروی س��واری 42- 237 ع 82 ش��ما به ش��رح تصویر صورتجلسه پیوس��ت بازداشت و طبق نظریه 
کارش��ناس رسمی/ ارزیاب جمعاً به مبلغ 4/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال 
معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش��ار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9904828 م.الف 182

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه
بدین وس��یله به آقای محمدرضا وحدتی نام پدر: اسماعیل تاریخ تولد: 1358/10/30 شماره ملی: 0848522036 
ش��ماره شناس��نامه: 10116 ابالغ می شود که خانم فاطمه تفاضلی فریمانی جهت وصول 50 عدد سکه بهار آزادی 
به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج ش��ماره 27160- 1381/09/25 دفتر 107 مشهد علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9902264 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور، محل اقامت ش��ما 
به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

آ- 99804829 م.الف 183
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9400452
بدینوس��یله به آقای دانش رضوی با والیت آقای س��یدمحمد رضوی بشماره ملی 3611784869 ابالغ میگردد که 
ششدانگ یکواحد آپارتمان بشماره پالک ثبتی هفتاد و نه هزار و پانصد و چهل و پنج )79545( فرعی از بیست و 
چهار هزار و دویست سیزده )24213( فرعی از چهار )4( اصلی بخش نه مشهد بمبلغ دو میلیارد و ششصد و نود و نه 
میلیون و چهارصد و شصت هزار )2/699/460/000( ریال ارزیابی گردیده است که مورد وثیقه سند رهنی 10145- 
93/05/25 دفترخانه 203 مشهد له تعاونی اعتبار فرشتگان )مؤسسه اعتباری کاسپین( علیه شما و سیدمحمد مهدی 
میرحاجی پشکه میباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 
5 روز از تاریخ انتشار آگهی مهلت دارید اعتراض خود را کتباً به انضمام مبلغ نه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی 
به صورت علی الحس��اب به این ش��عبه تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه 

کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9904830 م.الف 184
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسن پریشان مسکران برابر وکالتنامه شماره 225901 مورخ 1399/05/05 دفترخانه 11 مشهد 
بوکالت از طرف آقای ناصر رضاپور باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب منزل به شماره 
پالک 24456 فرعی از 3218 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 158155 دفتر 791 
صفحه 8 بنام غالم نبی غالمی حسین آباد ثبت و سند به شماره چاپی 553389 صادر گردیده است سپس برابر سند 
قطعی 147710 مورخ 1373/06/05 دفترخانه 10 مشهد بنام آقای ناصر رضاپور منتقل شده است سپس برابر اسناد 
13377 مورخ 1397/06/12 و 13942 مورخ 1397/10/03 دفتر 185 مشهد در رهن بانک ملی 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 س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9904831 م.الف 185
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139904006220000022/1
بدینوس��یله به آقای قاس��م حس��ن پور ویرانی فرزند حسین ش��ماره شناس��نامه 1351 بدهکار پرونده کالسه 
139904006220000022/1 ک��ه برابر گزارش مأمور پس��ت در مورخه 1399/03/12 ش��ناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 1448- 1381/06/20 بین شما و فاطمه قدیری بیداخویدی فرزند 
محمدرضا ش��ماره ملی 0947136681 مبلغ 150 عدد س��که تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد 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 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9904832 م.الف 186
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9901164
بانک رفاه کارگران به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 30462- 92/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 78 مشهد 
اجرائی��ه ای تح��ت کالس��ه 9901164 علیه راهن آقای علیرضا س��االری خ��ور فرزند محمداس��ماعیل با کدملی 
0926948776 و وام گیرنده آقای محمد اس��ماعیل س��االری خور فرزند برات با کدملی 5539512901 در قبال 
موضوع الزم االجرا بمبلغ 7/369/571/304 )هفت میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار 
و سیصد و چهار ریال( صادر که روزانه مبلغ 4/374/414 ریال از تاریخ 99/2/07 تا روز مزایده به مبلغ فوق افزوده 
می شود، صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 99/03/08 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت از ششدانگ اعیان یکدستگاه منزل 
دارای پالک ثبتی 4063 )چهار هزار و ش��صت و س��ه( فرعی از ده اصلی بخش نه مشهد با عرصه وقف به مساحت 
دویست و پنجاه )250( مترمربع به آدرس مشهد، مسلم شمالی 16، پالک 165 به مبلغ 22/600/000/000 ریال 

)بیست و دو میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
مشخصات و توصیف ملک در روز ارزیابی برابر گزارش کارشناس دادگستری به شرح ذیل می باشد:

ملک بازدید شده دارای 250 مترمربع عرصه موقوفه آستان قدس رضوی با تراکم کم مسکونی بوده و بر آن از سمت 
شمال به کوچه 20 متری 10 متر است. در داخل ملک بنای دو طبقه با سیستم باربر نیم اسکلت و سقف طاق ضربی 
احداث گردیده اس��ت. بخش عمده ای از نمای س��اختمان در سمت شمال سنگی و در سمت جنوب عمدتاً سیمان 
رومالی شده می باشد. طبقه همکف آن دارای 89 مترمربع بنای مسکونی )با احتساب راه پله و راهرو(، 19 مترمربع 
بنای تجاری در یک دربند مغازه، یک دربند مغازه فاقد پایان کار تجاری به مس��احت 8 مترمربع در س��مت شمال، 
حدود 40 مترمربع بنای مسکونی در سمت جنوب و همچنین حدود 8 مترمربع در سمت شرق است. قسمت های 
مس��کونی دارای پنجره های آهنی، کف سیمانی دیوارهای سفیدکاری و نقاشی شده بود و فاقد تزئینات قابل توجه 
اس��ت. مغازه 19 مترمربعی دارای عرض دهانه 2/95 متر به کوچه بوده و کف آن س��رامیک و دیوارهای آن کاشی و 
دارای درب س��کوریت و کرکره برقی اس��ت. مغازه 8 مترمربعی دارای کف موزائیک و دیوارهای سفیدکاری شده با 

درب آهنی است.
طبق��ه اول دارای مس��احت 108 مترمربع با احتس��اب راه پله بوده و کف آن س��یمانی، پنجره های آن آهنی، 
دیوارهای آن س��فیدکاری و نقاشی شده بوده و دارای آشپزخانه اپن با کابینت فلزی است، گرمایش ساختمان 
با بخاری تأمین می گردد و فاقد تجهیزات سرمایشی است. ملک دارای دو انشعاب برق، یک انشعاب آب و یک 

انشعاب گاز بوده و به سیستم دفع فاضالب شهری متصل می باشد.
بنا به اظهار ساکنین، طبقه همکف و مغازه ها در تصرف مستأجرین و طبقه اول در تصرف مالک است و سرقفلی 
مغازه نیز واگذار نش��ده اس��ت. حدود ملک با س��ند انطباق دارد. با عنایت به توضیحات فوق و در نظر گرفتن 
کلیه عوامل مؤثر در امر کارشناسی از جمله شکل، موقعیت، عمر ساختمان و... ارزش حقوق استیجاری عرصه، 
اعیان شامل اعیان مسکونی و ارزش تجاری مغازه دارای پایان کار تجاری و انشعابات ملک تعرفه شده با فرض 
تس��ویه کامل بدهی ها به س��ازمان ها و مراجع 22/600/000/000 ریال )بیست و دو میلیارد و ششصد میلیون 
ریال( برابر با دو میلیارد و دویست و شصت میلیون تومان برآورد گردید. همچنین حدود اجمالی پالک مذکور 

بر اساس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد:
به حدود شماالً درب و دیوار بطول 10/00 متر )ده متر( به خیابان

شرقاً دیوار به دیوار بطول 25/00 متر )بیست و پنج متر(
جنوباً دیوار به دیوار بطول 10/00 متر )ده متر(

غرباً دیوار به دیوار بطول 25/00 متر )بیست و پنج متر(
مل��ک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606271004170- 99/5/07 دفتر امالک بازداش��تی فاقد 
بازداشتی می باش��د. مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی به مبلغ 22/600/000/000 ریال )بیست 
و دو میلیارد و شش��صد میلیون ریال( در روز چهارش��نبه مورخ 99/06/05 از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
محل ش��عبه اول اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان پاسداران، نبش پاس��داران 3/1 شعبه اول اجرای 
اس��ناد رسمی مشهد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق 
تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انش��عاب و یا حق اش��تراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد همچنین شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در 

جلسه مزایده الزامیست.آ-9904852
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به آقایان امیرعلي قرباني فرزند محمدباقر و مجتبي آقایي باقرآبادي فرزند علي اکبر فعال مجهول المکان 
ابالغ مي شود ک خانم ماهرخ محمدي دادخواستي به خواسته الزام ب تنظیم سند سواري پراید پالک 24ق363-
19 بطرفیت ش��ما به ش��عبه اول ش��وراي حل اختالف باخرز ارائه وبه کالس��ه 99,204ثبت و براي روز سه شنبه 
مورخه99,7,15ساعت 5عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استتاد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه اول 
شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهد شد .آ-9904872

مسئول دبیرخانه شعبه اول شوراي حل اختالف باخرز

آگهي
محکوم له احسان قاسمي فرزند شیرمحمد ساکن باخرز خ ولیعصر11
محکوم علیه محمد فیض ریوندي کشن فرزند خداداد مجهول المکان

بموجب دادنامه شماره144مورخه99,4,15صادره ازشعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم است 
به حضور دریکي ازدفاتر اسنادرس��مي انتقال خودرو اتومبیل س��واري پراید ب ش پالک 21ص855-42بابت اصل 
خواس��ته وپرداخت مبلغ 136500تومان بابت هزینه دادرس��ي درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر دولتي درحق 
صندوق دولت لذا مراتب فوق طي یک مرحله دریکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار درج آگهي ش��ده ومحکوم علیه 
ظرف مدت ده روز نسبت به اجراي مفادآن اقدام وگرنه ازطریق مراجع قانوني وقضایي نسبت به تنظیم وانتقال سند 

بنام محکوم له اقدام خواهد شد.آ-9904873

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم صد گل سمندری به استناد گواهی انحصار وراثت شماره 2/333/94 مورخ 1394/8/3 صادره از 
ش��عبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صالح آباد و گواهی مالیاتی ش��ماره 119755 مورخ 1394/12/01 اداره 
دارایی تربت جام و وکالتنامه شماره 166221 مورخ 1399/2/18 دفتر اسناد رسمی شماره 5 شهرستان تربت جام 
اصالتا از جانب خود و وکالتا از جانب بقیه وراث، به استناد دو برگه استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ دارای 
پالک 687 فرعی از 498 فرعی از یک – اصلی بخش 15 مشهد که متعلق به همسر مرحوم وی به نام نور محمد 
رس��ولی آقایه می باش��د؛ به علت س��هل انگاری مفقود گردیده و برابر ثبت دفتر امالک تمامت سهم مورد نظر ذیل 
صفحه 130 دفتر 58 طی شماره 7799 به نام نورمحمد رسولی آقایه ثبت و سند مالکیت به شماره 755956 سری 
الف س��ال 91 صادر گردیده اس��ت. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد. هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد؛ باید ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی؛ اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند 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-9904855
علی حیدری دشت بیاض -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک صالح آباد

