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یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

چند روزی اســت آثار رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اکثریت مردم آشکار 
شده و آمار قربانیان کرونا قدری تعدیل گردیده و با شیب کندی روند نزولی یافته 
است. همین کاهش -که می تواند منجر به کاهش حساسیت ها شود- این نگرانی 
را دامن می زند که در تعطیالت تاسوعا و عاشورا موج عظیمی از سفر زمینه های 

موج سوم کرونا را فراهم آورد...

 سفر نکنیم 
موج سوم جدی است!

مانع خودکفایی صنعت  تایر در ایران چیست؟

الستیکسازیدردستاندازبیارزی

 سیاست   ســفر مدیرکل آژانس انرژی 
اتمی بــه تهران تنهــا چنــد روز پس از 
درخواســت دولت آمریکا برای فعال شدن 
مکانیســم ماشه و بازگشــت تحریم های 
ضــد ایرانی، گمانه ها در مورد چرایی انجام 
ایــن اقدام آن هم در ایــن مقطع زمانی را 
افزایــش داده، اما مقامات کشــورمان و از 
جمله محمدجواد ظریف تأکید کرده اند سفر 
»رافائل گروسی« هیچ ارتباطی با مکانیسم 
ماشــه ندارد. گروســی اعالم کــرده برای 
صحبت درباره برخی »مســائل حل نشده« 

بیــن آژانس و ایران به تهران ســفر کرده 
است. این نخســتین سفر مدیرکل جدید 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی به ایران 
است. وزیر امور خارجه کشورمان ولی روز 
گذشــته درباره سفر گروســی گفت: این 
سفر هیچ ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد. 
محمدجواد ظریف دراین باره افزود: البته این 
اصطالح نادرستی است که آمریکایی ها باب 
کردند. همان طور که ۱۳ کشور از ۱۵ کشور 
عضو شورای امنیت اعالم کردند، نه اینکه 
آن ها با اقدام آمریکا مخالف اند، معتقدند که 

ایاالت متحده به سبب خروج از برجام حق 
ورود به این موضوع را ندارد. ظریف درباره 
نــوع رابطه تهران با آژانس انرژی اتمی هم 
خاطرنشــان کرد: کار ما با آژانس بر اساس 
اصل شفافیت است که جمهوری اسالمی 
ایران داشته است. ما بر اساس فتوای رهبر 
معظم انقالب هیچ گاه دنبال سالح هسته ای 
نبودیــم و نخواهیم بود. رئیس دســتگاه 
دیپلماسی ادامه داد: البته اجازه نمی دهیم 
کسانی که مخالف اهداف آژانس هستند و 
هم با داشــتن سالح هسته ای مخل صلح 

و امنیــت در منطقه ما و جهان هســتند 
یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا که تنها 
اســتفاده کننده از سالح هسته ای هستند، 
بتوانند اهداف آژانس را به سخره بگیرند و 
با آن بازی کنند. ظریف در انتها تصریح کرد: 
گفت و گوهای خیلی زیادی در طول ماه های 
گذشــته با آژانس داشتیم و سفر مدیرکل 
آژانــس در ادامه همان گفت وگوهاســت 
که بــرای همکاری ایران و آژانس بســیار 
مهم اســت. این در حالی است که سعید 

خطیب زاده سخنگوی...
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دانشگاه ها استقالل 
بیشتری بدست می آورند؟

آزادسازی  
تحصیالت 

تکمیلی از بند 
کنکور

قابل توجه زیان دیدگان حوزه 
گردشگری و صنایع دستی

نام نویسی 
تسهیالت 

خسارت کرونا 
تمدید شد

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مسائل حل نشده 
به ایران آمده است یا بحران سازی؟ 
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اینجا چراغی روشن است
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس از اجرای طرح ساماندهی محافل روضه خوانی خانگی خبر داد

پیاِم فیلم دینی 
باید از دل برآید

استخدام تمام معلمان حق التدریس 
در آموزش و پرورش

در زمینه گاز و نفت 
در برابر مردم ایران شرمسار نیستیم

12 7 2
»اکبر عاَلمی« از سینمای دینی می گوید وزیر خبر داد روحانی در آیین بهره برداری از طرح های وزارت نفت:

می کند کار علمدار جمل، عبداهلل مرثیه حضرت عبداهلل بن حسن:  طفل ده ساله شود یک تنه سردار سپاه   

 آســتان  طرح ســاماندهی محافل خانگی بانوان برای 
برگزاری مراسم دهه اول محرم به همت مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی و با همکاری سازمان تبلیغات 

 ............ صفحه ۳اسالمی، معاونت تبلیغات و...

 گفت وگو با حجت االسالم نوایی 
در تبیین گزاره »محرم و صفر 

اسالم را زنده نگه داشته است«

بیداری
عاشورایی

تهیه کننده برنامه »بفرمایید 
روضه« از نقش رسانه ملی در 
عزاداری های امسال می گوید

شرکتدر
هیئتتلویزیونی
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
پروژه خوابگاه دانشجویی دانشگاه 
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آگهی مناقصه 
سرویس دوره ای انواع فن کویل  هواساز و اگزاست فن 

مجموعه  حرم مطهر حضرت رضا ) ع (
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آگهی مزایده فروش 
محصول پسته تر

سازمان موقوفات ملك
شرح در صفحه 3

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
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آگهی مناقصه 
عملیات سرویس و نگهداری سیستم های اعالم و 

اطفاء  حریق مجموعه  حرم مطهر حضرت رضا ) ع (
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آستان قدس رضوی در نظر دارد تجهیزات شبکه و رایانه ای
 م�ورد نی�از خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی خریداری 
نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد 
مربوط�ه می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه 
و حداکث�ر تا س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه مورخ 1399/06/13 نس�بت به 
تحویل پیشنهادات تکمیل شده، اسناد و مدارک مطابق شرایط اعالم شده 
اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود. شماره های تماس 32001166-051 و 051-32001039 

مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و رایانه ای
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با موضوع : 

 خرید آب ژاول) تهیه ، حمل  و تحویل آب ژاول(به میزان 1200 تن معادل 1200000کیلوگرم 
م�ورد اس�تفاده در ش�رکت ه�ای تبصره دو )س�بزوار، نیش�ابور و ترب�ت حیدری�ه( و امورهای                 
تربت جام، تایباد، فریمان، قوچان، گناباد، بجستان،کاش�مر، خواف، رشتخوار، چناران، فیض  
آباد، طرقبه و ش�اندیز فقط از تولیدکنندگان به ش�ماره فراخ�وان 2099001446000062را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
  www.setadiran.ir عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
س�ایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتش�ار فراخ�وان در س�امانه99/06/03 می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنامه مناقصه 

عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ1399/06/06

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 12 روزدوشنبه مورخ1399/06/17
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است،لحظه های زندگی را هدر ندهیم . 
» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال « نوبت دوم

برگزاری آیین عزاداری حسینی 
در استادیوم آستان قدس رضوی

ورزشگاهامامرضا
اینشبها

حسینیهاست

j

 معارف  حتماً ایــن جمالت به یادماندنی 
 امام خمینی)ره( را بارها شنیده اید که فرمود: 
»... باید ما محرم و صفر را زنده نگه داریم به 
ذکر مصایب اهل بیت)ع( که با ذکر مصایب 
اهل بیت)ع( زنده مانده است این مذهب تا 
حاال... محرم و صفر اســت که اسالم را نگه 
داشته است. فداکاری سیدالشهدا)ع( است 
که اسالم را برای ما زنده نگه داشته است...«. 

جمالتی که شاهد آن...

 ............ صفحه  ............ صفحه 1010
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ناگفته های دفاع مقدس در ۴۰ هفته بیان می شود  سیاست: سرتیپ پاسدار علی فضلی در حاشیه مراسم توزیع کمک های مؤمنانه نیروی زمینی سپاه که در محل ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، 
گفت: امروز همه نیروهای مسلح در برپایی برنامه های ویژه چهلمین سال دفاع مقدس حضور فعال دارند. جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: نیروهای مسلح کشورمان امسال ۴۰ هفته را برای بیان بخشی از 

ناگفته های دفاع مقدس به عموم مردم اختصاص داده اند که در رأس این اقدام ها، برنامه هایی است که نیروی زمینی سپاه به همین منظور پیش بینی کرده است.

 سیاست   ســفر مدیرکل آژانس انرژی 
اتمــی به تهــران تنها چنــد روز پس از 
درخواســت دولت آمریکا برای فعال شدن 
مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های ضد 
ایرانی، گمانه ها در مورد چرایی انجام این 
اقدام آن هم در این مقطع زمانی را افزایش 
داده، امــا مقامات کشــورمان و از جمله 
محمدجواد ظریف تأکید کرده اند ســفر 
»رافائل گروسی« هیچ ارتباطی با مکانیسم 
ماشــه ندارد. گروســی اعالم کرده برای 
صحبت درباره برخی »مســائل حل نشده« 
بین آژانس و ایران به تهران سفر کرده است.

جلو سوءاستفاده از آژانس را »
می گیریم

این نخستین سفر مدیرکل جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران است. وزیر 
امور خارجه کشــورمان ولی روز گذشته 
درباره ســفر گروسی گفت: این سفر هیچ 
ارتباطی با مکانیســم ماشه 
ظریف  محمدجــواد  ندارد. 
این  البته  افــزود:  دراین باره 
اصطالح نادرســتی اســت 
کردند.  باب  آمریکایی ها  که 
همان طــور که ۱۳ کشــور 
از ۱۵ کشــور عضو شورای 
نه  کردنــد،  اعــالم  امنیت 
اینکه آن ها بــا اقدام آمریکا 
مخالف انــد، معتقدنــد که 
ایاالت متحده به سبب خروج 
از برجام حــق ورود به این 
موضوع را ندارد. ظریف درباره 
نوع رابطه تهــران با آژانس 
اتمی هم خاطرنشان  انرژی 
کرد: کار ما با آژانس بر اساس 
اصل شفافیت است که جمهوری اسالمی 
ایران داشته است. ما بر اساس فتوای رهبر 
معظم انقالب هیچ گاه دنبال سالح هسته ای 
نبودیــم و نخواهیم بود. رئیس دســتگاه 
دیپلماسی ادامه داد: البته اجازه نمی دهیم 
کسانی که مخالف اهداف آژانس هستند و 
هم با داشــتن سالح هسته ای مخل صلح 
و امنیــت در منطقه ما و جهان هســتند 
یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا که تنها 
استفاده کننده از سالح هسته ای هستند، 
بتوانند اهداف آژانس را به سخره بگیرند و با 
آن بازی کنند. ظریف در انتها تصریح کرد: 
گفت و گوهای خیلی زیادی در طول ماه های 
گذشــته با آژانس داشتیم و سفر مدیرکل 

آژانس در ادامه همان گفت وگوهاست که 
برای همکاری ایران و آژانس بســیار مهم 

است.
این در حالی است که سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم 
روز گذشته در نشست خبری خود ضمن 
بی ارتباط دانستن سفر گروسی و موضوع 
فعال شــدن مکانیسم ماشه، تأکید کرد تا 
زمانی که آژانس به دوراز فشارهای سیاسی 
عمل کند ما هیچ مشــکل و مانعی برای 
همکاری هــای فنی با این نهاد نداریم. وی 
اظهار کرد: انتظار داشتیم آقای گروسی به 
ایران بیایند، اما کرونا مانع شد. در این مدت 
اختالف هایی هم رخ داد که در این ســفر 

نتایج اش مشخص می شود.

 دسترسی می دهیم »
اما به شرط پایان ادعاها

اما همزمان با ســفر گروســی به تهران، 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان 
در گفت وگوی تفصیلی با شــبکه خبری 
العالــم جزئیات دیگــری از حادثه انفجار 
نطنز را رسانه ای کرد. حادثه نطنز انفجاری 
بود که پنجشنبه ۱۲ تیر امسال دریکی از 
سوله های محوطه باز تأسیسات هسته ای 
نطنز رخ داد. بهــروز کمالوندی اعالم کرد 
انفجار نطنز خرابکاری بــوده و افزود: »دو 
سالن جدید و مجزا در دو منطقه مختلف 

برای ادامه کار تدارک دیده شده است«.
کمالونــدی در ادامه گریزی هم به رابطه 
تهــران و آژانس بین المللی زده و با مهم 
دانســتن تداوم تعامل میــان دو طرف 
افزود: سفر گروســی به ایران یک اتفاق 
طبیعی اســت، همان طور که آقای آمانو 
دبیر کل سابق به ایران سفر می کرد. وی 

درباره اختالف میــان تهران و آژانس بر 
سر بازرســی ها هم گفت: دو مکانی که 
آژانس خواســتار دسترسی به آن هاست 
در شهرضا اصفهان و اطراف تهران است. 
ماهیچ گاه نگفته ایم به آژانس دسترســی 
نمی دهیم منتهــا این امــر در صورتی 
صــورت خواهد پذیرفت کــه ادعاهایی 
ازاین دســت یک بار و برای همیشه پایان 
یابــد. هیچ مورد اختالفی میان دو طرف 
غیر از دو مورد ذکر شــده که بر اساس 
اسناد ادعایی از سوی سرویس جاسوسی 

رژیم صهیونیستی بوده، وجود ندارد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
تازگی پس از دیدار با »مایک پمپئو« وزیر 
امور خارجه آمریکا در وین گفته بود ایران 
هنــوز به این نهاد اجازه دسترســی به دو 
سایت قدیمی را نداده است. رافائل گروسی 
افزود: »ما از ایران درخواســت دسترســی 
کرده ایــم. هدف ما دسترســی ]به این دو 
سایت[ برای ادامه راستی آزمایی هایی است 

که برای جامعه بین المللی ضروری است«.

مأموریت »گروسی« در تهران چیست؟»
این نخستین سفر گروسی به ایران از زمان 
تصدی مقام ریاســت آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در ماه دســامبر ۲۰۱۹ است 
که با حواشی مختلفی همراه است. برخی 
آن را گامی مثبت می دانند و برخی دیگر 
آن را سفری برای برآورده کردن درخواست 
رژیم صهیونیستی و قمار انتخاباتی ترامپ 
تلقی می کنند. رافائل گروســی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در حالی 
به تهران ســفر کرده کــه از بدو حضور او 
در این ســمت آژانس روابط تنش آلودی 
را بــا تهران در پیش گرفته اســت. به نظر 

می رســد پس از انتخاب گروسی به عنوان 
دبیر کل آژانس انرژی اتمی شــاهد نوعی 
دگردیســی و چرخــش رویکردهای این 
نهاد در جهت منافع آمریکا هستیم. نمود 
کامل این تغییر در نخستین گزارش آژانس 
در مورد فعالیت های هســته ای ایران بود. 
درحالی که در ۱۰ گزارش پیشین ارائه شده 
در دوره مدیرکلی آمانو همواره بر همکاری 
همه جانبه ایران با این نهاد تأکید شده بود، 
اما در نخســتین گزارش دبیر کل جدید 
بر همکاری بیشتر تهران تأکید شده بود. 
این در حالی اســت که به فاصله کمی از 
این رویــداد آژانس بین المللی انرژی اتمی 
قطعنامه ضــد ایرانی تروئیــکای اروپایی 
شامل فرانسه،  انگلیس و آلمان را تصویب 
کرد. این برای نخستین بار در هشت سال 
گذشته بود که آژانس درباره ایران قطعنامه 
صادر می کند و این اولین قطعنامه آژانس 
اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. همه 
این ها در حالی مطرح می شود که بر اساس 
گزارش بلومبرگ، در ۱۰ ســال گذشته، 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
سال ۲۰۱۹ بیشترین بازدید را از سایت های 

هسته ای ایران داشته اند.