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

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

آقای علی اکبر خازنی فرزند عزیز اله ، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 853/09 متر مربع 
، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای محمد نیازمند � مکان 

وقوع ملک شهرستان فردوس � بلوار کشاورز خیابان طالئیه 
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-9904201

تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/05        گ تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/23
  محمود جهانی مهر  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره139960306022000186هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزادیان 
فرزندذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه26316صادره ازمش��هد کدمل��ی 0931900700دریک قطع��ه زمین مزروعی 
بمس��احت100000مترمربع و1478مترمربع درحریم رودخانه پالک فرعی از43اصلی واقع دربخش5 رخ خریداری 
ازمالک رس��می آقای غالمعلی غوثی وغالمرضاس��االری وحاج محمد سبزواری محرز گردیده است.لذابمنظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی میش��ود ،درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند 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-9904195
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,23
محمدرضارجایی مقدم -  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان
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افزایش رشد اقتصادی کشور، نه از سخنان دو پهلو و کنایه آمیز رئیس جمهور 
یا آمارهای مغشوشــی که فقط دولت تأییدکننده آن اســت و نه از نهادهای 
آماردهی کشــور بلکه از شــاخص های اقتصادی رو به بهبود تشــخیص داده 
می شود. در حالی که شاخص های اقتصاد وابسته به نفت نشان می دهد نه تنها 
در دوران ریاســت جمهوری آقای روحانی شــاخص اقتصادی ما رشد نداشته 
بلکه روند منفی را نیز تجربه کرده و بسیاری از زیرساخت های تولید و اقتصاد 

کشور را نابود کرده است.
اگر شاخص رشد اقتصادی مورد نظر آقای رئیس جمهور وابسته به خام فروشی 
نفت است، نمی توان این رشد را رشد واقعی اقتصادی نامید؛ چرا که با تحریم 
نفتی به شدت شاهد افول اقتصاد و تنگناهای معیشتی هستیم که بخش های 
مختلفی از تولید و معیشت مردم را فلج کرده است؛ بنابراین این موضوع نشان 
می دهد رشد اقتصادی وابسته به خام فروشی نفت، رشد اقتصادی قابل اعتنایی 
به شمار نمی رود که بخواهیم از آن به عنوان رشد اقتصادی یاد کنیم. آنچه به 
عنوان رشد اقتصادی از سوی رئیس جمهور عنوان می شود حتماً باید بر مبنای 
شاخص ها و آمارهای مستندی باشد که به تأیید کارشناسان امر و متخصصان 
اقتصادی برسد، درغیر این صورت آقای رئیس جمهور و تیم دولت در مفاهیم 
اقتصــادی تغییراتی ایجاد کرده اند که هیچ جای علم و قواعد اقتصادی از آن 

تعریفی ارائه نشده است. 
اگر آقای روحانی در جلســه هیئت دولت از عملکرد مثبت دولت خود سخن 
می گوید، با ارائه اسناد متقن، رشد اقتصادی مورد نظر خود را به اطالع عموم 
جامعه و کارشناســان برساند، در غیراین صورت دولت تغییر جدی در آمارها 
و شاخص هایی که براساس فرمول های اقتصادی عنوان می شود، صورت داده 

است. 
رشد اقتصاد وابسته به شــاخص هایی چون افزایش تولید و صادرات، افزایش 
اشــتغال زایی، افزایش سرانه درآمدی و رفاه عمومی است، در حالی که موارد 
عنوان شــده در دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته به پایین ترین حد 
خود تنزل یافته اند. فروش نفت خام و تزریق ارز، خام فروشــی نفت و معادن  
نمی تواند نشــان دهنده رشــد اقتصادی یا تالش دولت برای افزایش رشــد 

اقتصادی باشد.
 دولت آقای روحانی زمانی می تواند از عملکرد خود دفاع کند که بدون بودجه 
نفتی و بدون اســتقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم، اقتصاد را 
بدون نفت با تکیه بر توانایی های داخلی و تولید باکیفیت و کمیت و راه یافتن 

به بازارهای جهانی اداره می کرد.
 در واقع اگر دولت در هفت سال گذشته چنین مسیری را می پیمود بسیاری 
از مشکالت اقتصادی حل شده بود و با جرئت می توانستیم تأییدکننده سخنان 

آقای روحانی در افزایش رشد اقتصادی کشور باشیم.

 تخلف ۶۰۰ میلیارد تومانی©
 اپراتورها  احراز شده است 

  ایرنــا :  وزیر ارتباطات در حاشــیه 
گران فروشی  میزان  گفت:  هیئت دولت 
اپراتورها به مبلــغ ۶۰۰ میلیارد تومان 
توســط ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطات رادیویی کشــور احراز شــده 

است.
 محمدجواد آذری جهرمی افزود: میزان 
گران فروشــی و تخلف اپراتورهای کشــور از سوی ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی کشور به شــعبه تعزیرات ارسال شده است. وی افزود: عمل 
کردن برخالف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما 

با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.

بررسی دالیل افزایش قیمت محصوالت پروتئینی ولبنی  

بازار شیر تو شیر    نهاده های دامی 
بازار  در  بحــران  اقتصاد/ فرزانه غالمی: 
نهاده هــای دامی بــه باالترین میــزان در 
ماه های اخیر رســیده؛ بحرانی که از ماه ها 
پیش فعاالن این حــوزه و تولیدکنندگان 
محصوالت پروتئینی و لبنی نسبت به وقوع 
آن هشدار داده بودند و حاال تا جایی پیش 
رفته که تولیدکنندگان نه از کمبود بلکه از 
نبود نهاده خبر می دهند. سناریوی ناکامی 
دولــت در عرضه به موقع و کافی نهاده های 
دام و طیور به نرخ مصوب در سامانه بازارگاه 
و همچنین عدم تخصیص و تأمین به موقع 
ارز مــورد نیاز بــرای واردات این نهاده ها و 
تحرکات غیررسمی، داللی و 
واسطه گری در این بازار را به 
اوج رســانده و آن طور که از 
اظهارات مقامات صنفی مطلع 
برمی آیــد، نقــش دولت در 
تأمین نهاده هم اکنون حدود 
3۰ درصد اســت تــا تأمین 
نهاده بــا چنــد برابر قیمت 
قیمت  افزایــش  و  مصــوب 
محصوالت پروتئینی و لبنی 

بیش از ماه های گذشــته، صورت واقعی به 
خود بگیرد و آینده صنعت دام و طیور را با 
ابهام بیشتری روبه رو کند.براساس اظهارات 
فعاالن صنفی، قیمت کنجاله سویا با وجود 
نرخ ۲هزار و 45۰تومان مصوب دولت به ٩ 
هزارتومــان و ذرت هم با وجود نرخ مصوب  
یک هزار و 5۰۰تومانی به ۲هزار و۶۰۰ تومان 
رسیده و در همین حال ریزمغذی ها حداقل 
چهار تا پنج برابر و واکسن چهار تا ١۰ برابر 
افزایش قیمت داشته است که با ادامه این 

وضعیت نامطلوب، مرغداران مرغ های جوان 
خود را هم به کشتارگاه خواهند فرستاد.

 70 درصد نهاده در اختیار بازار »
غیررسمی

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، با 
تأیید اظهارات مرغداران و دامداران مبنی بر 
نبود نهاده، به خبرنگار ما می گوید: امروز به 
دلیل عدم عرضه کافی نهاده از سوی دولت 
در سامانه بازارگاه، زور بازارهای غیررسمی 
به رســمی چربیده و به طور متوسط تنها 
3۰ درصد از نیــاز تولیدکنندگان خوراک 
دام، مرغداران و دامداران از طریق بازارگاه و 
عرضه مستقیم دولت و متأسفانه 7۰ درصد 

از بازار غیررسمی تأمین می شود.
مجید موافق قدیری، مهم ترین دلیل کمبود 
عرضه نهاده را کاهش واردات و عدم تخصیص 
و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی می داند و 
 اضافه می کند: به طور متوســط 8۰ درصد
 ) ١5 میلیــون تن( از نیاز ۲۰ میلیون تنی 
کشــور به نهاده از طریــق واردات تأمین 
می شــود که با توجه به این وابستگی باال و 

عدم تخصیص به موقع ارز، شاهد کمبود و یا 
نبود نهاده در بازار هستیم.  

 گرانی گوشت، تخم مرغ و لبنیات در »
نتیجه نبود نهاده

وی در پاســخ به اینکه آیا  افزایش قیمت 
محصــوالت لبنی و پروتئینــی به افزایش 
قیمت نهاده ها مرتبط اســت، می گوید: با 
توجــه به کمبود نهاده هــای دامی و اینکه 
ایــن نهاده ها با قیمــت باالتــر از قیمت 

مصــوب دولتی به دســت تولیدکنندگان 
شــیر، گوشت و تخم مرغ می رسد،  افزایش 
قیمــت و یا کمبود محصــوالت پروتئینی 
دور از انتظار نیست. به گفته موافق قدیری، 
افزایش قیمت نهاده برای تولیدکنندگان و 
سیاست گذاران اقتصادی خبر خوبی نیست 
و  بیانگر بی ثباتی بازار اســت که تداوم این 
بی ثباتی ها، تأمین گوشت، تخم مرغ و شیر و 
دیگر محصوالت لبنی را با چالش های جدی 

مواجه می سازد. 

  سرمایه ساالنه 10هزار میلیارد»
 تومانی دالالن

وی با اشــاره به ضرورت حذف ارز 4هزار و 
۲۰۰تومانی ادامه می دهد: کشور روزانه به 
5۰هزار تن انواع نهاده های دامی نیاز دارد، 
اما به دلیل کاهش واردات و عدم تخصیص 
ارز در حال حاضر روزانه ١5۰هزار تن کمبود 
نهاده داریم و حجم بارگیری روزانه 4۰هزار 
تن است که این مشکل پیشی گرفتن تقاضا 
بر عرضه را در پی داشته است و اگر به مدت 
یــک ماه روزانه ١5۰هزار تن نهاده دامی به 
بازار عرضه شود، نیاز بازار و فاصله بین نرخ 

دولتی و آزاد کمتر می شود.
رئیس انجمن صنایع خــوراک دام و طیور 
معتقد اســت: ساختار نامناســب توزیع و 
وجود واســطه های غیرحرفه ای، ســرمایه 
ســاالنه حدود ١۰هــزار میلیــارد تومانی 
واســطه ها و توزیع کنندگان در حوزه دام، 

طیور و آبزیان را در پی داشــته اســت. به 
گفته وی، با پشتیبانی به موقع بانک مرکزی 
و رفع بروکراسی های  بی  نتیجه وزارت جهاد 
و صمــت و موازی کاری هــا، رفتار و نقش 
واسطه ها در زنجیره تولید هم اصالح می شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیــور هم در گفت وگو بــا خبرگزاری 
میــزان بر کمبود نهاده های دامی در بازار 
صحه می گــذارد و می گوید: وزارت جهاد 
با ایجاد تأخیــر ۲۰روزه در صدور مجوز 
عرضه نهاده  در بــازارگاه، این موضوع را 

تشدید می کند.
عباس حاجی زاده معتقد است: بروکراسی 
توزیع در وزارت جهاد کشــاورزی، عامل 
تشــدید کمبود و گرانــی نهاده های دام و 
طیور شــده اســت. وی ضمن استقبال از 
مصوبه اخیــر وزارت صمت بــرای امکان 
ترخیص اعتباری کاال های رســوبی برای 
همه واردکنندگانی کــه در انتظار تأمین 
ارز هســتند، ادامه می دهد: پس از اینکه 
واردکننده مجوز اظهار و عرضه نهاده های 
دامــی در ســامانه بــازارگاه را اخذ کرد، 
مراجعه دارندگان حواله های خرید و حمل 
نهاده های دامی به ســامانه بازارگاه گاهی 
بین چند روز تا چند هفته زمان می برد. در 
حال حاضر بازار به شدت با کمبود نهاده های 
دامی مواجه است و هیچ دلیلی برای ایجاد 
این همه ایســتگاه غیرضروری و مانع در 
مسیر عرضه نهاده های دامی وجود ندارد.

وزارت جهاد 
با ایجاد تأخیر 
۲۰روزه در صدور 
مجوز عرضه نهاده  
در بازار،گاه این 
موضوع را تشدید 
می کند

بــــــــرش
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای علی رضائی کیا  طی وکالتنامه  شماره 125006مورخ1396/10/05از طرف خانم منیره قایدی با 
ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت تمامی ششدانگ پالک  4549/2/6-اصلی واقع 
در بخش ثبت یک قم دردفتر امالک الکترونیکی139520330001008216بنام سید محمدمهدی نوربخش ثبت 
و سند مالکیت بشماره مسلسل246647ج/94 صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت طی سند قطعی 
125004م��ورخ 1396/05/10 دفت��ر 5 قم به خانم منیره قایدی انتقال قطعی گردید که از طرف مالک فوق  اعالم 
گردیده است  سند مالکیت مزبوربه علت جابجایی مفقود شده است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور 
المثنی به نام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره1اصالحی  از ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ 
ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه 
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام 

خواهدشد ./  م الف:12858  آ-9904857
محمود مهدوی

سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد عس��گری با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده  پالک 975فرعی  مفروز و مجزی از 43 فرعی مفروز و مجزی شده  از 154اصلی 
واق��ع در بخ��ش پنج حوزه ثبتی کهک به مس��احت یکصدو س��ی و نه متر  و ده دس��یمتر در دفت��ر الکترونیکی 
139620330004000622به شماره چاپی 987741 سری ب  سال 95 بنام آقای احمد عسگری فرزند علی صادر 
و تس��لیم گردیده اس��ت سپس آقای احمد عسگری اعالم نموده اصل سند مالکیت بعلت بی احتیاطی  مفقود شده 
است  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و 
ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از سپری شدن  مهلت مقرر نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد ./م  م الف:12848  آ-9904870
سعید عبدالهی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهک

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
خانم فریده جهان داور فرزند رضا به ش��ماره شناس��نامه 87 و ش��ماره ملی 0872157539 صادره از قوچان طی 
مشروحه شماره مورخه 6346-1399 مورخ 1399/05/04 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضا شهود مذکور 
در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 37 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 7454 فرعی مفروز و مجزا از 558 فرعی از 169 – اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ش��ماره ثبت 82220 
صفحه 14 دفتر 545 به شماره چاپی 529358 به علت جابجائی مفقود شده است ضمنا ششدانگ پالک فوق برابر 
سند صلح مشروط به شماره 65877-1391/12/24 به خانم رویا قاسم زاده مقدم فرزند عزیزاهلل به شناسنامه 110 و 
شماره ملی 0681729139 صلح گردیده است و در خواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده، لذا طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض 

نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 1746  آ-9904856
تاریخ انتشار1399/05/23

علیخان نادری  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره139960306022000187هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزادیان 
فرزندذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه26316صادره ازمش��هد کدمل��ی 0931900700دریک قطع��ه زمین مزروعی 
بمس��احت77000مترمربع و959مترمربع درحریم رودخانه پالک فرعی از43اصل��ی واقع دربخش5 رخ خریداری 
ازمالک رس��می آقای عیدمحمدوغالمحس��ین وبراتعلی قره باغی محرز گردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله15روز آگهی میشود ،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-9904196
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8      تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,23

محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نورعلی احسانی دارای شناسنامه شماره        به شرح دادخواست به کالسه 4/9900146 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد احسانی به شناسنامه 825 در 

تاریخ 1398/03/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زینب شریفی باغکی فرزند علی اکبر به ش ملی 0749627506 متولد 1323/04/02 همسر متوفی

2- نورعلی احسانی به ش ملی 0731079639 متولد 1347/10/02 فرزند متوفی
3- علی احسانی به ش ملی 0749911204 متولد 1365/11/08 فرزند متوفی
4- زهرا احسانی به ش ملی 0748950001 متولد 1350/01/04 فرزند متوفی

5- گلشاه احسانی به ش ملی 0748952551 متولد 1353/01/02 فرزند متوفی
6- گلهزار احسانی به ش ملی 0748947604 متولد 1341/01/04 فرزند متوفی
7- فاطمه احسانی به ش ملی 0740101201 متولد 1370/01/05 فرزند متوفی
8- گلثوم احسانی به ش ملی 0748958444 متولد 1361/06/03 فرزند متوفی
9- فیروزه احسانی به ش ملی 0748955119 متولد 1355/06/01 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-9904893
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عذرا فهمیده پل بندی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740454161 به شرح دادخواست به کالسه 
9900158 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��عید فهمیده 
پل بندی به شناسنامه 0740175376 در تاریخ 1397/8/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عذرا فهمیده پل بندی با کدملی 0740454161 فرزند محمد صادره از تایباد مادر متوفی

2- نسرین خدابخشی با کدملی 0740372688 فرزند      صادره از تایباد همسر متوفی
3- ستیال فهمیده پل بندی با کدملی 0741019833 فرزند سعید صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9904891

قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر به اینکه خانم خیری حیدری دارای شناس��نامه ش��ماره 0731690672 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  
4/9900094 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ولی محمد 
سیس��تانی جوزقانی به شناسنامه 1356 در تاریخ 1395/07/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- خیری حیدری فرزند قربانعلی به ش ملی 0731690672 متولد 1347/01/06 همسر متوفی

2- محسن سیستانی جوزقانی به ش ملی 0740221183 متولد 1373/03/19 فرزند متوفی
3- ثریا سیستانی جوزقانی به ش ملی 0740120441 متولد 1370/07/15 فرزند متوفی

4- ستایش سیستانی جوزقانی به ش ملی 0740726757 متولد 1387/10/06 فرزند متوفی
5- عیسی سیستانی جوزقانی به ش ملی 0740400827 متولد 1378/01/20 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-9904892
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رمضان قیومی دارای شناسنامه شماره 0749484292 به شرح دادخواست به کالسه  9900150 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور خانم رشیدی جوزقانی 
به شناس��نامه 774 در تاریخ 90/09/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- رمضان قیومی پشته ئی دارای شناسنامه به کدملی 0749484292 متولد 1333/01/20 فرزند گل محمد فرزند متوفی

2- کشور قیومی پشته ئی دارای کدملی 0748499318 متولد 1329/11/19 فرزند گل محمد فرزند متوفی
3- گلستان قیومی پشته ئی دارای کدملی 0749493593 متولد 1337/01/10 فرزند گل محمد 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-9904896
قاضی شورا- شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد صبوری دارای شناسنامه شماره 1365 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900161 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر صبوری به شناسنامه 247 در 

تاریخ 1398/04/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زینب عظیمی باغکی فرزند علی به ش ملی 0749478217 متولد 1329/5/9 همسر متوفی

2- محمد صبوری به ش ملی 0748953981 متولد 1351/06/20 فرزند متوفی
3- فاطمه صبوری به ش ملی 0748953991 متولد 1352/06/20 فرزند متوفی
4- احمد صبوری به ش ملی 0740166506 متولد 1371/09/04 فرزند متوفی
5- زهرا صبوری به ش ملی 0748958959 متولد 1362/05/20 فرزند متوفی
6- لیال صبوری به ش ملی 0748951091 متولد 1351/06/05 فرزند متوفی

7- غالم علی صبوری به ش ملی 0749911441 متولد 1366/02/27 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-9904895
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

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

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

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .     
اقای ولی اله فرار فرزند امیر ، به صورت ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 1806/58 متر مربع ، از پالک 4111 فرعی 
از یک � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای ذبیح اله خانی زاده و همچنین شرکت آبیاری توکل � 

مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � اراضی توکل 
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-9904207
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/05             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/23

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

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای ش��ماره139960306022000194هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزادیان فرزندذبیح اهلل بش��ماره شناس��نامه26316صادره ازمش��هد 
کدملی 0931900700دری��ک قطعه زمین مزروعی بمس��احت182000مترمربع و4693مترمربع 
درحری��م رودخان��ه پالک فرع��ی از43اصلی واق��ع دربخ��ش5 رخ خریداری ازمالک رس��می آقای 
محمدس��بزواری وغالمحس��ین  قره باغی وحس��ن حلیمی وفری��دون امیری محرز گردیده اس��ت.
لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی میش��ود ،درصورتیکه اش��خاص نسبت 
به صدور س��ندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوم��اه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.آ-9904197
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,8   تاریخ انتشارنوبت دوم:99,5,23

محمدرضارجایی مقدم - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

احترامًا بدینوسللیله اعللام می گردد 
در تعللدادی از محصللوالت اولیه دسللتگاه 
ضدعفونی هوشمند پاکان، مدل دستک دار 

)تولیدی شرکت سوتارا(
 بلله دلیللل خطللای انسللانی نشللانه گذاری 
مربللوط بلله چراغ های روشللنایی همللراه با 
عامللت اسللتاندارد نصب شللده اسللت. با 
توجه به اینکه برای این دسللتگاه و مشابه 
آن هیچگونه استاندارد ملی تدوین نشده 
اسللت، لذا در صورت مشاهده لطفًا با تلفن 
35420043- 051 تمللاس حاصللل نمائیللد 
تا نسللبت به تعویللض آرم مربوطه اقدام 

گردد. ,ع
99
04
81
3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور  عملکرد سال مالی 1398
 

جلسلله مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی درب و پنجره سللازان نیشابور کد 420 به شماره 
ثبت 183 در سللاعت 10:00 صبح روز دوشللنبه مورخ 1399/06/17 در محل سالن اجتماعات 
کارخانه تولید پروفیل شللرکت واقع در شهرک صنعتی خیام ، بلوار بهره وری ، بهره وری 8 
تشکیل می گردد . تا نسبت به موضوعات مشروحه ذیل اتخاذ تصمیم نماید ، بدینوسیله از 
کلیه اعضای شللرکت مذکور دعوت به عمل می آید تا در جلسه موصوف حضور بهم رسانند، 
ضمنًابه اطاع می رسللاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد 
آراء وکالتللی هللر عضو حداکثر3رأی و هرشللخص غیرعضوتنها یللک رأی خواهد بود. بدیهی 
اسللت هیئت مدیره شللرکت از تاریللخ 1399/06/15 لغایت 1399/06/16 از سللاعت 15:30 
بعدازظهللر لغایللت 17 بعدازظهر در محل دفتر شللرکت واقع در خیابان سللی متری طالقانی ، 
وکالتنامه ها را با حضور وکیل و موکل مورد بررسللی قرار داده و پس از احراز و تایید آن 

مجوز شرکت در جلسه را صادر خواهد کرد .
دستور کار جلسه :1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس شرکت در سال مالی 1398 
2. قرائت گزارش حسابرسی و صورتهای مالی سال 1398 توسط نماینده موسسه حسابرسی 

تراز محاسب ماندگار .
3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی 1398 شرکت .

4. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 .
5. طرح و تصویب گزارش تغییرات بعمل آمده در اعضا و سرمایه شرکت در سال 1398  .
6. پرداخت هزینه های برگشتی مالیات سنواتی بنا به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخیره احتیاطی.

7. تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سال مالی 1398 و تعیین حق الزحمه و پاداش مدیر عامل ، 
هیئت مدیره ، بازرس و کارکنان اداری به منظور افزایش انگیزه در جهت تولید و توزیع .  

8. خرید کاال از منابع داخلی و خارجی )واردات( و فروش کاال به عضو و غیر عضو )اشللخاص 
حقوقی و حقیقی( در سایرشهرستانها.

9. خرید سهام و یا عضویت در شرکتهای وابسته به اتاق تعاون و سندیکاهای مرتبط .

10. تصمیم گیری در خصوص اسللتفاده از منابع بانکی و مؤسسللات مالی و اعتباری در قالب 
تسهیات و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی در قالب عقود اسامی به هر مبلغ و میزان، و 
در ترهین گذاشتن دارائی های غیر منقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و  اعتباری.

11. تعیین شرکت جهت حسابرسی صورتهای مالی شرکت در سال 1399 .
12. تصمیللم گیری در خصوص خروج چند نفر از اعضای شللرکت، با توجه به از دسللت دادن 

شرایط عضویت مطابق اساسنامه مورد عمل .
13. تصمیم گیری در جهت فروش کاال به صورت نقدی و اقساطی به عضو و غیر عضو .

14. تصمیللم گیللری در خصوص نحوه فروش کاال در مواقع اضطراری با تخفیف ویژه در جهت 
تامین نقدینگی .

15. تصمیم گیری در مورد نحوه مشللارکت با عضو و غیر عضو اعم از حقیقی و حقوقی جهت 
خرید مواد اولیه .

16. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه .
17. تصمیم گیری در مورد توسعه زیربنای سالن تولید و خرید باسکول الکترونیکی .

18. تصمیم گیری در مورد پذیرش اسللتعفای اعضا و تعداد آن در یک سللال مالی و تعیین 
میزان اعتبار برای سال مالی 1399 .

19. تصمیم گیری در خصوص فروش کارخانه شرکت.
20. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعاونی .

21. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی .
شللایان ذکر اسللت اعضای محترمی که تمایل دارند به عنوان بازرس شرکت کاندیدا شوند 
می توانند مدارک خود را همراه درخواسللت کتبی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشللار 
آگهللی به دفتللر تعاونی واقع در خیابان سللی متری طالقانی ، جنب آتش نشللانی شللماره 4 
تحویللل و فللرم کاندیداتوری را تکمیل نمایند . به مدارک ارائه شللده پس از تاریخ مقرر ، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
هئیت مدیره شرکت تعاونی درب و پنجره سازان نیشابور /ع
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»آگهی تجدید مناقصه« 
 نوبت دوم

سللازمان عمللران و بازآفرینللی فضاهللای شللهری 
شللهرداری سللبزوار بلله اسللتنادردیف40102009 
بودجلله سللال99در نظللر دارداجللرای جدولگذاری 
رابلله  شللرقی  ابریشللم  بزرگللراه  مسللیرکندرو 
مبلغ5/120/000/000ریال به پیمانکارواجدشرایط 
واگذارنماید.متقاضیان مللی توانند جهت دریافت 
اسللنادمربوطه بلله امللور قراردادهای شللهرداری 
مراجعه نمایند.جهت کسب اطاعات بیشترباشماره 
تلفللن 05144241781 تمللاس حاصللل فرمایندیللا 
www.بلله سللایت شللهرداری سللبزواربه آدرس

sabzevar.irمراجعه نمایند.
معللادل  مناقصلله  در  شللرکت  سللپرده  مبلللغ 
256/000/000 ریللال به صللورت نقدیاضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت در 
مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه 
سللازمان عمران پایللان وقت اداری سللاعت 14روز 
یکشللنبه مللورخ 99/6/2 می باشللد.مناقصه رأس 
ساعت10صبح روز دوشللنبه مورخ99/6/3در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان  /ع
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»آگهی مناقصه« 
 نوبت دوم

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار 
به اسللتنادردیف4024001بودجه سال99در نظر دارد 
خریدمصالح اسللاس )base( وتحویل درمحل پروژه 
کمربند شللمال غرب را بلله مبلللغ 12/600/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
مللی توانند جهللت دریافت اسللنادمربوطه بلله امور 
قراردادهای شللهرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطاعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به سللایت شللهرداری سللبزواربه 

آدرسwww.sabzevar.irمراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 630/000/000 
ریال به صللورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشللد. 
ضمنًا سللازمان در رد یا قبول هر یک از پیشللنهادها 
مختللار اسللت. آخرین مهلللت شللرکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیشللنهادی به دبیرخانه سللازمان 
عمللران پایللان وقت اداری سللاعت 14روز یکشللنبه 
مورخ 99/6/2 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دوشللنبه مورخ99/6/3در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان  /ع

99
04
62
4

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

توضیحات همتی در خصوص ©
طرح فروش اوراق نفت به مردم

اقتصاد: عبدالناصر همتی در صفحه شخصی 
اینســتاگرام خود نوشت: مدیریت بازار ارز و 
پــول و در نهایت کنترل تورم، در شــرایط 
اقتصادی امــروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی 
است. کسری بودجه دولت به خاطر تحریم 
صادرات نفــت، یک واقعیت و » تأمین مالی 
سالم« این کســری بدون استقراض از بانک 

مرکزی نیز یک ضرورت است.
به گفته او، تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، 
چهار راه حل بیشــتر ندارد؛ کاهش هزینه ها، 
افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش ســهام و 
اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش 
کاالهایــی نظیر نفت در شــرایط تحریمی.
همتی اظهار کرد: ظرفیــت افزایش درآمد 
مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس 
در ســال جاری با توجه به کرونا، مشخص و 
محدود است. فروش سهام با همه موانع در 
حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون 5۲ 

هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: طرح فروش 
اوراق ریالی سلف نفتی که عمالً فروش قطعی 
است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، 
دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت 
می کند و همچنین نســبت به اوراق قرضه، 
کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است و همزمان 
سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. 
البته  واضح اســت برای موفقیت این طرح، 
توافق تمــام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات 

دقیق کارشناسان، ضروری است.
به گفته وی، انتشــار هر گونــه اوراق، روش 
تجربه شــده در همه دنیا برای هموارسازی 
هزینه های دولت و کاهش نوسان های اقتصاد 
کالن است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا 
بدهکاری دولت های آینده، چندان با ادبیات 
اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با 
سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در 
هر صورت اگر با منابع چهارگانه باال، کسری 
بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی 
حتی اگر غیرمســتقیم باشد، موجب رشد 
بیشتر نقدینگی و تورم در سال های پیش رو 

و متضرر شدن مردم در آینده خواهد شد.

یادداشت مجازی

عرضه 43هزار خودرو به بازار در هفته های آینده    ایسنا: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید براینکه با ترخیص قطعات مورد نیاز شرکت ایران خودرو از گمرک، میزان خودروهای دپو 
شده در پارکینگ ها تا ۵0 درصد کاهش پیدا خواهند کرد، از ارائه 43هزار دستگاه خودرو در هفته های آینده خبر داد.حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه نبود قطعات بهانه نیست، گفت: طبق آمار و ارقام، در چهار 

ماهه ابتدایی سال جاری به طور تقریبی بیش از  3۶0هزار دستگاه خودرو سواری تولید کردیم که حدود 19درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
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سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی در جیب وزارت بهداشت  ایسنا: علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می گوید سرانه درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی به جیب 
وزارت بهداشت می رود. وی افزود: بیمه شدگان تأمین اجتماعی، پول هایی را که بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دریافت می شود پرداخت می کنند اما این منابع با عنوان سرانه درمان در اختیار وزارت بهداشت 

قرار می گیرد؛ دلیل آن این است که وزارت بهداشت باید به ۸۰ میلیون نفر خدمت درمانی ارائه دهد اما این وزارتخانه به ۴۰ میلیون نفر خدمت ارائه می دهد.

پدر علم کویرشناسی ایران:

20 سال دیگر زیست بوم کویرهای ایران از بین می رود©
 برنا: پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی 
ایران گفت: تا 20 ســال دیگر کویرهای 
ایران از بین خواهد رفت. متأسفانه هر روز 
کویرهای کشور به سمت نابودی بیشتر 
سوق پیدا می کنند. وی افزود: نخستین 
آفت این حوزه ها جاده کشی بدون قاعده 
در دل این گنجینه طبیعی کشور است. 

جاده ای که امروزه از شهداد به نهبندان کشیده شده حجم زیادی از زباله را در آن محل 
ایجاد کرده است. بیابان لوت در برهه ای از زمان یکی از تمیزترین مراکز طبیعی کشور 
بود، به شکلی که حتی یک مگس نیز در آن دیده نمی شد اما امروزه کار از کار گذشته 
است. او افزود: امروزه آفرودها و تردد افراطی آن ها در تمامی نقاط کویر و بیابان، بالی 

جان این محیط شده و نظم طبیعت را بر هم زده است. 

فقط یک دهه از فرصت ازدواج و فرزندآوری ©
»دهه شصتی ها« باقی است!

تسنیم: یک آینده پژوه حوزه جمعیت گفت: از دهه ۸0 »پنجره جمعیتی« کشور باز 
شــده و حدود 20 سال از آن سپری شده است؛ در حالت خوشبینانه فقط یک دهه 
فرصت داریم و سیاست ها و فرهنگ سازی های جمعیتی باید در این یک دهه اتفاق 
بیفتد. مریم اردبیلی افزود: نســل های بعد )دهه 70 و ۸0( نسبت به دهه شصتی ها 
جمعیت کمتری دارند و باید نرخ باروری آن ها برای رسیدن به نرخ جایگزینی بیش 
از ســه فرزند باشد، این موضوع کار را مشکل می کند؛ به این خاطر در زمان حاضر، 
سیاســت های ما باید در کمترین زمان اعمال شود؛ متأسفانه 20 سال از این فرصت 

طالیی را از دست داده ایم!