تحلیلی بر سفر گروسی به تهران»
با این همه گروســی برای نخســتین بار 
به ایران ســفر کرده اســت، آن هم پس 
از کش وقوس هــای اخیــر واشــنگتن و 
همپیمانانش بر سر فعال کردن تحریم ها 
از سوی شــورای امنیت سازمان ملل که 
در نهایت سرشــان به ســنگ خورد. این 
در حالی اســت که یک کارشناس حوزه 
سیاســت خارجی در تحلیلی بر ســفر 
گروسی معتقد اســت این اقدام در ادامه 
نقش بحران سازی آژانس علیه کشورمان 
صورت می گیرد. فؤاد ایزدی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران دراین باره گفت: با توجه 
به اینکه دوره ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ رو به پایان است و فشار حداکثری 
او جواب نداده اســت،بنابراین ترامپ نیاز 
دارد که از همه ابزار های خود برای پیروز 
شدن در انتخابات آینده واشنگتن استفاده 
کند. او افزود: آمریکا در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نفــوذ باالیی دارد، حتی این 
کشور در انتخاب دبیر کل آژانس هم نقش 
داشته است، پس به نظر می رسد آژانس 
انرژی اتمی به دنبــال ایجاد یک بحران 

ساختگی ادامه دار است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مسائل حل نشده به ایران آمده است یا بحران سازی؟

مأموریت آمریکایی »گروسی«

در برنامــه بدون توقف گزینش منتقدان به صورتی اســت که انگار تمام زنان ایران س
فمینیست و حامی برهنگی و بی حجابی هستند!؟ حتی خانم کارشناس حقوقی که به 
عنوان منتقد حاضر شده هم از کوچک ترین مسائل شرعی و بدیهی ترین قوانین مهم 
کشور به خصوص از مواد قانون اساسی اطالعی ندارد!؟ در میان و انتهای هر بحث زنان 
منتقد به طور صریح و قاطع بسیاری از اصول مسلم شرع و قوانین مدنی را با مبتذل ترین 
روش زیرســؤال می برند و در برابر علت تعصب خود ســندهای کودکانه و خاله زنکی 
می آورند! نوجوانی که این برنامه را نگاه می کند باالخره متوجه نمی شود این برنامه علت 
وجودی حجاب را توضیح می دهد!؟ یاعلل بی حجابی را توجیه می کند! این برنامه از آن 
سوی بام افتاده و از عده ای فمینیست و ضد دین به عنوان میهمان منتقد دعوت می کند 

که هر کدام یک مصی علینژاد داخلی اند برای خود! 6158...0939
6 عدد نعلبکی و قوری درجه ۲ خریدم 8۵ تومن. 2842...0930س
سالم به مسئول مربوط. اینجانب حدود ۳۰ ساله راننده برون شهری هستم از بدو ورود س

بیماری کرونا بیکار شده ام، برای اینکه شوفر بودم ماشین نداشتم حاال بعد از ۲۰ سال نه 
میتونم کاری از نو شروع کنم نه میتونم بیمه ام را بریزم. برای اینکه اگر بتونیم پول بیمه را 
بریزیم باید 7هزارو۵۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشیم یا باید بارنامه زوری صوری بگیریم. 
پولش را از کجا بیارم منی که تو خرج روزانه مانده ام. ای داد، ای فریاد، آدم دردشــو به 
کجا بگه )مشکل افراد دیگر هم هست( با ۳۰۰۰۱۴۲ و ۳۰۰۰۱۴۱ سازمان مربوط هم 
در میان گذاشتم اهمیتی ندادند، پس چگونه می شود با آبرو زندگی کرد. لطفا راه حلی 

معرفی کنید.  09120005388
لطفاً پیگیر جذب و استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی۹۲ و سال های بعد س

از آن باشید. 09190002159
ازشما خواهش می کنم به اطالع آموزش وپرورش برسانید که ما مادرانی که گوشی س

اندروید نداریم و شــرایط زندگی مان هم طوری نیســت کــه بخریم تکلیف بچه ها و 
درس هایشان چیست.؟ 09350007823

روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت:

در زمینه گاز و نفت در برابر مردم ایران شرمسار نیستیم©
سیاست: رئیس جمهور در آیین بهره برداری 
از طرح های ملی وزارت نفت گفت: ۱7 هزار 
روســتا در دولت تدبیر و امید به شبکه گاز 
متصل شده است. تقریباً تمام شهرهای کشور 
هم به گاز متصل هستند جز برخی شهرهای 
استان سیســتان و بلوچستان که آن هم در 
همین دولت گاز به این استان خواهد رسید. 
حجت االســالم حسن روحانی با اشاره به توصیه رهبری برای قراردادن نام نیک از خود 
و گذاشتن ارمغان برای دولت بعد، اظهار کرد: ما یادگار بزرگی در گاز برای دولت آینده 
گذاشــتیم و تمام فازهای پارس جنوبی جز یک فاز تکمیل شده است و دولت بعدی از 
لحاظ بنزین، گازوئیل و گاز بی نیاز است و پتروشیمی ما دو برابر شده است. ما در برابر مردم 
ایران شرمسار نیستیم و در گاز و نفت در میدان های مشترک کار بزرگی انجام داده ایم. 
وی با تأکید بر اینکه این ها همه ارمغانی است که این دولت برای ملت ایران و دولت های 
آینده به جا می گذارد، گفت: دولت آینده وقتی کار خود را آغاز می کند که پتروشیمی از 
۵6 میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن و از ۱۱ میلیارد دالر به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است.

قالیباف در دیدار سفیر سوئیس:

به توسعه روابط با کشورهای مستقل اروپایی عالقه مندیم ©
سیاست: رئیس مجلس شورای اسالمی با مارکوس الیتنر، سفیر سوئیس در تهران دیدار 
و گفت وگو کرد. محمدباقرقالیباف با بیان اینکه هرچند کشــورهای اروپایی تحت تأثیر 
فشارهای آمریکا هستند، اما باید سیاست مستقلی را در پیش بگیرند و جایگاه سوئیس به 
دلیل سیاست های مستقل و بی طرف استثناست، تصریح کرد: ما در کنار گسترش رابطه 
با آسیا، عالقه مند به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی مستقل هستیم. رئیس 
قوه مقننه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و مثبت دو کشور و ضرورت 
گســترش روابط اقتصادی میان ایران و سوئیس، گفت: ایجاد کانال مالی بین سوئیس 
و تهران ابتکار مناســبی است اما باید تالش شود حجم روابط اقتصادی با این کانال در 

حوزه های بهداشتی، غذایی و ... در چارچوب توافقات دو کشور توسعه یابد.

توصیه آیت اهلل رئیسی به سازمان بازرسی

راه اندازی سامانه های شفاف ساز اقتصادی را پیگیری کنید©
میزان: آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر 
همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور 
دســتور داد راه اندازی سامانه های مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این 

سامانه ها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین تأکید کرد: دســتگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع 
موانع تولید با حضور نمایندگان ســه قوه را با جدیت پیگیری می کند و متذکر شد 
شــکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاه هــای تولیدی و جهش تولید و 

همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.

سخنگوی جدید وزارت امور خارجه در نخستین نشست خبری:

پمپئو در آمریکا هم نمی تواند علیه ایران اجماع بسازد©
 سخنگوی جدید وزارت امور خارجه 
در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
آنالین درباره اینکه ارسال و فروش سوخت و 
بنزین از سوی ایران به ونزوئال با وجود موانعی 
که آمریکایی ها ایجاد کرده اند و اقدام آن ها در 
توقیف محموله خریداری شــده از ســوی 
کاراکاس ادامــه خواهد یافــت و همچنین 
شبهاتی که در پی انتشار یک گزارش از سوی سفارت ایران درباره بازپرداخت پول ایران از 
سوی ونزوئال به وجود آمده، گفت: روابط ایران و ونزوئال مبتنی بر منافع ایران و منافع دو 
کشور است و طی سال ها قوام یافته است. این روابط مربوط به هیچ کشوری نیست ولی 
به دلیل استقالل رأی مورد هجمه آمریکا قرار گرفته است. خطیب زاده با بیان اینکه فارغ 
از اینکه مالک کشتی چه کسی است، اقدام آمریکا دزدی دریایی است، بیان کرد: ایران نه 
مالک کشتی و نه مالک محموله بود و آمریکایی ها به افکار عمومی خودشان دروغ گفتند. 
توییت آقای ظریف کامالً گویاست. وی با بیان اینکه بسیاری دوست دارند که کشف کنند 
دو کشور چگونه با یکدیگر مبادله می کنند تا مانع از دور زدن تحریم ها توسط ما بشوند، 

خاطرنشان کرد: در این مبادالت قران به قران منافع ایران حفظ می شود. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر اخیر دستیار ویژه محمد جواد ظریف به 
سوریه و دیدارهایش با مقامات بلند پایه این کشور از جمله بشار اسد، گفت: مسائل مختلف 
کمیته قانون اساسی و روند آستانه بحث شد. امروز هم در ژنو کمیته قانون اساسی سوریه 
برگزار می شود و هیئت ایران در ژنو است. وی گفت: هیئت اعزامی ایران در حاشیه این 
نشست دیدارهایی با کشورهای ضامن روند آستانه خواهد داشت. وی در پاسخ به پرسش 
دیگری در مورد سفر پمپئو به سرزمین های اشغالی و امارات و اینکه آیا آمریکا می تواند 
اجماع منطقه ای علیه ایران از این مسیر و عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی 
بسازد؟ گفت: شما منزوی تر از آمریکا در طول تاریخ بین الملل سراغ دارید که فقط یک 
کشور را همراه خود کرد؟ وی افزود: نگران اجماع سازی آمریکا نباشید؛ چون آن ها حتی 

در داخل کشور خودشان هم نمی توانند علیه ایران اجماع ایجاد کنند.

کسی نمی تواند با کاردار ما  تند صحبت کند»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره تنش دریایی پیش آمده میان ایران و امارات 
و وضعیت لنج ایرانی مورد تعرض قرار گرفته از ســوی گارد ساحلی این کشور هم بیان 
کرد: لنج صیادان ایرانی تحویل داده شــده و خدمه هم به غیر از کشته شدگان در ایران 
هستند. ایران از لحظه اول این ماجرا، با قدرت و جدیت پیام خود را داد و کسی که باید 
پیام را بگیرد، آن را گرفت. وی با اشــاره به احضار کاردار امارات پس از این حادثه گفت: 
یادداشت عذرخواهی رسمی امارات به تهران ارسال شد و آن ها مسئولیت این حادثه را هم 
پذیرفته و قرار به جبران خسارت شد. ما همچنان این مسیر را ادامه می دهیم تا مطمئن 
شویم تمام کسانی که در این قضیه خسارت دیدند خسارتشان جبران شود. خطیب زاده 
اضافه کرد: لنج اماراتی در نزدیکی ابوموسی به آب های ایران وارد شده بود و توقیف شد و 
با همکاری گاردهای ساحلی مسئله قابل حل است. وی درباره ادعاها و اخبار منتشر شده 
در مورد احضار کاردار ایران در امارات و برخورد انجام شده با وی تصریح کرد: آنچه توسط 
مسیرهای غیررسمی اعالم می شود، مورد تأیید نیست.  مطمئن باشید کسی نمی تواند با 

کاردار ما تند صحبت کند.

 سفر نکنیم ©
موج سوم جدی است!

چند روزی اســت آثار رعایــت پروتکل های 
بهداشتی توســط اکثریت مردم آشکار شده 
و آمار قربانیان کرونا قــدری تعدیل گردیده 
و با شــیب کنــدی روند نزولی یافته اســت. 
همین کاهش -که می تواند منجر به کاهش 
حساسیت ها شود- این نگرانی را دامن می زند 
که در تعطیالت تاسوعا و عاشورا موج عظیمی 
از سفر زمینه های موج سوم کرونا را فراهم آورد. 
حساسیت و مراقبت مردم در موج اول کرونا 
و البته محدودیت های اعمال شــده از سوی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا موجب مهار نسبی 
کووید۱۹شد، به طوری که میزان فوت بیماران 
بــه حدود ۳۰ نفر و ابتالی روزانه به کمتر از 
هزار نفر کاهش یافت. اما لغو محدودیت ها و 
کاهش حساســیت مردم و عدم پایبندی به 
الزامات پیشــگیری، مــوج دوم را با عالئم و 
ویژگی های پیچیده تر و سخت تری پدیدآورد 
و غم ها را افزون ســاخت. به طوری که این 
بار ویروس وحشــی، برخی جوانان راهم به 
کام مرگ کشاند. دوباره بیمارستان ها- که به 
حالت عادی برگشته بود- به بیماران کرونایی 
اختصاص یافت و مدافعان سالمت فراخوانده 
شدند. شــاخص ها صعودی شــد و زنجیره 
مجالس ترحیم جمع بیشتری از هموطنان 
ما را در ســوگ عزیزانشــان نشــاند و حاال 
شیب کند نزولی بر نگرانی ها برای تکرار این 
چرخه می افزاید. خوشبختانه مراسم عزاداری 
سیدالشهدا)ع( در اغلب نقاط کشور با رعایت 
کامل مراقبت های بهداشتی برگزار می شود و 
هیئت ها شور حسینی را با مراقبت زینبی توأم 
کرده اند تا هیچ کس صرفاً به خاطر حضور در 
مجلس عزای سیدالشهدا گرفتاربیماری نشود.

این پایبندی ها با حساســیت بیشتردر حال 
فراگیری است . اما سفر در روزهای تعطیل 
می تواند ثمره تالش های هفته های اخیر را بر 
باد داده و بار دیگر کشــور را در معرض موج 
ســوم قرار دهد، به ویژه اینکه از آغاز فصل 
پاییز ادغام دو  اپیدمی کرونا و آنفلوانزا اوضاع 
را پیچیده تر خواهد کرد. در این میان اکتفا به 
توصیه برای پرهیز از سفر در ایام تعطیلی به 

تنهایی نمی تواند کارساز باشد.
به نظر می رســد ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
باید برای برخی از مناطق کشــور که هم در 
وضعیت قرمز هســتند و هم احتمال سفر 
به این شهرها بیشــتر است، محدودیت ها و 
ممنوعیت هایی را تصویب کند. از جمله مراکز 
زیارتی نظیر مشــهد و نیز شهرهای شمالی 
کشور که محتمل ترین مقاصد سفر هستند، 
باید مشمول این محدودیت ها شوند. چنان 
که ســفر به کربال تا ۱۳ محرم ممنوع شده 
است تا زائران سوگوار به خاطر ازدحام عظیم 

جمعیت در معرض خطر قرار نگیرند.
انتظار می رود هموطنــان عزیز و عزاداران 
حســینی به خاطر حفظ ســالمت خود و 
عزیزانشــان  امسال تاســوعا و عاشورا در 
شــهر خود ســوگواری کنند و از سفر به 
شهرهای زیارتی از جمله مشهد -که هنوز 
در وضعیت قرمز است- به طور جدی پرهیز 
کننــد و برای این ســفرها محدودیت های 

قانونی نیز اعمال شود.
در شــرایط کنونی معلوم نیســت سفرها به 
»سالمت« ختم شود، بلکه ممکن است برخی 
از سفرها ختم به »قیامت« گردد؛ مراقبت کنیم!

 به گفته رویترز، نیکالس مادورو رئیس جمهور س
ونزوئال در پخش زنده تلویزیونی درباره ارســال 
نفت از ایران به این کشــور گفت: ما به یکدیگر 
کمک می کنیــم. از نظر من تجربه های ایرانیان 
به ما کمک می کند تا ظرفیت های مدیریتی مان 
را تقویت کنیم. رئیس جمهور ونزوئال از صحبت 
در خصوص کمک هایی که ایران به این کشــور 
می کند، خودداری کرد. مــادورو همچنین در 
ادامه ســخنان خود از جمهوری اسالمی ایران 
بابت کمک به این کشور برای غلبه بر تحریم های 

نفتی آمریکا قدردانی کرد.
 رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود ظرف س

یک ماه یا چهار هفته بعد از پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور با ایران توافق خواهد 
کرد، حاال مدعی شده که ظرف سه هفته با ایران 
توافــق خواهد کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با 
فاکس نیوز ضمن تاختن به مواضع »جو بایدن« 
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
مدعی شــد که چین و ایران به شدت خواهان 
شکست او و پیروزی بایدن در انتخابات هستند.

 سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش س
به فشار آمریکا بر شــورای امنیت برای فعال 
ســازی مکانیسم ماشــه اظهار کرد: چین با 
هرگونه فشار و تحریم علیه ایران مخالف است 
و گفت و گو و مذاکره را تنها راه حل مســئله 

هسته ای ایران می دانیم.
»جائو لی جیان« روز دوشــنبه در نشســت س

خبری در جمــع خبرنــگاران در پکن ضمن 
مخالفت با هرگونه »فشــار و تحریم بر ایران« در 
موضــوع برجام افزود: همان گونه که »وانگ یی« 
وزیر خارجه چین هم در هاینان یادآوری کرد،  
آمریکا با خروج از برجام حق درخواست از شورای 
امنیت برای فعال سازی مکانیسم ماشه را ندارد.