جمع آوری پول به بهانه خرید خرگوش برای یوزپلنگ ها!©
ایلنا: شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر 
حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
محیط زیســت گفت: متأســفانه حیات 
وحش پنجمین تجارت پر سود دنیاست و 
در قالب آن ارقام کالنی جابه جا می شود و 
اکنون فضای مجازی به محیط امنی برای 
این سودجویان تبدیل شده که باید با آن 

مقابله کرد. منتظمی با اشــاره به اینکه ســودجویان در فضای مجازی از احساسات 
دوستداران محیط زیست سوءاستفاده می کنند، گفت: متأسفانه به تازگی در فضای 
مجازی شاهد بودیم به بهانه خرید خرگوش برای یوزپلنگ ها از مردم پول جمع کرده 
بودند. مطمئناً ما با همکاری پلیس فتا با این گونه اقدام ها که موجب تشویش فضای 

مجازی می شود برخورد خواهیم کرد.
 

درخواست 20 کشور از روسیه برای دریافت واکسن کرونا©
گزارش  به  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
روســیا الیوم، کیریل دیمیتریف، رئیس 
صندوق سرمایه گذاری روسیه اعالم کرد 
بیش از 20 کشور برای دریافت حدود یک 
میلیارد ُدز واکسن روسی کرونا درخواست 
اولیه خــود را ارائــه دادنــد. وی افزود: 
همچنین به شراکت برای تولید واکسن در 

پنج کشور دست یافتیم. اکنون توانایی تولید حدود 500 میلیون دز واکسن را در ۱2 
ماه آینده داریم. این مقام روس افزود: بسیار مهم است که واکسن را فقط در روسیه 
تولید نکنیم، بلکه آن را با همکاری برخی از دیگر کشور ها نیز تولید کنیم و در اختیار 
همه کسانی که به آن نیاز دارند، قرار دهیم. پیش بینی می کنیم آزمایش واکسن روسی 
کرونا در امارات، عربستان و فیلیپین و شاید در برزیل در زمانی بسیار نزدیک آغاز شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی   تعلیم و تربیت به ویژه در 
حوزه رسمی آن، فرایند دشوار و حساسی است که 
کیفیت تدریس و محتوای کتب درسی می تواند به 
بخشی از نیازهای آن پاسخ دهد. با در نظر گرفتن 
شتاب روزافزون تغییرات، آنچه اهمیت می یابد لزوم 
تغییر در شیوه های آموزشی است. در گفت و گو با 
محمدابراهیم محمدی، مدیرکل دفتر انتشارات و 
فناوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
به برخی از چالش های پیش رو در این خصوص 

می پردازیم که در ادامه تقدیم حضورتان می شود. 

با قبول این موضوع که الگوهای رفتاری   
و تربیتی هر نســل با نســل پیش از خود 
متفاوت است، ضرورت تغییر یا اصالح برخی 
یا محتوای کتاب های  و  شیوه های آموزشی 
درسی نیز مطرح می شود. با توجه به این مهم 
بفرمایید این محتوا هر چند وقت یک بار باید 

تغییر کند؟
محتوای کتاب های درســی باید متناسب با نیاز 
دانش آموزان باشــد، به همین دلیل با اینکه بیش 
از دو ســال از عمر نوســازی محتوای کتاب های 
درسی نمی گذرد، قرار است سال ۱402 نیز دوباره 
محتوای کتاب های درسی نوسازی شود. ضمن آنکه 
هر سال کتاب های درسی در حوزه علوم شناختی 
و علوم انسانی پیش از تجدید چاپ، ویرایش شده 
و مواردی که نیاز به تغییر دارد در آن لحاظ خواهد 
شد، اما برخی از درس های علوم پایه مثل ریاضی 
به دلیل اینکه محکمات در آن ها مندرج و تغییرات 
در آن ها بســیار محدود است هر چندسال یک بار 
نوسازی می شود.  این در حالی است که در برخی از 
کشورهای خارجی عمر نوسازی کتاب های درسی 
حدود ۱0 سال اســت. در کشور ما یک محتوای 
مکمل مثل مجالت رشــد، محتوای الکترونیک، 
منابع مرتبط و کتاب های کمک آموزشــی برای 
دانش آمــوزان وجود دارد که می توانند بخشــی 
از خأل ها و نیازهای احتمالی کتاب های درســی را 

پوشش دهند. 
به اعتقاد مــن جریان دانــش و نیازهای نوپدید 
سرعت و شــتاب باالیی دارد و نمی توان ادعا کرد 
کتاب های درسی می تواند پاسخگوی همه نیازهای 
نسل امروز باشد. وضعیت پیش آمده در ایام کرونا 

که موجب گســترش آموزش مجازی شد، دست 
ما را در نوســازی منابع آموزشی باز کرد؛ چرا که 
منابع آموزشی دیجیتال ویژگی منحصر به فردی 
دارد و این امکان را فراهم می سازد که در هر زمانی 

می توان محتوای آن را نوسازی کرد. 

الگوهای تربیتی    و  آیا محتوای آموزشی 
معلمان هم با این شرایط تغییر می کند؟

نقــش معلم و مربی در حوزه آمــوزش از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، به طــوری که بزرگان ما 
اعتقاد دارند کتاب می تواند جایگزین داشته باشد 
اما معلم جایگزین ندارد. هر چند در ایام کرونا نقش 
مدرسه برای دانش آموزان کمرنگ شد اما به دلیل 
اینکه معلم و مربی دارای نقش بی بدیلی اســت و 
هیچ جایگزینی ندارد، این نقش به شکل دیگری 
حفظ شد؛ چرا که بخش مهمی از انتقال آموزه های 
معلــم در رفتار و منش او اســت که نمی توان آن 
را در کتاب های درســی جست وجو کرد. بنابراین 
معلمان بایــد عالوه بر دانش و مهــارت تدریس، 
زیســته اخالقی و معنویات داشته و از شخصیت 
سالم اجتماعی برخوردار باشند. به طور طبیعی هر 
سال این فضائل ارتقا می یابد و معلمان خود را ملزم 
می سازند مهارت های تدریس خود را افزایش دهند 

و شیوه های آموزشی شان را به روز کنند تا بتوانند 
تأثیرگذارتر باشند. 

آیا قبــول دارید برخــی از معلمان ما   
از داشــته های علمی دانش آمــوزان خود 

عقب ترند؟
خیر. ممکن اســت در برخی حوزه ها نظیر رایانه و 
استفاده از فضاهای مجازی، دانش آموزان نسبت به 
معلمان خود تسلط بیشتری داشته باشند، اما این به 
معنای عقب بودن معلم و یا توانمندی دانش آموزان 
نیست بلکه به این دلیل است که دانش آموزان به 
اقتضای فضای جاری از امکانات و رسانه های جدید 
بیشــتر اســتفاده می کنند؛ در حالی که معلمان 
تخصص و دانش خود را دارنــد و در صورت نیاز، 
از این فضا اســتفاده می کنند. یکی از فرصت های 
ناخواســته ای که کرونا در اختیار معلمان قرار داد 
ورود جدی به حوزه آموزش مجازی بود که معلمان 
ناگزیر به ورود به فضای مجازی شدند. خوشبختانه 
همه معلمان، چه آن هایی که دانش نظری داشتند 
و چه آن هایی که اطالعاتی نداشتند، با کسب تجربه 
وارد میدان شــدند و اکنون همه معلمان ما به این 
فضا تسلط کامل دارند و ما نگران دانش و مهارت 

معلمان در استفاده از فضای مجازی نیستیم.

به نظر شما یکی از دالیل وجود و فعالیت   
مؤسسات کنکوری ضعف آموزشی کتاب ها و 

دانش برخی معلمان ما نیست؟
خیر. به اعتقاد من دغدغه معلم در فضای آموزشی 
آموزش صرف نیست بلکه بحث آموزش و پرورش 
مطرح اســت. درحالی که در مؤسسات کنکوری 
هدف گذاری هــا در قالــب کســب مهارت های 
تســت زنی و موفقیت در آزمــون کنکور تعریف 

شده و این مؤسســات نگاه 
تجاری به این موضوع دارند، 
به همیــن دلیل تلقی بر این 
است که مؤسسات کنکوری 
موفق تر  درس  کالس های  از 
عمل می کننــد. ضمن آنکه 
تبلیغات تلویزیونی نیز ذائقه 
خانواده را به سمت مؤسسات 
کنکور هدایت کرده اســت و 
تصور می شــود توان بخش 
خصوصی در حــوزه آموزش 
بیشــتر اســت. در حالی که 
نگاه آمــوزش و پرورش نگاه 
فراتربیتی است و دلیلی ندارد 
معلم، دانش آموزان را درگیر 
استرس آزمون و کنکور کند 
و از نتایجــی که به دنبال آن 
اســت - آموزش همــراه با 

پرورش- باز بماند. 

برای کمرنگ کردن نقش این مؤسسات   
چه باید کرد؟

ما نباید به دنبال کمرنگ کردن نقش مؤسســات 
کنکور و یا بخش خصوصی باشیم، چرا که بخش 
خصوصی فرصتی است که می تواند در کنار آموزش 
و پــرورش نقش آفرینی کند. بنابراین الزم اســت 
نقش و مأموریت این مؤسســات بازتعریف شود و 
آموزش و پرورش بــه عنوان یک نهاد حاکمیتی، 
نقش حکمرانی داشته باشد و بخش خصوصی را 
هدایــت کند. اما نگاه قهرآمیز به بخش خصوصی 
جز اینکه دیوار های بی اعتمــادی را باالتر می برد 

نتیجه ای ندارد.
بــه اعتقاد مــن باید بین بخــش دولتی و بخش 

خصوصی گفتمان مبتنی بر حل مسئله حاکم شود 
تا بتوانند از ظرفیت های یکدیگر بهره مند شوند که 
این ظرفیت در قانون وجود دارد. براســاس قانون 
۸2۸، این امکان فراهم است که بخش دولتی بتواند 
در مدیریــت و هدایت بخش غیردولتی ورود پیدا 
کند. اما متأســفانه تاکنون از این ظرفیت قانونی 

استفاده نشده است. 

به نظر شما شبکه رشد در   
خصوص ارتقای دانش معلمان 

چقدر موفق بوده است؟
بیــش از 20 ســال از تأســیس 
شبکه رشــد در کشور می گذرد و 
این شبکه با هدف ارتقای دانش، 
مهــارت و نوســازی اطالعــات 
معلمان بوده اســت و این انتظار 
وجود نداشته به دلیل زیرساخت 
و هدف گذاری هایی که پشتیبان 
معلمان است وارد جریان آموزش 
این  دانش آموزان شــود. هرچند 
امکان فراهم شــده که در بخش 
آمــوزش دانش آمــوزان هم ورود 
داشته باشــیم. اکنون در شبکه 
رشد بخش های مختلفی در قالب 
بســته های آموزشی نظیر الگوی 
تدریــس، نمونــه تدریس معلم 
برای دانش آموز، فیلم های مرتبط 
پایه محور، محتــوای الکترونیکی، 
آزمون های نمونه و آنالین و همچنین منابع مرتبط 
شناختی و دانشــی مختلف از جمله کتاب های 
آموزشی و مجالت پیش بینی شده که می تواند نیاز 
معلمان را در صورتی که دسترسی به آموزش های 

ضمن خدمت ندارند تأمین کند. 
اکنون بیش از صدها هزار محتوای آموزشــی در 
شبکه ملی رشــد وجود دارد و از یک ماه گذشته 
نیز فعالیت خدمت دهی به معلمان و دانش آموزان 
در این شبکه، هم به لحاظ فناوری و هم به لحاظ 
محتوایی با شتاب بیشتری دنبال می شود تا بتواند 
در کنار شبکه شاد به معلمان و دانش آموزان خدمت 
کند و در سال تحصیلی پیش رو مشکلی به لحاظ 

تأمین بسته های محتوای آموزشی نداشته باشیم. 

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

نوسازی منابع آموزشی به برکت کرونا!

جریان دانش و 
نیازهای نوپدید، 
سرعت و شتاب 

باالیی دارد و 
نمی توان ادعا کرد 
کتاب های درسی 

پاسخگوی همه 
نیازهای نسل امروز 

باشد

بــــــرش
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م���دل   399-ITM سبزتراکتورکش���اورزی  ب���رگ 
 12 ک   194-84 ای���ران  پ���اک  ش���ماره   1393
شاس���ی  ش���ماره   YAW3483B موت���ور  ش���ماره 
N3HKTAA5DEHP12784 به نام حس���ن س���االر 
حس���ینی مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باش���د. ,ع
99
04
88
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

206SD- سند کمپانی نوع سواری سیستم پژو  تیپ
TU5 ن���ام مال���ك : هادی بس���کاله  ش���ماره موتور : 
 NAAP41FE4KJ366416 167 شماره شاسیB0063951

ش���ماره پاك : 12ایران 467ق83 مدل 1398 مفقود 
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
04
90
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، سند کمپانی، س���ند محضری و کارت 
موتور سیکلت دلتا مدل 1395 رنگ زرد به شماره 
انتظامی 78376/775 به مالکیت سید اسماعیل 
ش���فیعی مق���دم مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
04
87
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی وکارت خودروی اپل آستارا 
مدل 1994 رنگ نقره ای به شماره انتظامی 446ن72 
ای���ران 12  ش���ماره موتور 000464 و ش���ماره شاس���ی 
520804 ب���ه مالکی���ت مس���عود ش���فیعی جعفرآباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
04
88
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بزخودروی س���واری ه���اچ بک جیل���ی مدل 
 JL 2014ب���ه رنگ نق���ره ای متالیک به ش���ماره موتور
 L۶t۷۶۴۲ ۴ب���ه ش���ماره شاس���یG۱۸DAn G01985
  33 انتظام���ی  پ���اک  ش���ماره  ب���ه   z۲En۰۰۶۶۹۸
897ص66 به مالکیت اس���ماعیل حکیمی فر مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد. ,ع
99
04
87
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پرای���د م���دل 1388 رن���گ نقره 
ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 959ی25 ای���ران 
36  ش���ماره موت���ور 2903242 و ش���ماره شاس���ی 
ن���وروزی  ع���زت  مالکی���ت  ب���ه   S1482288290584
اب���دال آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
04
88
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز خودروی سواری پژوپارس tu5 مدل 
1399 ب���ه ش���ماره انتظامی : 52 ای���ران 818 ج 93 و 
ش���ماره موت���ور 181B0119784  و ش���ماره شاس���ی  
LH285098  متعلق به آقای حس���ن خراش���ادی زاده 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
04
88
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ س���بز( و کارت پ���اک ن���وع موت���ور 
س���یکلت سیس���تم آریا تی���پ125cc CDI مدل1392 
رنگ مش���کی شماره موتور125NET540777  شماره 
تنه NET***125A9293773  شماره پاک 43743-
822 بن���ام اصغر مهدوی���ان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
04
90
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی خ���ودروی برلیانس مدل 
1395 رنگ س���فید به شماره انتظامی 948م61 ایران 
12  شماره موتور BM15LF074132 و شماره شاسی 
عصم���ت  مالکی���ت  ب���ه   NAPH330ABG1014687
قنب���ری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
04
89
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
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شرکت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد ، نسبت به خرید 
یک دس�تگاه دیزل ژنراتور پرتال محور دار به قدرت نامی 630 کیلو 
ول�ت آمپر بر اس�اس مش�خصات موجود در اس�ناد از طری�ق مناقصه 

عمومی اقدام نماید .
لذا از کلیه اش�خاص حقوقی واجد ش�رایط جهت شرکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید .
  WWW.TCI.IR متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر به آدرس های

وFARS.TCI.IR   مراجعه نمایند .

آگهی تجدید )نوبت دوم ( مناقصه شماره 99/18 دو مرحله ای 

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس 

ع 9
90
49
02

فراخوان انتخاب حسابرس
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد 
انج��ام  طری��ق  از  دارد  نظ��ر  در 

فراخ��وان عمومی، نس��بت به انتخ��اب و گزینش 
مؤسس��ه حسابرسی س��ال های مالی 1399 و 1400 
و حسابرس��ی ضمنی س��ال 1399 اقدام نماید. از 
مؤسس��ات حسابرس��ی واج��د ش��رایط دع��وت به 
عم��ل می آید رزوم��ه، مدارک مؤسس��ه و قیمت 
پیش��نهادی خ��ود را در پاکت های ممه��ور لغایت 
99/6/3 ب��ه دبیرخان��ه هیئ��ت امنای دانش��گاه 
به نش��انی: مشهد- خیابان دانش��گاه- ساختمان 
قرش��ی تحویل و رسید دریافت نمایند. قابل ذکر 

است:
1- مؤسس��ه حسابرسی می بایس��ت دارای توان، 
تجرب��ه و س��وابق حرف��ه ای حسابرس��ی مفید در 
دستگاه ها و نهادهای دولتی به ویژه دانشگاه های 

تیپ یک طی پنج سال گذشته باشد.
2- مؤسس��ات حسابرس��ی دارای رتب��ه الف یا ب 
جامعه حس��ابداران رسمی کش��ور و دارای مجوز 
فعالی��ت از مراج��ع ذیص��اح، در اولوی��ت ق��رار 

دارند.
3- مؤسس��ه حسابرسی متقاضی، بیش از 2 سال 
)دوره( متوالی، در مس��ند حس��ابرس دانش��گاه 

نبوده باشد.
4- حتی المقدور مؤسس��ه حسابرس��ی متقاضی، 
فقط با یک دانش��گاه در س��ال ذکر شده قرارداد 

و حضور داشته باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
04
86
0

فراخوان تجدید مزایده
نوبت  دوم

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

بینائی 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

پیرو چاپ آگهی ش���رکت تعاونی مس���کن مهر 
19 قم مندرج  در صفحه 6 مورخ 1399/5/22 
ش���رکت در روز جمعه مورخ  1399/6/7 راس 

ساعت 10 صبح صحیح می باشد.
هیئت تصفیه

,ع
99
04
91
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یه
اح

اص

»آگهی تجدیدمناقصه«
 نوبت دوم

س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استنادردیف40102002بودجه 
سال99در نظر دارداجرای آیلند میانی کمربندشمال 
ب��ه  ری��ال  مبل��غ14/000/000/000  راب��ه  غ��رب 
واگذارنماید.متقاضی��ان  ش��رایط  پیمانکارواج��د 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطاعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری سبزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه معادل 700/000/000 
ریال به صورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عمران پایان وقت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/6/2 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دوشنبه مورخ99/6/3در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان  /ع

99
04
62
2

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 5887 و شناسه ملی 10380217223

مشهد  شهرستان  اجتماعی  رفاه  کارو  تعاون  اداره   1399,04,29 مورخ   184,99,4263 شماره  ونامه   1398,12,05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قاسم قلیزاده بهابادی به کد ملی 0919455621 به عنوان نماینده جدید شرکت تعاونی گاوداران گناباد جایگزین احمد صداقتی 
به کدملی 0919698778 گردیددر نتیجه فرشید صراف کد ملی 0942768809 به سمت مدیرعامل و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران تپه سالم به شناسه 
ملی 10380087387 به نمایندگی کاظم رضایی کد ملی 0938526601 به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی تربت جام 
به شناسه ملی 10380048434 به نمایندگی سیدمهدی الیق خویدکی کد ملی 0730064085 به سمت نائب رییس هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی 
تعاونی  و شرکت  به سمت عضو هیئت مدیره  ملی 0919698778  کد  بهابادی  زاده  قلی  قاسم  نمایندگی  به  ملی 10380017594  به شناسه  گناباد  گاوداران 
کشاورزی گاوداران تایباد به شماره ملی 10380003562 به نمایندگی شیراحمد دانایی کد ملی 0749561211 به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی 
کشاورزی گاوداران کاشمر به شناسه ملی 10380033912 به نمایندگی عباس شجاعی کد ملی 0900162716 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت 
تصدی هیئت مدیره تاتاریخ 1399,10,17 انتخاب گردیدند. کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور مطابق روال گذشته پس از تصویب هیئت مدیره 

با امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رییس هیئت مدیره نایب رییس هیئت مدیره حق امضا دارد . 

,ع
99
04
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )936706(

شرکت  دوست  ره  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   11605 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380273041

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1397,01,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
به   0871727481 کدملی  با  نسائی  رسول  آقای 
آقای  مدیره  هیئت  ورئیس  مدیرعامل  سمت 
آرش رحیمی با کدملی 1290538824 به سمت 
مدت  برای  شرکت  مدیره.  هیئت  رئیس  نائب 
دوسال انتخاب گردیدند 2 - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضای منفرد 
معتبر خواهد  مهر شرکت  با  مدیر عامل همراه 

بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )936748(

,ع
99
04
84
3

 آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ایده ال 
صنعت آساک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

766 و شناسه ملی 10380091882

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398,05,23 مورخ  العاده  فوق 
: ماده 39  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
تغییر  صورتجلسه  شرح  یه  اساسنامه 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 

اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قوچان )936749(

,ع
99
04
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

/ع
99
04
22
8

با عنایت به پذیرش ش��رکت قند تربت حیدریه )س��هامی عام( در بازار توافقی  فرابورس 
ایران و همچنین با توجه به ماده 3 دس��تورالعمل ثبت و سپرده گذاری اوراق بهادار مبنی 
بر لزوم ثبت اطاعات س��هامداران ش��رکت در س��امانه مربوطه نزد ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )سمات(، خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 15 روز 
از زمان درج این آگهی، نس��بت به ثبت نام در س��امانه جامع اطاعات مشتریان )سجام( به 
نش��انی من��درج در ذیل ای��ن آگهی و همچنین ارس��ال اطاعات کامل خود ش��امل : نام، نام 
خانوادگی، نام پدر، ش��ماره شناس��نامه، تاریخ تولد، س��ری و س��ریال شناسنامه، جنسیت، 
کدملی ، محل صدور، تلفن ثابت و همراه، آدرس، کدپستی و کد پیگیری ارائه شده توسط 
س��امانه س��جام در پای��ان فرآیند ثبت نام به این ش��رکت از طریق یک��ی از روش های زیر 