صدای مردم   

گزارش خبری

شماره پیامک: 30004567

آمریکا در آژانس 
بین المللی انرژی 
اتمی نفوذ باالیی 
دارد، حتی این 
کشور در انتخاب 
دبیر کل آژانس هم 
نقش داشته است، 
پس به نظر می رسد 
آژانس انرژی اتمی 
به دنبال ایجاد یک 
بحران ساختگی 
ادامه دار است

بــــــــرش

 سیاســت/ مینــا افــرازه   انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری در 
حالی قرار است بر اساس گفته رئیس ستاد 
انتخابــات کشــور در روز ۲8 خرداد ۱۴۰۰ 
برگزار شــود که از همین حاال گمانه زنی ها 
بــرای حضور یــا اعالم کاندیداتــوری افراد 

شاخص گروه های سیاسی آغاز شده است.
جمال عرف در نشست خبری دیروز خود از 
موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شــوراها و میان دوره ای 
مجلس شورای اســالمی و خبرگان رهبری 
در ۲8 خــرداد خبــر داد و دربــاره احتمال 
جانب داری دولت در انتخابات افزود: رهبری 
تکلیف همه را روشــن و وظایــف دولت در 
ســال پایانی را مشخص کردند. قانون مداری 
و بی طرفی دو اصل برای ما در وزارت کشــور 
اســت. ما به عنوان مجــری انتخابات وظیفه 
برگزاری انتخاباتی ســالم، امــن، رقابتی و با 
مشارکت باال را داریم. اگر عوامل ما این مسیر 

را طی نکردند، با آن ها برخورد می شود.
سیاســی  مختلف  جریان های  بااین حــال، 
هرکــدام این روزها شــرایط خاصــی را با 
توجه به بیماری کرونا ســپری می کنند که 
نتیجه جلســات و موضع گیری های آنان را 
نیز تحت تأثیر قرار داده است. اصالح طلبان 
این روزها درباره نحوه ادامه کار شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان یا دیگر مسائل 
اما  درون گروهی دچار چالش هایی هستند، 
بااین حال به نظر می رسد گزینه های متفاوتی 
همچون اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف 
یا محســن هاشــمی را به لحاظ عبور این 
افراد از فیلتر شــورای نگهبان در نظر دارند 
و حتی برخــی از آنان در نظــر دارند افراد 
مطرح دیگری ماننــد محمدرضا خاتمی یا 
مسعود پزشکیان را که اقبال بیشتری برای 
تأیید صالحیت و رأی آوری دارند به عرصه 

انتخابات بیاورند.

امکان معرفی نامزد غیر اصالح طلب »
وجود دارد

اصالح طلبان با توجه بــه عملکرد دولت در 
چند وقت اخیر با انتقادهای بســیاری مواجه 
شده اند که شانس پیروزی نامزد منتسب به 
آنان را تا حد زیادی به حاشیه برده است. به 

همین دلیل بســیاری از اصالح طلبان عنوان 
می کنند باید حمایت سیاســی آن ها از یک 
فرد اصالح طلب باشــد تا فردی میانه رو. در 
همین رابطه علی صوفی عضو شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان چندی پیش 
در مصاحبــه ای بــا قدس اظهار کــرده بود: 
همان گونه که در انتخابات ســال ۹8 مجلس 
هــم راهبردی را برای انتخاب نامزدها تعیین 
کردند که بر اساس آن، نامزد غیر اصالح طلب 
در لیســت اصالح طلبان قــرار نگرفت، برای 
انتخابات ۱۴۰۰ نیز مصداق حتماً اصالح طلبی 
فرد خواهد بود. با این تفاسیر احتمال معرفی 
نامزد میانه رو که وابســته بــه جریان اصلی 
اصالح طلبان نیســت، پایین اســت. گرچه 
برخی اصالح طلبان نظــر دیگری دارند و در 
همین رابطه مصطفی درایتی، فعال سیاسی 
اصالح طلب و از اعضای حزب اتحاد ملت در 
مصاحبه ای بــا بیان اینکه این احتمال وجود 
دارد کــه اصالح طلبان به ســمت نامزد غیر 
اصالح طلب بروند، گفته: شاید شرایط کشور و 
منطقه  و رویدادهای بین المللی به گونه ای رقم 
بخورد که اصالح طلبان دوباره مجبور شوند از 
چهره ای غیــر اصالح طلب حمایت کنند؛ اما 
امروز اصالح طلبان بنای رفتن به سمت وسوی 

کاندیدای غیر اصالح طلب را ندارند.

 احتمال ورود علی مطهری »
از جناح اصالح طلبان

رویکــرد اصالح طلبان  اگر  ترتیــب  بدین 
اســتفاده از گزینــه غیــر اصالح طلب در 

صــورت رد صالحیت شــدن گزینه اصلی 
خودشــان باشــد، به نظر می رســد علی 
مطهری نماینده پیشــین مردم تهران که 
در انتخابــات دوره یازدهــم مجلس نیز از 
ســوی شــورای نگهبان رد صالحیت شد، 
یکی از همــان گزینه های غیر اصالح طلب 
از حمایــت جریان  اســت که می توانــد 
اصالح طلب برخوردار شــود؛ موضوعی که 
خود مطهــری نیز از حضور در انتخابات و 
برخورداری از حمایت اصالح طلبان چندان 
بدش نمی آید و چندی پیش هم آشــکارا 
اعالم کرد ازنظر سیاســی به اصالح طلبان 
وابستگی بیشتری دارد و در مصاحبه ای با 
یکی از رسانه ها درباره احتمال نامزدی اش 
گفته بود: بســتگی به شــرایط دارد. اگر 
احســاس کنم آنجا جایی اســت که باید 
بیایم و ممکن است من رأی داشته باشم، 
ولی کســی دیگر رأی نــدارد، در چنین 

شرایطی ممکن است حضور پیدا کنم.

دست پر اصول گرایان در معرفی کاندیدا»
اما در ســوی دیگــر اصول گرایان نیز تالش 
دارند در قالب تشــکل های سیاســی مانند 
جبهه انقالب بــه فعالیــت انتخاباتی خود 
نظــم و هماهنگی بیشــتری دهند و دراین  
بیــن پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان، 
ســید ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه و 
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلــس نیز از 
جمله گزینه هایی هستند که احتمال حضور 
آنان در عرصه انتخابات ریاســت جمهوری 

مطرح اســت. البته پرویز فتاح در مصاحبه 
جنجالی اخیر خود، تأکید کرده بود در بنیاد 
مســتضعفان برنامه پنج ســاله دارد و قصد 

شرکت در انتخابات را ندارد.
به نظر می رســد اصول گرایــان در معرفی 
گزینه های ریاســت جمهوری دستشان پر 
اســت و رســانه ها از حضور افراد شــاخص 
دیگــری همچون علــی الریجانی، عزت اهلل 
ضرغامی و سعید جلیلی نیز سخن به میان 

می آورند.
گرچه با توجه به ریاســت قالیباف و آیت اهلل 
رئیســی بر دو قــوه مهم کشــور، احتمال 
حضور آنــان در عرصــه انتخابــات پایین 
است، اما بااین حال گروه های دیگر سیاسی 
به محمــود احمدی نژاد  وابســتگان  مانند 
رئیس جمهور سابق نیز تالش دارند در بین 
چنین افرادی بتوانند گزینه خودشان یعنی 
احمدی نژاد یا به احتمــال کم حمید بقایی 
را در صورت تأیید صالحیت برای ریاســت 

جمهوری نامزد کنند.

 احتمال تکرار تجربه »
انتخابات دوره دوازدهم

بااین حــال با تعدد گزینه هایی که در جناح 
اصول گرایان اســت، احتمــال تکرار تجربه 
انتخابات دوره دوازدهم ریاســت جمهوری 
وجود دارد و معرفی تعداد کاندیداهای زیاد 
از ســوی این جریان به نوعی شــانس رأی 
آوری آنــان در برابر اصالح طلبان را کاهش 
می دهد. موضوعی که اسداهلل بادامچیان از 
اعضــای حزب مؤتلفه و وابســته به جریان 
اصول گرایــی به نوعــی آن را تأیید کرده و 
دلیل رأی نیاوردن اصول گرایان در انتخابات 
آن سال را تعدد کاندیدا ها دانسته و افزود: 
نامزد هــای اصول گرا روی  از  اگر هریــک 
یــک اصول گرای دیگر اجمــاع می کردند، 
رأی بیشــتری از آِن آن ها می شــد. از نظر 
سیاسی اصول گرایان وحدت نداشتند، البته 
در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب یک 
فرد رجحان اســت نه شکست دیگری، اما 
دلشــان می خواهد کشور  برخی  متأسفانه 
ما همیشــه در حال درگیری باشــد و هر 
دولتی که سرکار بیاید نتواند از همه نیرو ها 

استفاده کند.

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

خبر

سیاست داخلی

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

 سه شنبه ۴ شهریور 1399  5 محرم 1۴۴2 25 آگوست 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9328

بدون تیتر

وزارت کشور 28 خرداد 1400 را زمان انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد

آغاز تحرکات انتخاباتی گروه های سیاسی
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»تکیه مجازی امام رضا)ع(« برپا شد   آستان:  تکیه مجازی امام رضا)ع( عنوان ویژه برنامه ای است که همزمان با دهه نخست ماه محرم توسط مؤسسه رسانه های نوین آستان قدس رضوی در حال برگزاری 
است. عالوه بر سخنرانی معرفتی، ذکر مصیبت و شعرخوانی، پوشش ویژه برنامه »رسم دعبل« در حال برگزاری است و همچنین دو برنامه در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال از برنامه های این تکیه مجازی است. 

عالقه مندان می توانند این برنامه ها را از طریق صفحات رسمی آستان قدس از جمله اپلیکیشن روبیکا به آدرس aqr_ir@ و اینستاگرام به آدرس www_aqr @در فضای مجازی مشاهده کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس از اجرای طرح 

ساماندهی محافل روضه خوانی خانگی خبر داد 

اینجا چراغی روشن است ©
آســتان: طرح ســاماندهی محافل 
خانگــی بانوان برای برگزاری مراســم 
دهــه اول محرم به همــت مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و 
با همکاری ســازمان تبلیغات اسالمی، 
معاونت تبلیغات و معاونت اماکن متبرکه 

آستان قدس برنامه ریزی و اجرا شد.
فاطمه دژبرد؛ رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی در گفت وگو با 
آستان نیوز گفت: این برنامه به منظور بهره گیری از ظرفیت محافل خانگی بانوان با 
رویکرد احیا و شبکه سازی این جلسات برای تقویت و ارتقای کارکرد و ایفای نقش 
فعال در دهه اول محرم  صــورت پذیرفت.وی افزود: در مرحله اول به این نتیجه 
رسیدیم که به دلیل شرایط موجود حاکم بر کشور و شیوع ویروس کرونا متأسفانه 
تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از خانواده های مشــهدی قصد برگزاری روضه دهه اول 
محرم را دارند. بنابراین در قالب یک برنامه ریزی انجام شده از سوی مرکز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس رضوی با همکاری سایر نهادهای مذکور طرح ساماندهی 
محافل خانگی بانوان برای احیای مراسم روضه خانگی دهه اول ماه محرم در دستور 
کار قــرار گرفت. دژبرد ابراز کرد: بر پایه این برنامه با محوریت مرکز امور بانوان و 
خانواده دبیرخانه ای با حضور خادمیاران تشکیل و از تاریخ ۲۳ مرداد ماه ارتباط با 
این جلسات را برای دادن ایده های نو و خالقانه برای برگزاری مراسمات منطبق با 
شرایط موجود و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آغاز کردیم و طی یک هفته با 
تعداد هزار و ۳56 جلسه ارتباط برقرار شد و توجیهات صورت پذیرفت. از این بین 

5۴۷ جلسه برای برگزاری روضه ها با حفظ پروتکل های بهداشتی ترغیب شدند.

 چراغ عزای سیدالشهدا)ع( »
باید در محافل خانگی روشن بماند

وی با بیان اینکه در حقیقت با اجرای این طرح آمار ۲ تا ۳ درصد برگزاری روضه 
به بیش از ۳۹ درصد ارتقا یافت، اظهار کرد: تعریف و ارائه خدمات انگیزشی توسط 
دستگاه ها و نهادها باید به گونه ای باشد که جلسات خانگی را از شکل مردمی خود 
خارج نکند؛ چرا که مردمی بودن این جلسات نقش مؤثری در ترغیب برگزاری 
محافل بیشتر دارد.این مقام مسئول افزود: همان طور که مرکز امور بانوان و سایر 
نهادها به همدلی مؤمنانه در ماه مبارک رمضان مشــغول بودند، حال با توجه به 
ویروس کرونا و مشــکالت اقتصادی صاحبان محافل به ویژه در مناطق حاشیه 
شهر در صورت عدم تمکن مالی نباید گذاشت چراغ عزاداری امام حسین)ع( که 

چندین سال است در آن محافل روشن بوده، خاموش شود.
دژبرد گفت: از میان 5۴۷ محفلی که برای برگزاری روضه امام حسین)ع( اعالم 
آمادگی کردند تنها ۱۲۱ محفل خانگی بانوان به همدلی و همراهی نیازمند بود 
که ارائه کمک هایی همچون اعزام سخنران و مداح به خانواده  های نیازمند، ارائه 
سیستم صوت و فرش به خانواده هایی که امکان برگزاری مراسم در فضای باز را 
دارند و یا هماهنگی مســجد محل برای خانواده هایی که امکان برگزاری مراسم 
عزاداری در منزل خود را ندارند، برخی از کارهای تدارک دیده شــده است که با 

معرفی مجالس خانگی به سازمان تبلیغات انجام خواهد شد.
وی افزود: براساس دغدغه تولیت محترم آستان قدس رضوی مبنی بر حمایت از 
محافل خانگی برای برگزاری روضه دهه اول محرم طی این طرح از بانوانی که در 
محافل خانگی حضور پیدا می کنند دعوت می شود تا در صورت تمایل یک نوبت 
از مراسم روضه خانگی را به اتفاق مخاطبانشان در شرایط کامالً بهداشتی در بارگاه 
منور امام هشتم)ع( برگزار کنند که این برنامه پس از دعوت و تنظیم اطالعات 
جلسات متقاضی و مشخص شدن مخاطبان مدعو هر جلسه، تقویم حضور آنان 
در حرم مطهر رضوی تنظیم شد.دژبرد با اشاره به اینکه پیش بینی می شود حداقل 
بیش از 8 هزار نفر از مخاطبان محافل خانگی بانوان در حرم مطهر حضور پیدا 
کنند، ابراز کرد: بر اساس تقویم زمانی با کمک رابط هر محله اتوبوس های ایاب و 
ذهاب مستقر شده و مدعوین را به حرم مطهر منتقل خواهند کرد.وی با بیان اینکه 
استقرار در جلسه حرم مطهر رضوی با رعایت فاصله اجتماعی و هدایت خواهران 
انتظامات و حضور خادمان سالمت انجام می شود، افزود: طبق برنامه ریزی انجام 
شده هر روز پنج نوبت برنامه پیش بینی شده است که شامل قرائت زیارت عاشورا، 
سخنرانی و ذکر مصیبت اباعبداهلل)ع( است و این برنامه ویژه بانوان محافل خانگی 

در دو مکان صحن مدرسه خیرات خان و صحن قدس اجرا می شود.

مدیر امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی تصریح کرد

انتقال حال و هوای حرم رضوی از طریق فضای ©
مجازی به 10 زبان زنده دنیا

آستان: مدیــر امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی اظهار کرد: همزمان با 
دهه اول ماه محرم حال و هوای بارگاه منور رضوی به ۱0 زبان زنده دنیا از طریق 

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای زائران ارسال می شود.
سیدمحمدجواد هاشمی نژاد، مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی درباره 
فعالیت های این مدیریت در فضای مجازی به ویژه در شــرایط حال حاضر حرم 
مطهر رضوی بیان کرد: بخش فضای مجازی پورتال معاونت تبلیغات اســالمی 
آستان قدس رضوی با توجه به کاهش سفرهای زائران و مخاطبان خارج از کشور 
به مشهد مقدس به صورت شبانه روزی با ۱0 زبان عربی، انگلیسی، فرانسه، اردو، 
اسپانیولی، آذری، ترکی، اندونزیایی، روسی و پشتو در شبکه های اجتماعی مختلف 
در حال فعالیت اســت.وی عنوان کرد: در این بخش تمامی تولیدات و مدیریت 
صفحات توسط نیروهای متخصص آشنا به زبان های خارجی و همچنین با کمک 
شــیفتگان و دلدادگان حضرت رضا)ع( از دورترین نقاط جهان انجام می شــود.                       
هاشــمی نژاد ادامــه داد: تمــام مراحل تولید شــامل ایده پــردازی، تحقیقات، 
سناریونویسی، ضبط و تدوین، انتشار و... به صورت کامل در همین مجموعه انجام 
می شود که به نوبه خود در فضای شبکه های فعال معارفی منحصر به فرد است.

مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری کمپین ها در 
مناسبت های ویژه مطرح کرد: این روش یکی از شیوه های نوینی است که در این 
بخش با هدف تعامل و ایجاد انس و الفت میان مخاطبان خارج از کشور و حرم مطهر 
امام رضا)ع( مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که از ابتدای سال جاری کمپین های 
بزرگی از جمله »تنها امید به مناسبت نیمه شعبان«، »ماه مبارک رمضان با بیش از 
هزار اثر تولیدی به 6 زبان«، »دهه کرامت« و... توسط این مجموعه برگزار شده است.

 قدس/ احمد فیاض    ورزشگاه امام رضا)ع( 
قدس  آستان  بدنی  تربیت  مؤسسه  به  وابسته 
ورزشگاه های  زیباترین  از  یکی  بی شک  رضوی 
ایران اسالمی به لحاظ مبلمان و منظر شهری 
است اما حاال با حضور پرشمار عزاداران حسینی 
در دهه اول محرم و غنای معنوی ناشی از این 
دلچسبی  خودنمایی  گذشته،  از  زیباتر  حضور، 
یوم  »کل  ماندگار  کالم  مصداق  بر  شاید  دارد. 
نیز کربالست!  اینجا  ارض کربال«  و کل  عاشورا 
شاهد این مدعا؛ چمن های ورزشگاه امام رضا)ع( 
هستند که این شب ها میزبان شورانگیز پروانگان 

حسینی شده است. 

اومده ماه عزا»
شامگاه یکشنبه ســعادت یار می شود و همگام 
با زائران و مجاوران رضوی بر ســر ســفره ذکر 
مصایب عاشــورا در ورزشگاه امام رضا)ع( حاضر 
می شــوم تا قندان دهانمان را پر از حبه های قند 
»یاحسین« و »لبیک یاحسین« کنیم! تا نمکدان 
چشــمانمان را دانه دانه با اشک بر حسین)ع( و 
یارانش انباشته نماییم. این معجون عجیب شور 
و شیرین درمان عاشقی پروانگان حسینی است و 
آنچنان نمک گیر محفل و مجلس روضه حسینی 
شــده ایم که حتی در شرایط خطیر کرونایی نیز 
دست و دل از حسین)ع( برنمی داریم. در حضور 
تدریجی عزاداران حسینی اما برنامه های رسمی 
هنوز شروع نشــده، اما بلندگوهای ورزشگاه در 
استقبال شیفتگان حسین)ع( به صدا درآمده اند: 
»اومده ماه عزا لشــکر ارباب اومده اومده ماه عزا 
لشکر ارباب اومده، لشکر مشکی پوشا سینه زنای 
ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب. 
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا؛ جان آقا 

سنه قربان آقا سید العطشان آقا«.  

رعایت جدی پروتکل های بهداشتی»
رعایت پروتکل های بهداشــتی از همان بدو ورود 
عزاداران به صورت جدی اعمال می شــود. عالوه 
بر خادمان افتخاری حســینیه بزرگ ورزشــگاه 
امام رضا)ع( که به استقبال می آیند؛ تب سنجی 
و ضدعفونی نیز صورت می گیرد. حضور با ماسک 
در مراسم الزامی اســت اما جای نگرانی نیست. 
معدود افرادی که ماســک به همراه ندارند؛ یک 
عدد ماسک هدیه می گیرند. از محل ورود؛ سمت 
راســت ورودی خواهران و ســمت چپ ورودی 
برادران اســت.آقای خدیوی به اتفاق همسر و دو 
دختر موفرفری خردسال در حال ورود به ورزشگاه 
هستند. به نظر می رسد که این دو دختر؛ دوقلو 
باشند اما این شــهروند مشهدی می گوید: خیر! 
غزل چهار ساله است و سحر دو ساله! وی در بیان 
هدف از حضور در مراسم سوگواری سید  و ساالر 
شهیدان در ورزشگاه امام رضا)ع( خاطرنشان کرد: 
همه ســاله و در محرم بزرگ ترهای ما دست ما 
را گرفته و به مراســم عــزاداری در رثای مظلوم 
عالم امام حســین)ع( می آوردنــد و حاال ما نیز 
ادامه دهنده راه همان بزرگ ترهاییم. نمک خورده 
محفل روضه و منبر هســتیم. با توجه به شرایط 
کرونایــی و توصیه هــای اکید مراجــع دینی با 
اطمینــان از رعایت پروتکل های بهداشــتی در 

ورزشگاه امام رضا)ع( ترجیح دادیم اینجا باشیم.

نوای زیارت عاشــورا توســط مداح جوان آقای 
مظاهری در ورزشگاه طنین انداز می شود و رفته 
رفته بر شمار سوگواران حسینی افزوده می شود. 
ــالُم َعلَْیَک یَابَْن  ــالُم َعلَْیَک یا اَباَعْبِداهللِ اَلسَّ اَلسَّ
زِیَُّه َو  َرُســوِل اهللِ ....، یا اَباَعْبِداهللِ لََقــدْ َعُظَمِت الرَّ
َجلَّْت َو َعُظَمِت الُْمصیَبُه بَِک )بُِکْم( َعلَْینا َو َعلی 

َجمیِع اَْهل ِاالِسالم... .

عزاداری در کسوت خادم افتخاری»
دو خــادم افتخاری نوجوان که بــه عزاداران آب 
معدنی خنک می دهند؛ توجهم را به خود جلب 
می کنند. محمدجواد رضــازاده و محمدمهدی 
توان یاب، با سختکوشــی تمــام بطری های آب 
معدنی را درون دیگ بزرگی مملو از یخ انداخته 
و به حاضران در مجلــس تحویل می دهند. آب 
پیوند ناگسستنی با عاشــورا دارد بنابراین اغلب 
عزاداران پس از دریافت بطری آب معدنی با ذکر 
»یاحسین« ادامه مســیر می دهند. رضازاده ۱0 
ساله و سال چهارمی است؛ ساکن بولوار امامت و 
شاگردی از مدرسه شهید حججی. از شب نخست 
مراســم شــال عزا پوشــیده و در کسوت خادم 
افتخاری به خدمتگزاری مشغول است. از وی در 
حالی که عرق  ریزان به کار مشغول است؛ می پرسم 
خسته نمی شوی؟ پاســخ می شنوم: خیر! چون 
برای امام حسین)ع( است اصالً خسته نمی شوم. 

محمدمهــدی توان یاب ۱۳ ســال دارد. ابتدا آه 
می کشد! می پرســم چرا آه؟! می گوید: افسوس 
که از این چهار شــب؛ یک شب نتوانستم برای 
خدمتگزاری حضور داشــته باشم! محمدمهدی 
وظایف متنوعی طی این چند شب بر عهده داشته 
است. از راهنمایی عزاداران تا نشان دادن سرویس 
بهداشتی و یا سقایی به عزاداران در قالب تحویل 

بطری آب معدنی!

بازآفرینی صحنه  هایی از واقعه عاشورا »
پس از پایان قرائت زیارت عاشورا نوبت به اجرای 
مراسم ســنتی تعزیه و شــبیه خوانی می رسد. 
شبیه سازی حوادث عاشورا در واقع تفسیر عینی 
شرافت و عزت انسانی است که برای نیم ساعتی 
دل های انســان های آزاده را بــه دقایق عارفانه و 
حماسی عاشورا می ســپارد. سیدجعفر عطایی؛ 
سرپرســتی گروه را بر عهده دارد و ۳0 سال در 
آیین های دینی و مذهبی به اجرای تعزیه سنتی 
و شبیه خوانی مشــغول است. وی که بازنشسته 
سازمان اتوبوسرانی است درباره اجرای برنامه های 
تعزیه و شــبیه خوانی اظهار می کند: ۱0 شــب 
برنامه ارائه می شــود که متناسب با نام های دهه 
اول محرم، پرده و ســکانس مربوطه بازآفرینی و 
شبیه سازی می شــود. شب اول شهادت حضرت 
مسلم و شب گذشته منتسب به حضرت رقیه)س( 

و امشب سکانس هایی از شهادت فرزندان حضرت 
زینب)س( پیاده ســازی شد و تا شب های آخر با 
شهادت حضرت ابوالفضل)ع(، امام حسین)ع( و 

شام غریبان ادامه دارد.
وی می افزایــد: معموالً اجراهــای تعزیه خوانی و 
شــبیه خوانی به صورت سه ساعته ارائه می شود 
اما با توجــه به اینکه ۱0 شــب برنامه داریم به 
طور متوســط هر شب یک پرده نیم ساعته ارائه 
می شــود. بنابرایــن از یک گــروه ۲0 نفره تنها 
با پنج تا هشــت نفر به اجرا می پردازیم. عطایی 
خاطرنشان می کند: تعزیه خوانی و شبیه خوانی را 
از پدرم که هنوز نیز از تعزیه خوانان مطرح است و 
حدود ۷0 سال تعزیه خوانی دارد؛ فرا گرفته و به 
دو پسرم آموخته که در اجراها مرا یاری می کنند.

در ادامه توســط یکــی از مداحان روضه طفالن 
حضــرت زینب)س( خوانده می شــود. ســپس 
حجت االسالم حسین حلوائیان بر منبر می رود و 

در فلسفه عاشورا به سخنرانی می پردازد.

100 خادمه، خدمتگزاران بانوان عزادار»
خانم وحیدی ۱6 ســاله یکی از ده ها خادمه ای 
اســت که در بخش خواهران با دستگاه مشغول 
تب ســنجی اســت. وی اعتقاد دارد که اجرای 
پروتکل های بهداشتی و غربالگری اولیه موجب 
اطمینان خاطر و آرامش روانی عزاداران حسینی 

می شــود. خانم وزیری؛ سرپرست تیم خادمان 
افتخاری ورزشگاه امام رضا)ع( است. وی در شرح 
وظایف خادمان افتخاری تصریح کرد: انتظامات 
درون و بیرون ســالن، امر به معــروف و نهی از 
منکر، پذیرایی، تب ســنجی، اســتقبال و بدرقه 
عزاداران حســینی و... بخشــی از وظایف حوزه 
خواهران اســت. تقریباً بیش از ۱00 خادمه زن 
سازماندهی شــده که اعضایی از خادمان آستان 
قدس رضوی، بســیج بولوار خیام و طالیه داران 
منطقه و... این خادمه های افتخاری را تشــکیل 
می دهند. این تعداد البته طی شب های آینده و با 

افزایش عزاداران حسینی افزایش خواهند یافت.
وی در توصیــف حال و هــوای خدمتگزاری به 
مجلس عزای حســین)ع( در حالی که بغض در 
گلویش هویداست؛ می گوید: شور و شعف، زندگی 
و عشق به امام حسین)ع( اینجا دیده می شود و 
خدمتگزاری در این مجلس خستگی ناپذیر است؛ 
چرا که بیش از آن دل هایمان حســینیه شــده 

است.
 خانــم وزیــری می افزایــد: تعداد بســیاری از 
بانــوان اقصی نقاط شــهر اعــالم آمادگی برای 
خدمت رسانی کرده و در صف نوبت هستند که 
طی شب های آینده از آن ها دعوت خواهیم کرد.

نوایی از مشک هایی که با نیزه پاره شد»
حاج امیر دشــت بیاض و ســیدمحمود صفاتی 
از مداحــان اصلی دهه اول محرم در حســینیه 
ورزشــگاه امام رضا)ع( هستند. نوای مداحیشان 
که بلند می شــود گویا نوایی از سوی خیمه ها، 
نوایی از داغ دل زینب)س(، نوایی از مشک هایی 
کــه با نیزه پاره شــد، نوای مشــک هایی که با 
لب هــای خشــکیده، تماشــاگر دردناک ترین 
صحنه های عطش بودند و نوای خیمه هایی که 
در آتش حســرت ســوختند و بی خانمانی اهل 
بیت)ع( را فریاد زدند؛ در ورزشگاه حاکم می شود 
و دیده های حاضران به ُدر اشک آراسته می شود.

محمدامین کودک سه ساله ای است که با ماسک 
و سربند سبز یاحســین)ع( دو شب متوالی  در 

محفل حضور دارد.
 با لحن کودکانه اش می گوید: ســربند به خاطر 
امام حسیِن)ع( کربالســت و ماسک به خاطر 
کرونا! هادی بیک بشــرویه پــدر محمدامین 
نیز با ابراز رضایت و تشــکر از مسئوالن تربیت 
بدنی آســتان قــدس رضــوی در پیش بینی 
چنین مراسمی می گوید: ورزشگاه؛ منسوب به 
امام رضا)ع( اســت و عطر رضوی اینجا جاری 
بهداشــتی  پروتکل های  دقیق  رعایت  اســت. 
تحسین برانگیز است و این اقدام ارزشمند نقطه 
عطفی در برگزاری آیین های عزاداری با توجه به 

شرایط کروناست.
وی می افزاید: هراس افکنی بیگانگان و دشمناِن 
نظام و انقالبی که مبتنی بر فرهنگ عاشوراست 
با بهانه همه گیری کرونا از جمله جنگ های روانی 
دشــمن اســت تا بلکه موجب توقف و ایستایی 
فرهنگ عاشورا شــوند اما کور خوانده و چنین 
مراسمات بدیع و خالقانه ای سبب می شود تا ضمن 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، شاهد استمرار 
محافل روضه و منبر و عزاداری ســید و ســاالر 
شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( باشیم.

برگزاری آیین عزاداری حسینی در استادیوم  بزرگ آستان قدس رضوی  

ورزشگاه امام رضاj این شب ها حسینیه است

خـــبر

 سه شنبه 4 شهریور 1399  5 محرم 1442 25 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9328

مدیر کل تربیت بدنی آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس:

ظرفیت ورزشگاه ها می تواند در خدمت آیین و فرهنگ قرار گیرد
 قدس: مدیر کل تربیت بدنی آســتان قدس رضوی با اشــاره به تغییر 
رفتارهای آیینی و مذهبی ناشی از یکه تازی کرونا در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار کرد: با عنایت و لطف صاحب مجلس عزای حسین)ع( توانستیم با 
طرح تبدیل ورزشگاه امام رضا)ع( به حسینیه طی دهه اول محرم، رویکرد 
خالق محور مناســبتی و آیینی ارائه کنیم که در ادامه سبب شد تا سایر 

ورزشگاه ها از این الگو تبعیت کنند.
علیرضا تاج فیروز که به خاطر بیماری کرونا در قرنطینه خانگی به ســر 
می برد؛ افزود: ظرفیت ورزشگاه ها صرفاً معطوف به ورزش نمی شود بلکه 
با تکیه بر اصل تعلیم و تربیت بایستی مسائل فرهنگی نیز عملیاتی شوند. 
سیاســت ما نیز بسترسازی و به کارگیری در مباحث فرهنگی، آیینی و 

مذهبی است که با توجه به مباحث کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی تصمیم گرفته شد تا این ورزشگاه 

تبدیل به حسینیه در دهه اول محرم شود.
وی خاطرنشــان کرد: با این رویکرد فرهنگ محور؛ طی ســال گذشته با 
همکاری معاونت فرهنگی ســپاه امام رضا)ع( و به مناســبت روز دختر 
همایش بزرگ مهدخــت دختران انقالب را با بیــش از ۲5 هزار دختر 
محجبه در این ورزشگاه برگزار کردیم. در همین راستا طی مکاتبه ای با 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی پیشنهاد سینمای روباز در 
ورزشگاه امام رضا)ع( ارائه شده و ضمن اعالم موافقت خود، منتظر موافقت 

و تصمیم گیری نهایی مسئوالن فرهنگ و ارشاد استان هستیم.