اقدام فرمایید.
1- مراجعه حضوری به محل شرکت به نشانی مندرج در ذیل آگهی

2- ارسال اطاعات از طریق پست به نشانی شرکت ، مندرج در ذیل آگهی
3- ارسال اطاعات از طریق نمابر به شماره 05152315023

www.TorbatSugar.ir 4- ارسال اطاعات از طریق درگاه الکترونیکی سهامداران به نشانی
Torbat.Sugar@yahoo.Com 5- ارسال اطاعات از طریق پست الکترونیکی به آدرس

بدیهی اس��ت مس��ئولیت تم��ام و کم��ال کلیه عواقب ناش��ی از ع��دم ارائه کام��ل اطاعات                       
ف��وق الذکر ظ��رف مدت قانونی مق��رر، از هر حیث به صورت مس��تقیم بر عهده س��هامدار 

مربوطه می باشد.
https://profilesejam.csdiran.com : نشانی سامانه سجام

نش��انی شرکت : استان خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر - کد 
پستی 9513855595 شرکت قند تربت حیدریه )سهامی عام(

اطالعیه شرکت قند تربت حیدریه
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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(  

  ال اله اال اهلل 
الملک الحق المبین

 »بایدن« در ادامه رقابت های  انتخاباتی
»کامال هریس« را به معاون اولی برگزید

با مهره سیاه در راه کاخ سفید
  جهان/ زارع  در حالی که اســامی زنانی مثل 
ســوزان رایس و الیزابت وارن برای تصدی پســت 
معاونــی جوبایدن مطرح بود، روز گذشــته خانم 
کامال هریس، ســناتور سیاه پوست آمریکایی برای 
تصدی این سمت انتخاب شد. این انتخاب بالفاصله 
بــا واکنش های مختلــف در بیــن دموکرات ها و 
جمهوری خواهان روبه رو شد. برنی سندرز یکی از 
نخستین افرادی بود که به نفع او توییت زد. سندرز 
ضمن تبریک به هریس در توییتش گفت: سندرز 
تاریــخ آینده آمریکا را رقم خواهــد زد. او می داند 
مردم چه می خواهند و برای آن مقاومت می کند. او 

طرفدار خدمات درمانی برای همه است. 
اوباما هم کــه رابطه نزدیکی با هریــس دارد این 
انتخاب را تبریک گفت و توییت زد: من مدت هاست 
که سناتور کامال هریس را می شناسم. او از هر کسی 
برای تصدی پست معاون اولی رئیس جمهور آماده تر 
اســت. او برای مردم جنگیده است. امروز یک روز 

خوب برای کشور است که او انتخاب شده است.
امــا در طرف مقابل، این انتخــاب به مذاق ترامپ 
خوش نیامده است. او هم در توییتر کامال هریس را 
یک فرد ضعیف معرفی کرده که اگرچه رقابت های 
انتخاباتی درون حزبی دموکرات ها را خوب شــروع 
کرد اما در نهایت بســیار ضعیف عمل کرد و حتی 

نتوانست رأی اکثریت دموکرات ها را جذب کند.

ترامپ حتی در نشســت خبری کاخ سفید هم به 
هریــس تاخت و او را دروغگو خطاب کرد. کمپین 
انتخاباتی ترامپ هم برای هریس برچسب »حقه باز« 

را انتخاب کردند و او را با این نام صدا می زنند.
در مقابــل، هریس پس از انتخابش به عنوان نامزد 
معاون اولی در صفحه توییتر خود نوشت: ترامپ فکر 
می کند این کشور فقط متعلق به او است. اما بایدن 
می داند آمریکا متعلق به همه ماســت. این کشور 

متعلق به مردم است. 
هریس از اساس مهاجر زاده است. مادر هریس یک 
زن هندی اســت که در جوانی به آمریکا مهاجرت 

کرد و پدرش هم مهاجر اهل جامائیکاست.

هریس و اسرائیل»
اگرچه هریس یک دموکرات است و ما اعضای این 
حزب را به دیپلمات های میانه رو می شناســیم اما 
مواضعی که او تاکنون در قبال خاورمیانه داشــته 
ممکن اســت نظرمان را درباره او تغییر دهد. برای 
مثال هریس به گروه اسرائیلی آیپک نزدیک تر است. 
او شوهری یهودی دارد و در صورت پیروزی بایدن، 

به اولین مورد در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد. 
کامــال هریس بیشــتر از آنکــه طرفــدار گروه 
 لیبرال یهودی و حامی اســرائیل موسوم به گروه 
»جی استریت« باشد، به البی آیپک نزدیک است 

که گروهی تندروتر هستند. هریس از سال ۲۰۱۶ و 
انتخابش به عنوان سناتور ایالت کالیفرنیا در مجلس 
سنای ایاالت متحده، تا کنون دو بار در البی آیپک 
سخنرانی کرده است. باوجود این، هریس از توافق 
هســته ای ایران )برجام( حمایت کرده اســت که 

چندان باب میل اسرائیلی ها نیست.
هریس در ســخنرانی ســال ۲۰۱۶ برای یهودیان 
گفته بود: »دادگاه )عالی اسرائیل( مثل خود اسرائیل 
مکانی برای دموکراسی و عدالت در منطقه ای است 
که اغلب افراطیگــری و اقتدارگرایی حکومتش را 

ترسیم کرده است«.
رابطه او با آیپک آن قدر زیاد است که پس از دیدار با 
رهبران این گروه در ســال ۲۰۱۹ در دفتر کارش، با 
انتقاد گروه های مترقی در حزب دموکرات روبه رو شد.

هرچند می تــوان همه این ارتباطات بین هریس و 
آیپک را تنها به این دلیل دانســت که این سناتور 
تــالش دارد به مرکــز قدرت در آمریــکا نزدیک 
شــود؛ به ویژه که بر خالف مایــک پنس، او چهره 

کاریزماتیکی دارد و فن بیانش بسیار قوی تر از پنس 
است. او حافظه ضعیف بایدن را جبران خواهد کرد و 

در اصل او رئیس جمهور حقیقی خواهد بود. 

هریس و خاورمیانه»
به جز مواضع هریس در قبال اســرائیل، دیگر آرا و 
نظرات او به دموکرات ها شبیه است. به عنوان مثال 
او علیه فروش تسلیحات آمریکا به عربستان سعودی 

رأی داده و با جنگ یمن مخالفت کرده است.
هریس همچنیــن در مناظره ماه نوامبر نامزدهای 
دموکرات انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا به 
تولســی گیبرد، نماینده ایالت هاوایی در مجلس 
نمایندگان این کشور به دلیل امتناع از »جنایتکار 
جنگی« خواندن بشار اسد تاخت. او در ماه ژوئن از 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده خواست 
با طرح الحاق ]اشــغال[ اراضی فلسطین در کرانه 
باختری مخالفت کند. او همچنین از به رســمیت 

شناختن نسل کشی ارامنه حمایت کرد.

محمد العمادی:
به خاطر غزه ناگزیر از ارتباط با ©

صهیونیست ها  هستیم
العمادی،  محمد  الجزیره: 
رئیــس کمیته قطــر ویژه 
بازســازی غزه ضمن تأیید 
خبر گفت وگــوی تلفنی با 
مقام های صهیونیست گفت: 

ارتباطات با اشــغالگران اســرائیلی نه تنها مسئله 
جدیدی نیســت بلکه این ارتباطات رویه ای مداوم 

است برای تسهیل ورود کمک ها به نوار غزه.
العمادی در ادامه گفت: ارسال کمک ها به نوار غزه 
مرتب با چالش ها و موانعی مواجه بوده و کمک های 
قطر به غــزه برای کاهش آثار ناشــی از محاصره 
تحمیلی به فلســطینیان صورت می گیرد. وی در 
پایان اظهار کــرد: قطر به حمایت از پایداری ملت 
فلسطین برای خروج از بحران و رفع محاصره ادامه 

خواهد داد.

فارس: تلویزیون رژیم صهیونیســتی از بمباران 
اشتباهی شهرک صهیونیست نشــین اشکول در 
مجاورت نوار غزه توسط بالگردهای این رژیم خبر 

دادند.
اسپوتنیک: وزیــر بهداشت روسیه گفت: انتظار 
می رود نخستین ســری از واکسن کرونا، دو هفته 
دیگــر آماده واکســینه کردن کادر پزشــکی در 

گروه های پرخطر باشد.
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ابعاد بین المللی واکسن روسی کرونا ©
از ابتدای شــیوع کرونا در جهان هم درباره منبع انتشار و هم در مورد علت به وجود 
آمــدن آن تضاد و اختالف نظر عمیقی بین کشــورهای مختلف به ویژه قدرت های 
بین المللی شکل گرفت و آمریکا و چین یکدیگر را متقابالً متهم می کردند. از همان 
زمان، رقابتی هم بین این کشورها برای ساخت نمونه موفق واکسن کووید ۱۹ آغاز 
شــد که از طریق آن هم به نجات جان انسان ها کمک کنند و هم از لحاظ پزشکی، 
علمی و فناوری های نوین در ســطح بین المللی خود را پیشرو نشان دهند. ادعاهای 
مختلفی توسط چند کشور نظیر روسیه، چین و آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی 
مثل انگلیس و فرانســه مبنی بر تالش ها برای ساخت واکسن صورت گرفت اما آن 
چیزی که تا به امروز به شکل رسمی اعالم شده، ساخت واکسن روسی کووید ۱۹ به 
نام »اسپوتنیک 5« است. این موفقیت هم از لحاظ علمی برای روس ها حائز اهمیت 
است و هم می تواند پرستیژ بین المللی این کشور را ارتقا دهد. به همین خاطر است 
که در روزهای گذشته رسانه ها و کارشناسان غربی همه تالش کردند در صحت این 
واکسن تشکیک ایجاد کرده و از اساس، ساخت آن را توسط روسیه زیرسؤال ببرند. 
اما به هر حال اگر واکسن روسی، مورد استفاده گسترده قرار بگیرد و جنبه درمانی آن 
اثبات شود، برگ برنده قابل توجهی در سطح بین المللی برای آن ها محسوب می شود.

درباره کارایی واکسن اسپوتنیک 5 مطالب مختلفی توسط رسانه های غربی منتشر 
می شــود، اما واقعیت این است که روسیه یکی از برترین کشورها در حوزه قدرت 
پدافند بیولوژیک به شــمار می آید. تحقیقات زیستی به ویژه پژوهش های مرتبط 
بــا جنگ های بیولوژیک در روســیه از زمان شــوروی آغاز شــد. از همان زمان، 
آزمایشگاه های بیولوژیک متعددی در اقصی نقاط شوروی ساخته شد و سردمداران 
آن روی جنبه های مختلف جنگ های بیولوژیک کار می کردند که با توجه به فضای 
دو قطبی آن زمان نظام بین الملل، به موازات رقابت تســلیحاتی دو کشور در حوزه 
ســخت، رقابتی هم در حوزه بیولوژیک وجود داشــت. در سال های اخیر هم این 
رقابت همیشه وجود داشته و روس ها، بارها آمریکایی ها را متهم به اقدامات خصمانه 
بیولوژیک و ســاخت آزمایشــگاه های بیولوژیک در مناطق پیرامونی روسیه مانند 
گرجستان، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان کرده اند. در طرف مقابل هم غربی ها 
بارهــا طرف روس را به ترور بیولوژیک متهم کرده اند و روس ها به ویژه در خصوص 
انگلیس دست کم دو بار به ترور زیستی جاسوسان خود متهم شده است. این نگاه و 
جنگ بیولوژیک بین طرفین همیشه وجود داشته و همچنان هم وجود دارد و مسئله 
جدیدی نیست. اما نکته مهم این است که وقتی در سطح ویروس همه گیری به نام 
کرونا خبری درباره ساخت موفق واکسن مطرح می شود، اگر تقلبی و تبلیغاتی باشد، 
دیر یا زود مشخص خواهد شد. در این صورت، اگر مشخص شود این واکسن کارایی 
نداشته و یا جعلی بوده، قاعدتاً روس ها زیرسؤال خواهند رفت و از آنجا که این مسئله 
از طرف ســازمان های بین المللی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، اگر روسیه قادر 
به اثبات اثربخشی آن نباشد، تمام سرمایه گذاری های این کشور در این مدت برای 
ساخت واکسن زیرسؤال خواهد رفت و متعاقب آن، اعتماد عمومی نسبت به روسیه 
در سطح بین المللی کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع حتی می تواند پیامدهای 
جدی برای کرملین در حوزه قدرت نرم در پی داشــته باشد. با این حال، حتی اگر 
صحت واکسن روسی در آینده اثبات شود، باز هم جنگ رسانه ای توسط غرب علیه 

این کشور ادامه خواهد یافت.
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محاکمه مردم بالروس به جرم رأی  مخالف!ماهیگیری »ماس« از آب گل آلود لبنان
 جهان   وزیرخارجه آلمان روز گذشــته وارد 
بیروت شــد و در بدو ورود گفت لبنان نیازمند 
اصالحات اقتصادی عمیقی اســت. وزیرخارجه 
آلمان در ادامه افزود: »کمک های آلمان به طور 

مستقیم به شهروندان ]لبنانی[ خواهد رسید«.
هفته گذشته هم امانوئل مکرون به بهانه بازدید 
اوضاع بیروت به لبنان ســفر و اعالم کرد: لبنان 
اگر می خواهد کمک های اروپــا را دریافت کند 
باید اصالحات انجام دهد. او حتی برخی مقام های 

لبنانی را به تحریم تهدید کرده بود.

باوجود این، دو روز پیش ســه کشــور اروپایی 
فرانســه، انگلیس و آلمان مدعی شدند با هدف 
کمک به مردم لبنان ســه نــاو در بندر بیروت 
مســتقر کرده اند. همچنین در این خبر اشاره 
شده بود نیروی دریایی فرانسه اعالم کرده کشتی 
نظامی »Tonnerre«   فرانسه را به مقصد بیروت 
ترک کرده و پنجشنبه به لبنان برسد. این کشتی 
آبی و خاکی با 7۰۰ نیروی نظامی به لبنان اعزام 
شــده و بنا بر ادعای مقام های فرانسوی، حامل 

کمک های بشردوستانه برای لبنان است!

 راشاتودی  وزیر امور خارجه سوئد از برگزاری 
نشســتی در روز جمعه با حضور دیگر وزرای 
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد 
اعمــال تحریم  هایی علیه بــالروس خبر داده 
است. پیش از این جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا سه شــنبه در واکنش به 
تحوالت اخیر در بالروس، این کشور اروپایی را 

به اعمال تحریم هایی تهدید کرد.
بــورل علت ایــن تحریم هــا را خشــونت و 
بازداشت های غیرقانونی ذکر کرده است. پس از 

آنکه نامزد مورد نظر اروپا در بالروس رأی نیاورد 
عده ای از طرفداران او به خیابان ها آمدند که با 

واکنش پلیس مواجه شد.
مسئول سیاست خارجی اروپا استفاده از زور علیه 
معترضان در این کشور را محکوم کرده و گفت: 
انتخابات اخیر در بالروس با معیارهای بین المللی 

تطابق نداشته و آزاد و عادالنه نبوده است.
طبق اعالم کمیتــه مرکزی انتخابات بالروس، 
لوکاشنکو توانست با کسب 8۰.۲3 درصد آرا در 

این انتخابات پیروز شود.
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مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

3.037.075.000304.000.000نصب انشعابات کلید در دست شهری و روستایی امور فریدونکنار1991010326

7.458.150.000537.000.000نصب انشعابات کلید در دست شهری و روستایی امور بابلسر2991010327

توضیحات: 
تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما شامل ضمانت نامه بانکی، فیش واریزی،چک تضمین شده بانکی  وکسر از طلب مورد تائید  1 -

می باشد .
2 این شرکت از پذیرش چک شخصی ، ارائه وجه نقد و ...  تحت عنوان تضمین شرکت درمناقصه خودداری خواهد نمود . همچنین به  -	

پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
مبالغ پایه بصورت برآوردی  بوده و مبالغ دقیق در اسناد مناقصه اعالم می گردد. 3 -

به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقاً ترتیب  4 -
اثرداده نخواهد شد. 

5-سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

3 -  زمان فروش اسناد:  از روز  چهارشنبه تاریخ 1399/05/22 لغایت پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخه 1399/05/27
4 - مبلغ فروش اسناد: مبلغ 545.000 ریال به حساب جام  شماره 5240332412  بانك ملت شعبه امیر مازندرانی ساری )پرداخت 

از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت(
5 - محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه 

6-  مهلت تحویل پیشنهاد و زمان بازگشایی پاكات :   زمان تحویل اسناد حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه  99/06/10 می باشد. 
ضمنا تاریخ گشایش در  ساعت 10 صبح روز دوشنبه  مورخه  99/06/10  بترتیب شماره مناقصه می باشد.

7- محل تحویل و بازگشایی پیشنهاد: اسناد می بایست در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به صورت اسکن بارگذاری گردد.
تبص��ره: فق��ط پاكت الف كه محت��وی ضمانتنامه، گواهی صالحیت پیمانکاری، گواهی ایمنی از اداره تع��اون، كار و رفاه اجتماعی، گواهی 
امضاء صاحبان مجاز امضاء و فرم خوداظهاری می باش��د به آدرس س��اری بلوار امیر مازندرانی، روبه روی خیابان وصال ش��یرازی طبقه 

اول، دبیرخانه مركزی شركت توزیع برق مازندران تحویل گردد.
6-1( شرایط مناقصه گران : 

الف - داشتن شخصیت حقوقی      ب- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر           
پ- ارائه تصویر گواهینامه تائید صالحیت )رتبه( نیرو     ج - ارائه تصویر گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی

8 - نحوه اطالع رسانی آكهی مناقصه: الف- سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir  ب- سایت معامالت توانیر 
به آدرسwww.Tender.Tavanir.org.ir ج- س��ایت ش��ركت توزی��ع برق مازندران به آدرس www.Maztozi.ir   د- درصورت كس��ب  

اطالعات بیشتر،  با شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائید.               
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 آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
شماره 991010326  الی  991010327 )نوبت دوم(

           روابط عمومی  شركت توزیع نیروی برق مازندران

شركت عمران معصومیه )قم( درنظر دارد براساس مصوبه مورخ  1399/02/29 هیئت مدیره شركت تعدادی از تبلت های كاركرده مازاد 
بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به فروش برساند.

  متقاضیان جهت رویت اموال و دریافت اس��ناد و مدارک مزایده به محل ش��ركت عمران معصومیه واقع درقم -بلوار الغدیر - بوستان 
علوی- داخل بوستان چهار راه دوم سمت چپ انتهای خیابان مراجعه و جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره   02532425107  داخلی 101 

)آقای شمس( تماس حاصل فرمائید.
 تاریخ بازدید وتحویل اسناد تا روز سه شنبه  مورخ  1399/06/04 درمحل شركت میباشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات روز  چهارشنبه مورخ 1399/06/05 دفترمدیرعامل شركت میباشد.

برای ش��ركت در مزایده واریز مبلغ 5 درصد از قیمت پیش��نهادی به شماره حساب  10/6513117/1 به نام شركت عمران  معصومیه نزد 
بانک رسالت بابت شركت در مزایده ضروری میباشد  .

تبلتهای)TAB A,E( باهم و به صورت كلی و یکجا بفروش میرسد
ضمنا هزینه های كارشناسی و درج آگهی و نیز انتقال اسناد بر عهده برنده مزایده میباشد.
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آگهی مزایده 99/1 نوبت اول   تاریخ انتشار آگهی 1399/05/23

تعدادمدلشرح کاالردیف
1Samsung GalaxyE تبلتTab E 9.63 GSM  -T561 8GB45 عدد

2 Samsung GalaxyA  تبلتTab A 10.1 SM  -T585 16GB43 عدد

شركت عمران معصومیه

ش�ركت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به خرید انواع 
تیر س��یمانی  به ش��رح جدول ذیل و از طریق مناقصه عمومی یک  مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان میتوانند 
برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/05/23به س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و قیمت پیشنهادی 
خود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
حداكثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/06/04  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
تعدادشرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاكات 
الف  ب  و ج

محل افتتاح پاكات

210/د/199
 H خرید تیر سیمانی 9/200 چهار گوش

)مطابق با  نقشه وزارت نیرو(
10001/000/000/000 عدد

مورخ
99/06/05

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی 
 بیرجند 

 سایت اداری
شركت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی 

سالن جلسات

211/د/299
 H خرید تیر سیمانی 9/400 چهار گوش

10001/200/000/000 عدد)مطابق با  نقشه وزارت نیرو(

212/د/399
 H خرید تیر سیمانی 9/800 چهار گوش

10001/400/000/000 عدد)مطابق با نقشه خراسان(

213/د/499
 H خرید تیر سیمانی 12/400 چهار گوش

5001/000/000/000 عدد)مطابق با نقشه خراسان(

214/د/599
H خرید تیر سیمانی 12/800 چهار گوش

5001/150/000/000 عدد )مطابق با نقشه خراسان(

   روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
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شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
          آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره 210/د/99 لغایت  214/د/99- نوبت اول   

وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم  علیه روسیه سفید را بررسی می کنندوزیر امور خارجه آلمان هم کمک به لبنان را منوط به اصالحات دانست

اعتراض عراقی ها به حمله ترکیه ©
العراقیه: حمله پهپادی ترکیه به شــمال عراق و 
کشته شدن چهار تن از نیروهای مرزبانی این کشور، 
واکنش های شــدیدی را در میان مقام های عراقی 
برانگیخته است. وزارت خارجه عراق، سفیر ترکیه را 
احضار کرد و سفر وزارت دفاع ترکیه به عراق لغو شد.  
عادل الکرعاوی، یکی از ســخنگویان حشدالشعبی 
نیز در همین زمینــه گفت: اگر دولت موضع جدی 
و رســمی برای توقف این تجاوزها اتخاذ نکند، این 

عملیات ها افزایش خواهد یافت. 
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