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000067را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند 
ارجاع کار )شرکت در 

مناقصه(

1

آبده  مانیسمان  فوالدی  خریدلوله  عبارتست  مناقصه  موضوع 
استاندارد با وصل در سایز 6 اینچ به طول 1000متر-سایز5 اینچ به 
طول 1000متر و سایز 4 اینچ به طول 1000متر طبق مشخصات 
فنی پیوست ، جهت پروژه آبرسانی به روستاهای)فوشنجان-بوژآباد-
حمیدآباد-دربهشت-تحت منظر(شهرستان نیشابور و پروژه آبرسانی 
میرزاجعفر-چنار- نو  آباد-بیدستان-قلعه  روستاهای)بزد-شیخ  به 
پاچوب-نوای-میان سرا-نوده-گنده خالو-سمرغاوه-شیخ لو-شوراب 
سفلی-نیک پی-حاجی آباد-پل ورزه-سمسرای سفلی-کالته سفید(

شهرستان تربت جام 

1517810000000روز

ضمانتنامه بانکی، چک 
تضمینی بانکی، واریز وجه 
نقد جهت فرآیند شرکت 

در مناقصه به میزان 
890500000 ریال

کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت                     
مناقص�ه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/06/03 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روزدوشنبه مورخ   1399/06/10     مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزدوشنبه مورخ      1399/06/24 

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
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم . 
آگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول 

آگهی مزایده فروش محصول پسته تر سازمان موقوفات ملك
سازمان موقوفات ملك وابسته به آستان قدس رضوی درنظردارد  محصول باغ خود را از طریق مزایده و  بشرح زیر بفروش برساند . 

مبلغ سپرده)ریال (نوع محصولمساحتمحل باغنام باغ

کیلومتر 30 مشهد فریمان به سمت جاده سرخس باغ ثامن
مقابل روستای تقی آباد سنگ بست

 پسته تر بصورت      40 هکتار
500،000،000خوشه کف ماشین

متقاضیان  خرید  میتوانند  جهت رؤیت باغ از تاریخ انتشار این آگهی به آدرس فوق الذكر مراجعه ، ضمن دریافت فرم شركت در مزایده ، 
پیش��نهادات مكتوب خود را در پاكت سربس��ته به انضمام مبلغ سپرده حداكثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/06/13  به دبیرخانه  

سازمان  به آدرس مشهد –احمد آباد بلوار بعثت بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 38421523 تحویل و رسید دریافت دارند . 
مزایده  بصورت كتبی بوده  و با برنده مزایده قرارداد منعقد خواهد شد . 

س��ازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یك یا كلیه پیش��نهادات مختار خواهد بود . به پیش��نهادات مبهم ، مش��روط و فاقد سپرده  باشد و یا 
بعداز موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

/ع سازمان موقوفات ملك 
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سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران )960031(

آگهی تغییرات شرکت صدر معادن خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 456679 و شناسه ملی 14004183243

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب 
و تعیین سمت گردیدند: زهره پورامینی0490159567 به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره سیدمهدی نجاتیان قرشی0943292123 
به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره سید علی کسائی فر0944851843 به سمت عضو هیئت مدیره محمد ازمل به کدملی 4720601634 به سمت بازرس 
اصلی و عبدا    هلل شیخ زاده آذری به کد ملی 0042803136 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور از قبیل چک ، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت وهمچنین اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
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روزنامـه صبـح ایـران 4

از بازیگری تا دمام سازی   ایران زمین: ابراهیم تمهید، بازیگر است. او چند فیلم سینمایی بازی کرده که یکی از آن ها فیلم »تنهای تنهای تنها«ست؛ اثر »احسان عبدی پور« کارگردان جوان بوشهری. تمهید در 
بوشهر کافه ای هم دارد که محیط آن، لنجی قدیمی است در حاشیه یکی از خیابان های مشرف به خلیج فارس. عالوه بر این ها، ابراهیم تمهید، دمام هم می سازد. او دمام سازی را از پدرش آموخته و به گفته خودش از 

10 سالگی به این حرفه و هنر مشغول است. عالوه بر دسته های عزاداری بوشهر، هیئت های عزادار در شیخ نشین های آن طرف خلیج فارس هم مشتری دمام های ابراهیم تمهید هستند. 

 این روزها وقت برداشت محصولی است 
که قرن هاست در خراسان کشت می شود 

خربزه های شیرین شرق©
 ایران زمیــن: کتاب »ارشــادالزراعه«

400 ســال پیش به قلم نویســنده ای 
گمنام به نام »قاسم بن یوسف« ملقب به 
»ابونصری هروی« نوشته شده است. او 
در این کتاب، آداب کشاورزی و باغبانی 
و سبزی کاری در خراسان را شرح داده 
است. این کتاب به ویژه به خاطر اسامی 
انواع بذرها، گیاهان و... و نیز به خاطر شرح دقیق نحوه کشاورزی در آن روزگار، 

بسیار خواندنی است. 
ابونصری در کتابش، در شرح نحوه کاشت، داشت و برداشت خربزه، اشاره ای 
هم به ارقام مختلف آن دارد. او از 16 رقم خربزه اسم می آورد که در روزگار 
او در جغرافیای خراســان به ویژه در منطقه هرات و نواحی اطراف آن کشت 

می شده است. 
ناکی، شخته، پتک، پوست ماری، یخک، زلف عروس، جاللی، کله گرگی، اقسوت، 
بلگ نی، موری، افغانی، قندک، خاقانی، گرمه و استقر، 16 رقم خربزه ای است که 

400 سال پیش در خراسان به عمل می آمده است. 
حاال خبری از این ارقام متنوع نیست. اما در خراسان به خصوص در مناطق شرقی 
و به ویژه در شــهرهای تربت جام و تایباد، همچنان خربزه اصلی ترین محصول 

جالیزی است. 
کشت خربزه معموالً در اوایل بهار آغاز می شود و اواخر مرداد و اوایل شهریور، فصل 
برداشت آن است. در این ایام اگر به این جغرافیاهای شرقی سفر کنید، در حاشیه 

راه ها، انبوه خربزه هایی را می بینید که آماده ارائه به بازار هستند. 
در منطقه تربت جام و تایباد که کشت خربزه متداول است، مردم، کشته خربزه 
)قیســی یا برگه خربزه( هم درست می کنند. »قاق« خربزه از خربزه های پوست 

نازک بدست می آید و خوراکی)شب چره( پرانرژی زمستان هاست.

الله تاالبی همیشه با گیاهی دیگر اشتباه گرفته می شود

این، نیلوفر آبی نیست©
ایران زمین/ حســین رسول زاده: با 
گلبرگ های گوشتی سرخابی و برگ های 
گرد پهن، الله تاالبی تقریباً در همه خطه 
شمالی کشور دیده می شود؛ گیاهی که 
عموماً به نــام گیاه دیگری شــناخته 
می شود. یکی از اشتباه های رایج، یکی 
دانستن این گیاه با »نیلوفر آبی« است. 
با وجود شــبیه به هم بودن، اما الله تاالبی شاخصه ای دارد که او را از نیلوفر آبی 
متمایز می کند. در مرکز گل های الله تاالبی، یک هسته باقال مانند وجود دارد که 

در نیلوفر آبی دیده نمی شود. 

الله تاالبی، بومی آبگیرهای شمالی»
الله تاالبی از گونه های بومی زیست بوم های آبی در شمال کشور و یکی از گونه های 
سرده »ثعله باقال« است. معموالً هرجا آب بندی باشد، می شود گیاه الله مردابی را 
هم دید. این گیاه برگ های پهنی دارد. در وسط گل های این گیاه، کالله ای وجود 
دارد که پس از ریزش گل، رشد کرده و بذر گیاه را تولید می کند. این بذر توسط 
سودجویان چیده می شود و همانی است که در بازارهای شمال، به عنوان »پسته 

دریایی« فروخته می شود. 
آغاز دوره گل دهی الله تاالبی اواخر خرداد تا اوایل تیر و پایان دوره گل دهی اواخر 
تابستان است. الله مردابی از گیاهان شناوری محسوب می شود که ریشه آن در 
داخل آب قرار داشــته و ساقه و برگ ها و گل در خارج از آب اما در تماس با آن 

یعنی به شکل شناور در سطح آب مشاهده می شود. 
در تاالب انزلی در قسمت های مرکزی تاالب، در منتهی الیه غربی تاالب و در 
حاشیه جنوبی آن، رویشگاه های این گیاه قرار دارد. از این گیاه در کشورهای 
جنوب غرب آســیا به عنوان یک ماده مغذی در فرایند تولید غذا اســتفاده 
می شود. این گیاه در ســاقه خود، مقدار قابل توجهی مواد قندی و ویتامین 
دارد؛ از این رو می شــود از آن به عنوان یک ماده غذایی هم اســتفاده کرد. 
اما اگر این گل های ســرخابی، نیلوفر آبی نیستند، پس نیلوفر آبی چیست و 

کجاست؟
واقعیت آن است که در شمال کشور، نیلوفر آبی نداریم. این گیاه بومی غرب کشور 

است و در آبگیرهای آن ناحیه دیده می شود. 

نیلوفر آبی، بومی غرب کشور »
نیلوفر آبی )نیلوفر آبی مصری( نام یک سرده از تیره »نیلوفرآبیان« است. در ایران 
نیلوفر، نماد ایزدبانو آناهیتا بوده  است. گل نیلوفر آبی در قالب نماد »لوتوس« در 
تخت جمشید و در نقش برجسته های آن حک شده است. در حجاری های طاق 

بستان کرمانشاه که مربوط به دوره ساسانیان است هم گل نیلوفر دیده می شود.
با گل های سفید )و گاه سرخابی( و برگ های گرد قلب مانند، نیلوفر آبی متمایز 
از الله تاالبی است. نیلوفر آبی نسبت به الله تاالبی اندامی کوچک تر دارد؛ گیاهی 
آبزی است که در لجن کف و بستر مرداب ها و آبگیرها ریشه می کند. نیلوفر آبی 

دارای خواص درمانی متعددی هم است.
نیلوفرآبی بومی غرب کشــور اســت و عمدتاً در این ناحیه جغرافیایی دیده 
می شــود. این گیاه در آب های نواحی کرمانشاه، کردســتان  و شیراز یافت 
می شــود. سراب نیلوفر یکی از رویشگاه های شــناخته شده نیلوفرآبی است 
که در نزدیکی کرمانشــاه قرار دارد. این ســراب، آبگیری در ابتدای منطقه 
»ســنجابی« و در دامنه کوه »کماجار« اســت و کمتر از 20 کیلومتر با شهر 
کرمانشاه فاصله دارد. در سال های پر آبی، سراب نیلوفر در ماه های گرم سال، 
مملو از گل  های نیلوفر آبی است و برگ ها و گل های این گیاه سطح حاشیه ای 

سراب را می پوشانند. 
دریاچه »زریوار« در حاشیه مریوان در استان کردستان، رویشگاه دیگری است که 

می شود در بخش هایی از آن، نیلوفر آبی دید. 

میهمان همیشگی سواحل خلیج فارس©
ســواحل  به  ســری  اگر  ایران زمین: 
گرم خلیــج فارس زده باشــید، حتماً 
انبوه پرندگان ســفیدی را دیده اید که 
در حاشــیه نــوار ســاحلی، در رفت و 
آمد هســتند و جنب و جوش پر سر و 
صدایشان برای لحظه ای قطع نمی شود. 
همیشــگی  میهمان های  »کاکایی«ها 
خلیج فارس هستند؛ هرچند در دریای مازندران هم می توان از آن ها سراغ گرفت.
کاکایی ها، اساساً سرده بزرگی از پرنده ها هستند که در سرتاسر جهان پراکنده اند.

کاکایی ها پرندگانی با جثه ای متوسط تا بزرگ هستند و رنگشان معموالً سفید 
یا خاکستری است. این پرندگان اغلب نشانه های سیاه رنگی روی بال یا سرشان 
دارند. پاهایشان پره دار و منقارشان ضخیم و دراز است. هر دو پرنده نر و ماده به 
 یکدیگر شــبیه هستند و روی زمین و یا درون آبگیرها آشیان می کنند. کاکایی 
پا ســیاه، کاکایی ســر قهوه ای، کاکایی نقره ای، کاکایی چشــم سفید، کاکایی 
مدیترانه، کاکایی سیبری، کاکایی پا زرد، کاکایی ارمنی، کاکایی پشت بزرگ و 

کاکایی نوک سبز بخشی از اعضای خانواده کاکایی ها هستند. 
کاکایی از ماهیان، سخت پوستان، نرم تنان، حشرات، الشه حیوانات و نیز میوه ها و 
مواد گیاهی تغذیه می کند. این پرنده در ایران در بندرانزلی بسیار یافت می شود و 

منظره زیبایی را به دریا می بخشد. 
کاکایی های مرمری، دودی و صورتی، بخشــی از اعضای این خانواده هستند که 
در ســواحل خلیج فارس زیســت می کنند. کاکایی های کوچک، تابستان ها در 
جزایر خارکو، نخیلو، خان و ام الکرم بوشــهر تخم گذاری می کنند. جمعیت هایی 
 از کاکایی های مهاجر چند ســالی است که با آغاز فصل سرد به دریاچه شهدای 

خلیج فارس تهران هم می آیند.

 ایران زمیــن می گویند صــدای َدّمام، صدای 
صحنه عاشوراست؛ صدای چکاچاک شمشیرها، 
صفیر تیرها و تاختن اســب ها. صدای دمام برای 
جنوبی ها اما صدای شور است؛ شور دم گرفتن و 
سینه زدن. بی  دمام، عزاداری های جنوب چیزی 

کم دارد. 
در سرتاســر ساحل خلیج فارس از حوالی آبادان 
گرفته تا خود بندرعباس، دمام، ساز کوبه ای آیین 
عزاست. جنوبی ها زیر آفتاب داغ، دمام می زنند و 
دم می گیرند. در بوشــهر اما دمام، اصالت و رواج 
بیشتری دارد. بوشهر شهر دمام سازی هم هست؛ 
جایی که پوســت های خشک در آب شور خلیج 
فارس خیس می خورد تا کشــیده شود روی تنه 
چوبی »پیپ« ها؛ زیر ســایه ُکنارها و انجیرهای 

معابد.

تاریخ نگاره ها نشان می دهد دست کم 4 هزار سال 
پیش در جغرافیایی وســیع از میان رودان گرفته 
تا مصر، طبل،  ســازی آیینی بوده است. در طول 
تاریخ، مــردم صدای طبــل را صدایی جادویی 
می دانســته اند و آن را بــرای دفع شــومی یا به 
هنگام فراخوان ارواح پاک می نواخته اند. طبل ها 
برای اعالم خبر امور نظامی هم به کار می رفته اند، 

همچنان که برای آواز و پایکوبی نیز. 
دمام هم از این امور به دور نمانده اســت؛ سازی 
کوبــه ای که صــدای ُدم ُدم آن می توانســته تا 

مسافت های دوردست برود و خبری برساند. 
از آییــن »زار« گرفته تــا »نِیمه« های صیادی، 
صدای دمام، صدای ثابت سازهای آیینی جنوب 
است؛ در این میان اما عزاداری های محرم، حرف 
دیگری اســت. دمام نوازها همه قوتشــان را نگه 
می دارند تا بــرای دمام نوازی های دهه اول، جان 

داشته باشند. 
صدای دمام که بلند شــود و صدای ســنج که 
کاملش کند، شور می افتد به دسته های سینه زنی؛ 
آن وقت دیگــر هیچ کس حریــف دمام زن ها و 
سینه زن ها نمی شود؛ مثل وقتی که خلیج فارس 
طوفانی می شــود و هیچ لنــج و ملوانی، حریف 

موج های بلندش نیست. 

دست کم 2 هزار سال پیش، ملوان های بوشهری 
 ســوار بر کشــتی های چوبی، با عبــور از طول 
خلیــج فارس و گذر از ســواحل هند، خود را به 
ملیــوار و زنگبار در آفریقا می رســانده اند. آن ها 
کاالهای تولید شــده در دو سوی خلیج فارس را 

می برده اند و به جای آن ادویه می آورده اند. 
همیــن تبــادالت تجــاری در طــول قرن ها، 
موجبات نقــل و انتقاالت فرهنگی فراوانی را هم 
فراهم آورده است؛ از شــکل گیری خاندان های 
ایرانی)شیرازی ها( در زنگبار بگیرید تا رشد نسلی 
از سیاه پوست ها در بوشهر و سیراف و بندرعباس؛ 

با موسیقی مخصوص و سازهای کوبه ای فراوان. 
به اعتقاد بوشهری ها دمام هم از همین رهگذر به 
دست آن ها رسیده و تکامل پیدا کرده است. حاال 
اما دمام با ســنج و بوق، یک ساز پرهیمنه ایرانی 

اســت که هر جا صدای آن بلند می شود، خبر از 
عزا و عزاداری می دهد. برای همین هم در شب و 
روزهای دهه اول محرم، صدای دمام در بوشــهر 

قطع نمی شود. 

دمام هم مثل بســیاری از سازهای دیگر، تنه ای 
چوبــی دارد. تا همین ســال های نه چندان دور، 
»پِیپ«هــا را از هند می آورده اند؛ از ســرزمین 
درخت های تنومند و چوب های محکم. حاال اما 
بوشــهری ها خودشــان تنه کنده های درشت را 
می تراشند و با روغن های مخصوص جال می دهند 
تا پیپ های دمام هم ایرانی باشد. مثل پوست های 
بز که پس از خیســاندن، کشیده می شود بر دو 
طرف تنه چوبی؛ یک طرف با عالمت و یک طرف 

بی عالمت. 
»چمپره«)چمبــره(، حلقه ای اســت از جنس 
میله های باریک فلزی که کارش نگهداری پوست 
روی پیپ است. تا همین سال های نه چندان دور 
چمپره ها را از نی بامبو می ساخته اند. »بامبو«ها 
هــم از هند می آمده اند. حاال اما میله های باریک 
فنری، جای آن ها را گرفته اند. بوشهری ها چمپره 
را با پارچه های باریک می پیچانند. »لکه پیچی« 
که تمام شــود، نوبت سوار کردن چمپره ها روی 

دمام است. 

 هــر دمام چهــار چمبــره دارد که دو تــا دو تا 
هم اندازه اند. چمبره ای که ابتدا روی پوست قرار 
می گیرد باید کوچک تر باشــد. چمبره ها در کل 
باید اندکی از دهانه دمام بزرگ تر باشند. چمبره ها 
برای نگهداری پوست ها در نظر گرفته می شوند تا 
بتوان توسط بندی که در آن می گذارند، پوست 

دمام را کشید و دمام ها را کوک کرد.
بندها هم از الیاف گیاهی ســاخته می شوند. این 
الیــاف معموالً از محصــول درخت های خرما یا 
نارگیل است. بند »گش« یا »کمبال« هم تا پیش 
از این یــا از بمبئی می  آمده یا از زنگبار؛ حاال اما 
بندهای کنفی جایگزین آن ها شده اند تا دمام زن ها 

آسوده تر بتوانند سازشان را کوک کنند. 

دمام زن ها با چوبی از جنس شــاخه های خمیده 
خرما روی آن می نوازند. چوب با اندازه ای حدود 
40 ســانتیمتر باید هنگام نوازندگی در دســت 
راست نوازنده باشد و بر آن طرف از دمام نواخته 
شود که بدون عالمت اســت، نوازنده همچنین 
با دســت دیگر خود آن هم بــدون چوب، بر آن 
سوی دیگر دمام که نشاندار است، می نوازد. طرف 
نشاندار که طرف دستی یا شمالی نیز می گویند، 

دارای صدایی زیرتر است.
دمام که کامل شــود، نوبت ساخت سنج است. 

ســنج در بوشهر از دو صفحه مدور فلزی به قطر 
1۵ تا 20 سانتیمتر و ضخامت تقریبی ۵ میلیمتر 
ساخته می شود. میانه هر صفحه، دارای فرورفتگی 
است تا کاسه صوتی این ســاز را به وجود آورد. 
در وسط فرورفتگی، سوراخی ایجاد شده تا دسته 
ســنج آزادانه از آن عبور کنــد. با کمک این دو 
دســته که هر کدام به اندازه 10 تا 1۵ سانتیمتر 
طول دارند، سنج ها را به هم می کوبند و در حین 
کوبیدن، دو قــرص فلزی را روی هم می لغزانند. 
برای اینکه بر اثر تماس با دست زنگ صدای آن 
از بین نرود دســته ها را با تکه های پارچه عایق 
می کنند. در دمام زنی، ســنج ســر ضرب را نگه 

می دارد. 
همین سنج ها هستند که صدای جرس فلزی شان، 

تداعی کننده صدای چکاچاک شمشیرهاست. 

اگر دمام در سرتاســر ساحل ایرانی خلیج فارس 
نواختــه می شــود، بــوق  اما فقــط در فرهنگ 
موسیقایی بوشهر رواج دارد و منحصراً برای آیین 
عزاداری امام سوم شیعیان نواخته می شود. ساز 
کهن بوق، در اصل از شاخ نوعی گوزن آفریقایی 
است. »کودو«ها با شاخ های پیچ پیچشان هنوز هم 

در صحراهای گرم آفریقا زیست می کنند. 
حاال در بوشــهر ساز بوق از جنس پلیمر ساخته 

می شود اما صدایی که تولید می کند، همان صدای 
باســتانی اســت؛ صدایی که بدون هیچ دستگاه 
تقویت کننده ای از فاصله های دور شنیده می شود. 
نوازنده بوق با دمیدن بر ســوراخ کوچکی که در 
انتهای باریک ســاز تعبیه شــده ، می تواند بین 
دو تا سه نت موســیقی را تولید کند. در نتیجه 
نمی توان انتظار داشت همانند دیگر سازها، بتواند 

ملودی های رنگارنگی بنوازد. 
بوق معموالً همراهی کننده گروه نوازندگان سنج و 
دمام است و به صورت متناوب با دیگر نوازندگان 
همراهی می کند. نوازنده بوق گاه شــروع کننده 
مراســم سنج و دمام نوازی است. صداهای تولید 
شده توسط این ساز، در یک گروه کوبه ای سنج و 
دمام، ترکیب زیبایی از صداهای کوبه ای و کششی 
ایجــاد می کند. امروزه در برخی آثار ارکســتری 
از این ســاز به صورت محدود استفاده می شود 
ولی کاربرد اصلــی اش همچنان محدود به آیین 

عزاداری است. 
بوق های مســاجد شیخ ســعدون و دهدشتی و 
بوق هــای محله کوتی، کــوی بهبهانی ها، کوی 
شنبدی ها، محله هلیله و بندرگاه جزو بوق های 

تاریخی بوشهر هستند.
هر گروه یا بُر دمام، هفت عدد دمام، هشت سنج 

و یک بوق دارد. 

ایران زمینایران زمین
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 ایران زمین »روســتای محبوب من، مزینان! ای گرســنه 
ژنده پوش مغموم که بر حاشیه خشک و تشنه کویر افتاده ای، ای 
نجیب زاده بزرگواری که قربانی ستم ایامی و رنجور فقر و محکوم 
ویرانی و فراموشــی؛ و شرف تبار و شکوه تاریخت مستمندی را 

بر تو روا نمی دارد.
ای کوه و کویر و ارگ و بازار و مدرســه و رباط و سرچشــمه و 
قبرستانی که همه از اجداد من سخن می گویید و یادگار عصمت 
اعصارید، اعصار سرشــار از ایمان و لبریــز از آرامش و یقین و 
طهارتــی که در زیر منجالب این تمدن کثیفی که در آن، تنها 
وقاحت و حقارت و نیرنگ و قســاوت خــوب می پرورند، برای 
همیشه مدفون شــدند و عصری آمد که خورشیدش از مغرب 
می تابد و اشعه سیاهش همچون چنگال هول آور دیو بر سرزمین 

اهورایی ما سایه افکنده است...«.
این توصیفی است دردمندانه از زبان فرزند برومند مزینان »علی 
شــریعتی« که با ســوز جگر از زادگاه تاریخی اش یاد می کند؛ 
زادگاهی که نمایشــگاه اعصار شکوهمندی است که بر مردمان 

صبور حاشیه کویر گذشته است. 

سرزمین آفتاب های داغ »
سفر به مزینان، سفر به گستره تاریخ است. مزینان، شهری است 
کوچک در محدوده »داورزن« سبزوار و در فاصله 330 کیلومتری 
مشهد؛ دیاری که 40 سال پس از مرگ استاِد معلم، دکتر علی 
شــریعتی، همچنان با کویرش شناخته می شود و کویر مزینان، 
ســرزمین آفتاب های داغ و بادهای غبارآلود اســت. جغرافیای 
وســیعی که پیوند دهنده دو اقلیم تاریخی و فرهنگی اســت؛ 
یک ســوی این کویر، خراسان است و سوی دیگر آن »قومس« 
و تاریخ در گستره همین کویر، دو تمدن باستانی را به هم پیوند 
داده اســت. تا آفتاب بر کویر مزینان تابیده است بر دو سوی آن 
مردمانی خداپرست زیسته اند و تاریخ، گواه این همه است. یک 
ســوی این کویر، سنگسر و بسطام و دامغان است و سوی دیگر 
آن، سبزوار. یک سو قلعه های مقاوم و مستحکم اسماعیلیان است 
و سوی دیگر آن قیام سربداران علیه ظلم مغوالن و کویر مزینان 
همچون دایه ای دردمند، چکاچاک شمشیرها و نفیر تیرها را دیده 
اســت و فرزندانی را که در آفتاب کویر تنیده و بالیده اند و سینه 

سپر کرده اند تا دست بیگانگان به آب و آیین این سرزمین نرسد. 
و مزینان بر کنار جاده ابریشم، بر چارسوی تاریخ ایستاده است 
و از گذر روزها و روزگارهای گذشته، یادگارهای فراوان دارد. در 
طاقی های »کاروانسرای شاه عباســی« هنوز هم می شود زنگ 
کاروان ها را شــنید که یا از ســفر کویر باز آمده اند یا راهی آن 
هستند و در حجره های رو به آفتاب آن، حجره دارانی را دید که 
متاع چهار گوشه عالم را عرضه کرده اند. »کاروانسرای مأمونی« 
اما زخم خورده تاریخ اســت و از آن همه شکوه که داشته، حتی 
ویرانه ای هم بر جا نمانده است. کاروانسرای مزینان که حاال در 
بیرون شهر جا گرفته، پیش از این در حصار امن برج و باروی شهر 
بوده است. حاال از آن برج و بارو هم ویرانه ای بر جا مانده است. 

به سنت کهن ایرانی و اسالمی »
»مسجد جامع قدیم مزینان« اما به سنت کهن ایرانی و اسالمی 
در وسط بازار شهر بوده است. از آن بازار حاال چیزی به جا نمانده 
است اما مسجد جامع، همچنان مسجد جامع است؛ با شکوهی 

از گذشته مذهبی شهر. مسجد، خشــت و گلی است و اگرچه 
قدمت بنای آن تنها به روزگار قاجار می رســد اما بازسازی شده 
بنایی اســت که تاریخی بسیار بیشتر دارد. مسجد جامع قدیم 
مزینان تا پیش از آنکه سیل، شهر را به کل ویران کند و مردم در 
گوشه ای دیگر شهر را بنا کنند، محل برگزاری جمعه و جماعات 
شــهر بوده و در کنار این مســجد، تراز آب قنات کهن مزینان 

تعبیه بوده است.
قنات مزینان، نمایش هنر دیرسال ایرانیان است که از دل تفتیده 
خــاک کویر، آب گوارا پدید می آورند. نقل اســت که این قنات 
دور و دراز را مهندسی ایرانی به نام »طاهر آبشناس« در روزگار 
مأمون عباسی حفر کرد. نقل دیگری هم هست که تاریخ قنات را 

تا روزگار ساسانیان به عقب می برد. 
ایــن قنات بــا 13 کیلومتــر درازا و 138 حلقه چــاه، یکی از 

طوالنی ترین قنات های خراسان زمین است. 
دکتر علی شریعتی درباره این قنات و سرآب آن که در نزدیکی 
رباط شاه عباسی است، می نویسد: »چشمه آبی سرد که در تموز 

سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید، از دامنه 
کوه های شــمالی ایران به سینه کویر ســرازیر می شود و از دل 
ارگ مزینان سر بر می دارد... از اینجا درختان کهنی که سالیانی 
دراز سر بر شانه هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت 
می کنند و بدین گونه، صفی را در وســط خیابان مســتقیمی 
که ســتون فقرات این روستای بزرگ را تشکیل می دهد، پدید 
می آورند«. شماری از این درخت های تنومند عهد قجری هنوز 

هم پابرجا هستند. 
حجره، مدرس، مطبخ »

قدمت مدرسه علمیه شریعتمدار مزینان هم به روزگار قاجار 
می رسد. این مدرسه در مرکز بافت قدیم شهر بر بدنه خیابان 
اصلــی که بافت قدیم را به دو بخش تقســیم می کرده، قرار 
گرفته اســت. این بنای تاریخی مدرســه ای است دو ایوانه با 
حیــاط مرکزی، 10 حجره در اطراف حیــاط، دو مدرس در 
ضلع مقابل ورودی و حجره هایی مربوط به اســتادان و مطبخ 
مدرســه و کتابخانه. مســاحت کل زمین مدرسه 810 متر 
 مربع اســت؛ حیاط آن، 22۹ متر مربــع و زیربنا با زیرزمین

6۵0 متر مربع است.
ورودی مدرسه در جهت شرق است. در دو سوی ورودی مدرسه، 
در هر طرف، سه رواق وجود دارد که به تناوب در هر سو، دو رواق 
بزرگ تر و یکی کوچک تر است. پس از عبور مدرسه شریعتمدار، 
نمای بیرونی مدرســه دید از شمال شرق از پیش طاق ورودی 

که در دو طرف دارای سکوست، وارد هشتی مدرسه می شویم. 
این اما همه داشــته های تاریخی مزینان نیست. این شهر به نام 
تعزیه و تعزیه خوانی هم مشهور است. »نخل گردانی« سنت ایرانی 

عزاداری، اینجا در مزینان هم رگ و ریشه دارد. 
»هیئت حسینی« هیئت ریشه دار مزینان است و بنای تکیه آن، 
بنایی 100ساله است. هر محرم، مردم مزینان این تکیه تاریخی 
را ســیاه پوش می کنند. ســنت نخل گردانی، آیین آشنای روز 
عاشوراست و پس از آن، مراسم تعزیه در »میدان عاشورا« برگزار 
می شود و شبیه خوانانی که شبیه خوانی سنت موروثی خاندانشان 
است، تصویری از واقعه عاشورا را پیش چشم حاضران بازنمایی 
می کنند تا نشان بدهند مردم مزینان با چه سوز دلی، همچنان به 

سنت اسالفشان، سر در پی حقیقت و حقانیت دارند.  

کویرگردی

مزینان؛ مزینان؛ 
هنوز هم غریبهنوز هم غریب

بوشهری ها روزها و شب های محرم با »دمام« شور می گیرندبوشهری ها روزها و شب های محرم با »دمام« شور می گیرند

ساز عزا و آیین ساز عزا و آیین 
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ارزش زیارت به میزان معرفت و محبت است  شبستان: آیت اهلل مصباح یزدی در مراسم عزاداری حسینیه مجازی مصباح الهدی، گفت: مهم ترین پایه اختالف ارزش زیارت ]برای افراد مختلف[، اختالف 
معرفت ظاهر و محبت ظاهر است؛ چون تفاوت در نیت ها مبتنی است بر تفاوت در معرفت و محبت؛ بنابراین برای اینکه زیارت ما ارزش پیدا کند، باید سعی کنیم معرفتمان را به اهل بیت)ع( زیاد کنیم که به دنبال 

آن محبت می آید. هر قدر نیت ما خالص تر باشد، ارزش زیارت ما بیشتر خواهد بود. شاید به همین مناسبت است که در فضیلت زیارت سیدالشهدا)ع( به عبارت »من زاره عارفاً بحقه« تأکید شده است.

عزاداري در منابع اهل  تسنن©
اسناد مشروعيت به پا كردن سوگواري براي مردگان به خصوص براي بزرگان دين 
همان گونه كه در منابع حديثي شــيعه به وفور وجود دارد، در منابع حديثي اهل 
تسنن نيز وجود دارد كه در ادامه به نمونه اي از آن ها مي پردازيم. مسلم در صحيحش 
)يكي از معتبرترين كتاب های حديث اهل  تسنن( از ابوهريره نقل كرده كه گفت: »َزاَر 
ِه َفَبَكى َوأَبَْكى َمْن َحْولَُه...« يعني پيامبر قبر مادرش آمنه را زيارت  )ص( َقْبَر أُمِّ النَِّبىُّ

كرد و هم خود گريست و هم افرادي كه در كنارش بودند را گرياند.
اين حديث صحيح افزون بر اينكه مشــروعيت گريه بر مــردگان را اثبات مي كند 
مشروعيت گرياندن ديگران در عزاداري ها را نيز اثبات مي كند، زيرا در اين حديث هم 
تعبير »بكي« هست كه به معني گريه  كردن است و هم تعبير »ابكي« هست كه به 
معني گرياندن ديگران است. پس مشروعيت به پا كردن سوگواري براي گذشتگان به 
خوبي از اين حديث صحيح قابل استنباط است. بايد توجه داشت كه واقعه سوگواري 
پيامبر)ص( براي آمنه بيش از نيم قرن پس از وفات آمنه است؛ زيرا پيامبر در سن 
6 سالگي مادرش را از دست داد، حال آنكه بر اساس مفاد برخي روايت ها، اين واقعه 
در سال فتح مكه يا در سال حجه الوداع رخ داده است. يعني حد اقل 55 سال پس از 
وفات آمنه اتفاق افتاده است. اين نشان مي دهد كه مشروعيت به پا كردن سوگواري 
براي گذشتگان مقيد به زمان خاصي نيست و اينچنين نيست كه زمان مشروعيتش 

محدود به سه روز اول يا محدود به مراسم هفت يا چله اول باشد.
واقعه به پا  كردن عزاداري پيامبر)ص( براي مادرش آمنه، به شكل مختصري كه در 
صحيح مســلم آمده در بسياري از كتا ب های معتبر ديگر اهل  تسنن نيز آمده، ولي 
در برخي كتاب ها اين واقعه با تفصيل بيشتري نيز روايت شده كه جزئيات بيشتري 
را از اين واقعه نشان مي دهد. مثالً حاكم نيشابوري در مستدركش و ابن ابي حاتم در 
تفسيرش اين حديث را از ابن مسعود مفصل تر نقل مي كنند. )حاكم در ادامه حديث 
و ابن ابي حاتم در ابتداي تفسيرش صحت حديث را تأييد مي كنند. روايت حاكم اين 
است كه: پيامبر)ص( به سوي قبرستان خارج شد و در بين قبرها نظر مي كرد. ما نيز با 
او خارج شديم، او به ما فرمان داد كه بنشينيم و ما آنجا نشستيم. سپس خودش بين 
قبرها قدم مي زد تا اينكه به قبري رسيد، او با صاحب قبر به صورت طوالني نجوا  كرد. 
سپس ناله پيامبر)ص( بلند شد و با صداي بلند گريه  كرد. ما نيز با گريه او گريستيم، 
ســپس پيامبر)ص( به طرف ما آمد و عمر با او مالقات كرد و به او گفت: اي رسول 
خدا)ص( چه چيز شما را گرياند؟ ما نيز گريستيم و نگران شديم. پيامبر نشست و 
گفت: قبري كه شما ديديد من با او نجوا مي كردم قبر مادرم آمنه بود... سپس پس 
از بيان نكاتي در آخر حديث مي گويد: دلسوزي كه فرزند از مادرش مي گيرد مرا نيز 

گرفت و موجب گريه من شد. 
از اين حديث نيز نكاتي قابل استنباط است. پيامبر)ص( فرمان مي دهد كه اصحاب 
كنار قبور بنشــينند )فأمرنا فجلسنا( و ســپس آنان را با گريه و ناله خود به گريه 
مي اندازد )فبكينا لبكائه( تا رسماً يك مجلس عزاداري جمعي به پا كرده باشد. ديگر 
اينكه پيامبر)ص( مدت طوالني با صاحب قبر نجوا مي كند تا براي مردم روشن شود 
كه مردگان نيز مي فهمند و مي شــنوند. ديگر اينكه پيامبر)ص( در اين واقعه، پس 
از نيم قرن با ناله و صداي بلند گريه كرد )ارتفع نحيب رســول اهلل( و سبب گريه را 
دلســوزي به مادر قرار داد )فذلك الذي أبكاني( تا روشن سازد در هر زمان انسان از 
روي دلسوزي براي گذشتگان با صداي بلند بگريد اين عزاداري مشروع است حتي 

اگر سال ها از واقعه مرگ گذشته باشد.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  حتماً اين 
جمالت بــه يادماندنى امام خمينــى)ره( را بارها 
شنيده ايد كه فرمود: »... بايد ما محرم و صفر را زنده 
نگه داريم به ذكر مصايــب اهل بيت)ع( كه با ذكر 
مصايب اهل بيت)ع( زنده مانده است اين مذهب تا 
حاال... محرم و صفر اســت كه اسالم را نگه داشته 
است. فداكاری سيدالشــهدا)ع( است كه اسالم را 
برای ما زنده نگه داشته است...«. جمالتى كه شاهد 
آن 14 قرن تاريخ پرفراز و نشــيب اســالم است و 
انقالب اســالمى ترجمان عينى آن. در گفت وگو با 
حجت االسالم على اكبر نوايى شورورزی، پژوهشگر 
و استاد حوزه علميه خراســان، به تبيين اين نگاه 

پرداخته ايم.

امام خمینی w آفریننده عاشورایی دیگر »
در گستره تاریخ بود

حجت االسالم نوايى در توضيح جمله معروف امام 
خمينى)ره( كه فرمود اين محرم و صفر است كه 
اسالم را زنده نگه داشته است، مى گويد: بايد بدانيم 
امام خمينى)ره( آفريننده عاشورا و حماسه ای ديگر 
در گستره تاريخ بود. او در عصر غلبه كامل ظلمت 
و روح شــيطانى از راه و روش امام حســين)ع( و 
حادثه غمگين و غمبار عاشورای سال 61 هجری 
الهــام گرفت. امام)ره( در بخش های پايانى كتاب 
واليت فقيه و حكومت اسالمى به طلبه ها توصيه 
كرد كه عاشورا بيافرينند. همان طور كه در عصر 
حاضر و دوران معاصر انقالب اسالمى سبب حيات 
مجدد اسالم شد زيرا نظام سلطه، آمريكايى ها و 
همه شياطين عالم دست به دست هم داده بودند 

تا اسالم را از بيخ و بن بركنده و نابود كنند.
او اضافه مى كند: امام)ره( با الهام از مكتب حسين  
بن على)ع( و مكتب عاشورا انقالب آفريد. در اين 
ميان حبيب بن مظاهرها، على اكبرها و قاسم های 
دوران معاصــر ما در پرتو انقالب امام و با تأســى 
از امام حســين)ع( و ياران باوفايش و همچنين 
زنانى كه به صحنه آمدند نيز با تأسى از حضرت 
زينب)س( حيات مجدد اسالم را در دوران معاصر 
بيمه و تضمين كردند. امــام خمينى)ره( با روح 

واليى و عشــقى كــه به مكتب 
عاشــورا و اهل بيت)ع( داشت، 
توانســت بزرگ ترين اتفاق را در 
دوران معاصر رقم بزند بنابراين با 
اعتقاد راسخ فرمودند اين محرم و 
صفر است كه اسالم را زنده نگه 

داشته است.
اين پژوهشــگر دينى در توضيح 
چگونگى اين زنده نگه داشــتن 
نيز توضيح مى دهد: يزيد و تمام 
دودمان بنى اميه سوگند خورده و 
مصمم بودند كه ريشه اسالم را 
كنــده و نگذارند كه پيامبر)ص( 
به آرمان هايش دست پيدا كند. 
انگيزه اصلى معاويه برای قتل امام 
حسن)ع( نابودی اسالم بود. تمام 
هم و غــم او اين بود كه خالفت 
اســالمى را به سلطنت موروثى 
تبديل كند تا به وسيله سلطنت 

بنى اميه اندک اندک اسالم از بين 
برود. روايت مغيره بن شعبه شاهدی است بر اين 
ادعا كه هدف معاويه نابودی اسالم بود. او مى گويد 
كه معاويه گفت: ای مغيره، ابوبكر آمد و به مردم 
نيكى كرد اما وقتى مــرد نامش هم مرد. عمر و 
عثمان هم همين طور. ولى نام محمد روزی پنج 
نوبت در كنار نام خدا بر سر مأذنه ها در اذان برده 
مى شود. به خدا قسم، من از پا نمى نشينم تا اينكه 

نام محمد را دفن كنم.

محرم سبب بقای اسالم شد»
اين استاد حوزه و دانشگاه يادآور مى شود: بنى اميه 
و ابوســفيان هرگز مســلمان نشــده بودند. البته 
ابوسفيان در ظاهر ادعای مسلمان بودن كرده بود. 
معاويه نيز به همين دليل يزيد را وليعهد خود كرد 
و اگر امام حسين)ع( مقابل اين قضيه نمى ايستاد، 
روند حكومت افراد عياش، شــرابخوار و شهوترانى 
چون يزيد ادامه پيدا مى كرد و اســالم در دهه های 
اول شــكل گيری از بين مى رفت. پس وقتى از امام 

كه  خواســته  شد  حسين)ع( 
با يزيــد بيعت كنــد، فرمود: 
زمانى كه امت اسالمى گرفتار 
زمامداری مثل يزيد شود، بايد 
با اسالم خداحافظى كرد. امام 
حسين)ع( تصريح كرد با وجود 
حكومتى كه يزيد در رأس آن 
است، ديگر اميدی به بقای دين 
خدا نمــى رود. از كالم امام)ع( 
برداشت مى شود كه بايد در برابر 
اين خاندان فاسد قيام كرد، آن 
هم با افشای چهره واقعى آن ها.

او تصريــح مى كنــد: نهضت 
عاشورا در امتداد اين تصميم 
تاريخى كاخ ســتمگران را از 
بين برد و آن ها را رســوا كرد. 
در  زينب)س(  بعدها حضرت 
مجلس يزيد گفت دروغگو و 
فاسد رســوا خواهد شد. پس 
از عاشورا حقيقتاً بنى اميه دوام 
نياوردند و هرگز بر قلوب مسلمين حكومت نكردند 
هر چند كه با زور، سرنيزه و خشونت بر جان مردم 
مسلط بودند. بنى عباس هم همين طور شد و به 
وسيله نهضت بزرگ عاشورا و انقالب كبيری كه 
اباعبداهلل الحسين)ع( با ياران اندكش به وجود آورد 

ظالمان و نيت های شوم آنان رسوا شد.
مسئول مركز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه 
علميه خراسان در ادامه بيان مى كند: اينكه محرم 
سبب بقای اسالم شــد، يك حقيقت است. زيرا 
پس از اتمام واقعه عاشورا و همزمان با فرارسيدن 
غروب روز دهم محرم جرقه های بيداری زده شد 
و انقالب های تاريخى شكل گرفت. بنابراين ما در 
دانشگاه ها بايد جوانان را متوجه كنيم كه نهضت 
عاشورا مطلع الفجر تمام انقالب های بزرگ تاريخ 
شيعه شد و شيعه دار به دوش حركت كرده تا به 
اين مقطع رسيده است و در اين راه گلوی خود را 
مانند امام حسين)ع( در دسترس دشمنان دين و 

بنى اميه صفتان قرار داده است.

عاشورا، مطلع بیداری جهان اسالم»
اين اســتاد حوزه و دانشــگاه تصريح مى كند: امام 
حســين)ع( به شيعيان بيداری داد و عاشورا مطلع 
بيداری جهان اســالم شد. امام ســوم شيعيان در 
عاشــورا همه اســالم را تضمين كرد. وجود پاک 
امام حسين)ع( موجب شــد نماز، امر به معروف و 
نهى از منكر، زكات و... احيا شــود. امر به معروف و 
نهى از منكر امام حسين)ع( در عاشورا بسيار مهم 
بود. بزرگ ترين معروف اقامه حكومت اســالمى و 
بزرگ ترين منكر امامت يك فرد ظالم و ســتمگر 
است. از نظر ايشان امام كسى است كه به حكم خدا 
حكومت كند و قيام به عدالت كند. بنى اميه عدالتى 
نداشت و هر چه بود كشتار، جنايت، فسق و فجور 
بود و امام سوم شيعيان خود را در راه خدا وقف كرد.

او تصريح مى كند: حركت ها در راه خدا زمانى به بار 
مى رسند كه اخالص در آن ها وجود داشته باشد. امام 

حسين)ع( خالص و مخلص بود و اخالص او سبب 
شد كه نهضت كبير عاشورا در طول تاريخ همچون 
موج حركت كند و همزمان بر گســتره و پهنه آن 
افزوده شود. از طرف ديگر اصل شهادت موجب نقش 
مهم محرم در زنده ماندن اســالم شد. شهادت امام 
حسين)ع( و خون ايشان حماسه آفرين بود، همان 

طور كه شهادت حاج قاسم سليمانى حماسه آفريد.
حجت االســالم نوايــى در پايان مى گويــد: امام 
حســين)ع( هدفى واال و باارزش داشت. او تالش 
كرد تا حقيقت اســالم را همــان طور كه پيامبر 
اكــرم)ص( مى فرمود، عرضــه كند. حقيقتى كه 
سال ها مخدوش شده بود. امام حسين)ع( در برابر 
حكومت ظالم و مستبد ايستاد، مبارزه كرد و برای 
اصالح دين اسالم به شهادت رسيد. اينكه محرم 
و صفر اســالم را زنده نگه داشته حقيقت بوده و 

امام)ره( جز حقيقت چيزی نگفته است.

 گفت وگو با حجت االسالم نوایی 
در تبیین گزاره »محرم و صفر اسالم را زنده نگه داشته است«

بیداری عاشورایی 
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 j امام حسین 
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ارائه گردیده از طرف مالک قطعه شماره 59 به ایشان اختصاص داده شده است که با توجه ارائه زمین فوق معلوم و 

Y=4026491 و X=747610 :زمین ارائه شده عبارتند از utm مشخص گردید نقاط
X=747699 و Y=4026525 X=747696 و Y=4026555 X=747601 و Y=4026525 می باش��د ک��ه مت��راژ 
زمین 3298 مترمربع پس از کس��ر مش��اعات می باشد در زمین فوق الذکر هیچگونه اعیانی احداث نگردیده است و 
محصور نمی باشد در زمان بازدید هیچگونه انشعابی از قبیل آب- برق- گاز و تلفن برای زمین وصل نبوده ولی داخل 
پروژه خیابان کش��ی و انشعابات آماده می باشد ضمناً از طرف مدیرعامل پروژه مجتمع گلخانه ای سردشت خراسان 
رضوی نامه ای بعنوان آقای محسنیان از بابت بدهی مربوط به پروژه بشماره 504 -98/12/5 اعالم که کپی آن جهت 
بهره برداری ضمیمه می باشد لذا با توجه به موقعیت ملک ارائه گردیده بمساحت 3298 مترمربع و سند مشاعی صادر 
شده و با توجه به اینکه زمین فوق الذکر داخل پروژه مجتمع گلخانه ای سردشت قرار دارد و امکانات مربوطه از قبیل 
آب- برق- گاز مهیا بوده و خیابان کش��ی انجام پذیرفته اس��ت و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری ارزش کل ملک 
بدون احتس��اب بدهی نامه اعالم ش��ده برابر دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و پانصد هزار ریال معادل 
دویس��ت و چهل و هفت میلیون و س��یصد و پنجاه هزار تومان می باشد و حدود اربعه ملک: به حدود: شماالً بطول 
515 پانصد و پانزده مترمربع یکصد و سی و هشت اصلی غیره شرقاً در چهار قسمت غیره بطول 102 یکصد و دو 
متر به یکصد و س��ی و هش��ت اصلی دوم غیره به طول 104 یکصد و چهار متر به یکصد و سی و هشت اصلی سوم 
غیره بطول 215 دویس��ت و پانزده متر به یکصد و س��ی و هشت اصلی غیره چهارم بطول 390 سیصد و نود متر به 

یکصد و سی و هشت اصلی غیره
جنوباً در دو قس��مت اول غیره بطول 188 یکصد و هش��تاد و هش��ت متر به یکصد و سی و هشت اصلی غیره دوم 
بطول 100 یکصد متر به یکصد و س��ی و هش��ت اصلی غرباً به طول بطول 699 شش��صد و نود و نه متر به یکصد 
و س��ی و هش��ت اصلی که تمامی 4245 سهم مشاع از 297648 سهم شش��دانگ پالک ثبتی فوق الذکر در قبال 
مبلغ 2/473/500/000 ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 98/940/000 ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 
123/675/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده تمامی 
4245 س��هم مش��اع از 297648 سهم ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 2/473/500/000 ریال از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر در روز چهارش��نبه مورخه 1399/6/19 در محل ش��عبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده 
یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، 
خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه 

مزایده در صندوق ثبت توسط خریدار و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905580 م.الف 144
تاریخ انتشار 1399/6/4

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای س��یدعلی س��خدری دارای  شناسنامه ش��ماره  40 به شرح داد خواس��ت به کالسه  99/110 
ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدسخدری به شناسنامه 238  
درتاری��خ  1380/11/27 دراقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1-سیدعلی سخدری ش ش 400ت ت 1332/11/1فرزندمتوفی 2-فاطمه سخدری ش ش 10 ت ت 1335/8/1 
فرزندمتوفی 3- زهراس��خدری ش ش 468 ت ت 1340/7/1فرزندمتوفی 4- زهرابیگم س��خدری ش ش 2 ت ت 
1338/1/5فرزندمتوفی 5- سید حسن سخدری ش ش 556 ت ت 1347/1/5فرزندمتوفی 6-سکینه بیگم سخدری 
ش ش 2 ت ت 1349/1/10فرزندمتوفی 7- بتول س��خدری ش ش 303 ت ت 1313/1/1همس��رمتوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. آ-9905577
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم فاطمه درودی دارای  شناسنامه شماره  5740003415 به شرح داد خواست به کالسه  سیارازاین 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اصغردرودی به شناسنامه 1708  
درتاریخ  1358/10/5 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-علی 
محمد درودی ش ش 3575 ت ت 1328/3/1فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه 
استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9905578
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که خانم نصرت درودی دارای  شناس��نامه ش��ماره  1154 به ش��رح داد خواس��ت به کالسه  سیارازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدمحمودحسینی به شناسنامه 4136  
درتاری��خ  1389/12/17 دراقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1-نصرت درودی ش ش 1154 ت ت 1335/6/1 2-معصومه بیگم حس��ینی ش ش 7399 ت ت 1359/6/30 
3-نجمه بیگم حس��ینی ش ش 209 ت ت 1360/6/20 4- زهراس��ادات حس��ینی ش ش 74 ت ت 1362/6/30 
5-سیدعلیرضاحس��ینی ش ش 9103 ت ت 1365/1/1 6-سیدحس��ین حس��ینی ش ش 1050156196 ت ت 
1368/12/1  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ--9905579
                               قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عماد فخار قابل طی وکالتنامه شماره 140064-1398,12,25 دفتر 15 قم بوکالت از طرف حیدر بایگان  با ارائه 
یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته سند مالکیت ششدانگ  پالک 10684/75  
اصلی بخش یک ثبت قم  که در صفحه  و دفتر الکترونیک  شماره 139920330001000795 بنام حیدر بایگان  
ثبت و صادر شده است مفقودگردیده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئین 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 کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر 

مقررات اقدام خواهد شد. م الف:12915  آ-9905592
محمود مهدوی - رئیس ثبت منطقه یک قم 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه بموجب وارده 99-3585-18/03/1399مالک  با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هومصدق اعالم داش��ته 
س��ند مالکیت شش��دانگ پالک ثبت 2450/178اصلی واقع در بخش 2 ثبت قم که ذیل ثبت 458522 صفحه 0 
دفتر139820330002002973   به نام فاطمه کریم نعمتی ثبت شده است سپس ایشان اعالم نموده که به علت 
جابجایی 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 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 خواهد شد  م الف:12916  آ-990559
عباس پور حسنی 

رئیس ثبت  اسناد  و امالک منطقه 2 قم

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 .                                                                                                       
اداره اوقاف و امور خیریه فردوس جهت شش��دانگ یکباب س��اختمان تحت عنوان حوض انبار قلعه به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس ، به مساحت 572/51 متر مربع ، پالک 3 فرعی از 234 � اصلی بخش یک 
فردوس ، انتقال مع الواسطه از اقای سید عبدالحسین نجفی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان رسالت 

� حوض انبار قلعه 
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-9905594
تاریخ انتشار نوبت اول:   04/ 1399/06
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/19

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اگهی انحصاروراثت
 اقای قادر بخش شاه ولی بر فرزند گل محمد  به شماره ملی  3591010022 به شرح دادخواست به کالسه پرونده  
37/1/99 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده   وچنین توضیح داده است که شادروان ماه خاتون 
شاه ولی بر فرزند خدامراد  به شماره ملی 3591812897 در تاریخ 1398/12/17 در زادگاهش بزمان بعلت حوادث 
ترافیکی فوت نموده اس��ت  ورثه حین الفوت ان مرحوم عبارتند از  :1-متقاضی با مش��خصات فوق همس��ر متوفی 
2-خدامراد ش��اه ولی بر به شماره ملی 3590999993 پدر متوفی 3-تاج خاتون شاه ولی بر فرزند کمال به شماره 

ملی 3590999799 مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات قانونی  درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی نمائید  تا هرکس  اعتراض یا وصیت نامه ای 
از متوفی  نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه )30روز ( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم  دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-9905591
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقایان مصطفی ش��فیعی محب س��راج و محمد صادق شفیعی محب س��راج برابر درخواست شماره 3790- 
1399/05/29 و با ارائه دو برگ استش��هادیه محلی امضاء ش��ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل 
پ��الک 43 فرع��ی از 4482 اصلی واقع در بخش یک قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت که با بررس��ی 
دفتر امالک مش��خص گردید شش��دانگ پالک فوق ذیل صفحات 229 و 359 دفاتر 148 و 113 به نام مصطفی و 
محمدصادق شفیعی محب سراج به عنوان صلح مشروط به نسبت هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد 
مالکیت صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید، بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت 

به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/6/4  آ-9905543
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( به شماره بایگانی 9600120

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب منزل پالک ثبتی 1780 فرعی از 45 اصلی بخش یک مه 
والت مالکیت اقای سید حسین حسینی واقع در مه والت ،شادمهر شهرک امام علی )ع( اراضی بنیاد مسکن که طبق 
نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک فوق الذکر به مبلغ 1578000000 ریال )یک میلیارد و پانصد هفتاد و هشت 
میلیون ریال ( ارزیابی ش��ده و پالک فوق دارای 300متر مربع عرصه و حدود 94 متر مربع اعیانی نمای س��یمان و 
محوطه غیر تکمیل و نمای داخل حیاط سیمان سیاه و دارای انشعابات اب،برق که برابر گزارش کارشناس ملک مزبور 
در تصرف اقای مهدی علیدادعبدل آبادی می باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/6/19 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت واقع در فیض آباد بلوار خرمشهر از طریق مزایده به فروش می رسد 
مزایده ششدانگ پالک مزبور از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی وی در جلسه مزایده می باشد و بازدید از ملک موصوف صرفا از ساعت 8الی 12روز چهارشنبه 1399/6/12 و 

با هماهنگی با واحد اجرای این اداره میسر می باشد م الف7/99/56  آ-9905590
علی احمدی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک مه والت

 
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فروغ مالکی شجاع باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 42 
زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت 978400 ب 97 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 
22710/8535- اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار دانشجو دفتر 139820322001011412 
بعلت اسبابکشی از بین رفته که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره اعالم و رس��ید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار:99/6/4   م الف:390      آ-9905560

حسینعلی مالیی
 رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای غالم حسین شاهی خشت فرزند محمدعلی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای قاسم 
علی محمدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند یکدستگاه تراکتور به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل 
اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,228ثبت و برای مورخه99,6,25ساعت 5:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است 
لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گرددشمامیتوانید قبل از رسیدگی 
به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان باخرز مستقر درمجتمع شماره یک به نشانی باخرز بلوار امام 
خمینی مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی 

درشورا حاضرشوید درصورت عدم حضور غیابارسیدگی خواهدشد.آ-9905561
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف باخرز

اگهی انحصاروراثت
 خانم خیر بی بی بهزادی بشماره شناسنامه 3591799114 به شرح دادخواست به کالسه 99/497 از این دادگاه 
درخواست نموده چنین توضیح داده که شادروان فیروز بهزادی بشماره شناسنامه 1370 در تاریخ 1398/4/19 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق 
همس��ر متوفی 2-مرصاد بهزادی بشماره شناس��نامه 3581585111  3- محمد میثاق بهزادی بشماره شناسنامه 
7370149633 فرزندان ذکور متوفی 4- رقیه بهزادی بش��ماره  شناس��نامه 7370026124 فرزنداناث متوفی 5- 
شهربانو بهزادی اطهر بشماره شناسنامه 3581364948 مادر متوفی 6- حسین بهزادی بشماره شناسنامه 200پدر 

متوفی ،مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 

.آ-9905573
عظیم بامری 

 رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کبودرآهنک 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ  تصرفات  مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
سید احمد موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 3361 صادره از کبودرآهنگ دریک گاوداری به مساحت 
5000 متر مربع مفرور و مجری ش��ده از پالک 238 اصلی واقع در روس��تای دس��تجرد بخش 4 حوزه  ثبت ملک 
کبودراهنگ خریداری از مالکین رسمی  آقایان سید محمد وسید حسین موسوی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب  دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت  به صدور سند ، 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. )م الف 122(9904686
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/4

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کبودرآهنگ -  محمد صادق بهرامی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش14 یزد- نصراباد و توابع
2451فرعی از 21 - اصلی – خانم شهال زروئی نصراباد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه

بطور مفروز قسمتی از پالک برابر به مساحت کل 92 مترمربع بموجب رای شماره
139960321006000822 مورخ 1399/04/22 واقع در نصراباد  تفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی

2451فرعی از 21 - اصلی – آقای س��ید جالل میر اکرم علی اباد نس��بت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه بطور 
مفروز قس��متی از پالک برابر به مساحت کل 92 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139960321006000832 مورخ 

1399/04/22 واقع در نصراباد تفت در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.9904682
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/06/04
امیرحسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 1399860327006000300 مورخه 99/4/31موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید 
غفور شفیعی فرزند سید نازنین به شماره شناسنامه 3573 صادره از طارم به شماره ملی5399886863 نسبت به 
ششدانگ  یک باب  عمارت به مساحت 209.69 متر مربع مفروز  و مجزی شده از پالک 146 اصلی واقع در شهر 
آب بر انتقال مع  الواسطه از مالک رسمی حسن محرمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند در شهر ها 
از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق  آگهی در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره پست  محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9904680
 تاریخ انتشار نوبت اول99/5/20

تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/4
 سید رضا شفیعی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8053612 هیئت اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی تیمور کاسه 
گر محمدی فرزند جمشید چهار سهم از 22 سهم شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 199 
مربع قسمتی از پالک 745 فرعی از 11 اصلی به کالسه 97,2954 واقع در بخش 4 ثبت تنکابن خریداری شده از 
سند مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9904662..م الف19903492
تاریخ انتشار : نوبت اول : 1399,05,19   تاریخ انتشار : نوبت دوم : 1399,06,04

شهریار شکوری
 سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
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افزایش ارزش پول ملی در گرو جهش تولید ©
 جلوگیری از روند کاهشی ارزش پول ملی یکی از  موضوعات مهمی است که 
مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید دارند، اهمیت این مسئله موجب شد تا 
این موضوع یک بار دیگر در دیدار تصویری هیئت دولت با معظم مورد تأکید 

جدی ایشان قرار بگیرد. 
مقــام معظم رهبری درباره افزایش ارزش پول ملی در بلندمدت و کوتاه مدت 
راهکارهایــی به دولــت ارائه دادند، راهکارهایی که توجــه به آن می تواند در 

هدف گذاری برای رسیدن به افزایش ارزش پول ملی بسیار کارساز باشد. 
بی تردیــد یکــی از راهکارهای مهــم جلوگیری از کاهــش ارزش پول ملی، 
سیاســت گذاری ها و اعمال روش های مدیریتی برای کنترل تورم اســت، اگر 
تورم  کمتر شــود قطعاً گام بلندی در راستاي جلوگیری از کاهش ارزش پول 

ملی و افزایش ارزش آن برداشته شده است. 
دولت با توســل به راهکارهای مختلفی مثل راهکارهای مالی و پولی می تواند 

مانع بزرگی در برابر افزایش نرخ تورم ایجاد کند.
 موضوع مهم دیگری که بر کاهش ارزش پول ملی بســیار مؤثر است افزایش 
نقدینگی است که با راهکارها و ابزارهای اقتصادی مؤثر باید از نقدینگی که در 
فعالیت های مولد به کار گرفته نمی شود جلوگیری به عمل بیاید، ضمن اینکه 
با سیاســت های علمی اقتصادی نقدینگی کشور که امروز به بیش از 2هزار و 
600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته به ســمت افزایش تولید داخل هدایت 

شود تا ارزش معامالت داخلی ارتقا بیابد. 
راهکار دیگری که در راســتای افزایش ارزش پول ملی قابل اتکاست؛ پرهیز از 
واردات غیرضروری و دوری از وابســتگی به کاالی خارجی است، هنگامی که 
امکان تولید کاالیی در داخل کشور میسر است هیچ دلیلی ندارد که نسبت به 
واردات آن کاال اقدام کنیم، بنابراین به نظر می رسد یکی از مهم ترین کارهایی 
که در راســتای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی می توان انجام داد توجه 
به امر تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی اقتصاد 
است، با تکیه بر توانایی ها، استعدادها و ظرفیت های کشور بسیاری از مشکالت 
و موانعی که اقتصاد را در گرداب سنگینی فرو برده حل می شود و می توان به 

آینده اقتصاد ایران و توسعه یافتگی آن امیدوار شد.

مانع خودکفایی صنعت  تایر در ایران چیست؟

الستیکسازیدردستاندازبیارزی
اقتصاد- فرزانه غالمی: تایرسازان کشور در بهار 
امسال 6۷ هزار و ۷۳۴ تن انواع تایر و تیوب تولید 
کرده اند که این رقم رشــدی 2۴  درصدی نسبت 
به مدت مشابه ســال پیش و این حجم از تولید 
معــادل ۱0 میلیون و ۵2۵ هزار و 662 حلقه تایر 
است که در مقایسه با بهار 98 رشد 2۷  درصدی 
داشته است.تایر و الستیک سازی به عنوان یکی از 
صنایع اشــتغال زا و سودآور در کشور، اما با وجود 
ظرفیت های باالی تولید با بی مهری هایی به ویژه 
در حوزه تایر ســنگین روبه رو اســت که به گفته 
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران از جنس 

کمبود ارز، تحریم و فقدان برنامه ریزی است. 
مصطفی تنها در گفت وگو بــا خبرنگار ما تأکید 
می کند: نمی تــوان این بی مهری هــا را تعمدی 
دانست و دنبال متهم ســازی دیگران بود و آنچه 
فضای کاری این صنعت ارز بر را مه آلود و پرچالش 

کرده، نبود برنامه ریزی و راهبرد است.
گفت وگوی ما را با او بخوانید:

 آقای تنها! با ظرفیت های موجود در تولید   
تایر سنگین و کمبودهای این حوزه که از محل 
واردات تأمین می شود، بحث را شروع کنیم.

 ما امروز کارخانه هایی داریم که در تولید تایر سابقه 
کاری 20 تا ۳0 ساله دارند. در حال حاضر و از بین 
دو نوع تایر سنگین بایاس)نخی( و رادیال )سیمی( 
با کمبود رادیال مواجه هســتیم. این کمبود بدان 
معنی نیست که در کشور ظرفیت الزم برای تولید 
رادیال نداریم بلکه اگر موانع را که عمدتاً از نوع ارزی 
است، بردارند، می توانیم نیاز کشور را تأمین کنیم. 
در حال حاضر حدود دو سوم از نیاز به تایر رادیال 
از محل واردات تأمین می شود. بررسی های ما نشان 

می دهد نیاز ساالنه کشور به تایر سنگین حدود 2/۳ 
تا 2/۵ میلیون حلقه اســت که حدود 60 درصد 
)بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و ۵00 هزار 
حلقه( از این نیاز را رادیال تشکیل می دهد. البته 
تحریم ها ترددهای جاده ای و بین بندری کشــور 
را کاهــش و میزان مصرف را هــم کم کرده و در 
حدود یک میلیون و 200 حلقه نگه داشــته است 
که حدود ۳00 هزار حلقه را یک تولیدکننده داخلی 
تولید می کند و مابقی وارداتی است. این ها در حالی 
اســت که ما با ممنوعیت صادرات هم مواجه ایم.

اگر    می شــود  گفتــه   
نیمه تمام  کارخانــه  پنــج 
الستیک سازی کشور با اعتبار 
حــدوداً 500 میلیون دالری 
تکمیل شوند، نیازی به واردات 
الستیک های سنگین نیست. 
شما این  نوع اظهارات را تأیید 

می کنید؟
ما در تولید تایر ســنگین با دو 
دســت طرح مواجه ایــم؛ یکی 
توســعه  صنایع موجود است که 
مشکلشان نیاز ارزی است. مثاًل 

کویر تایر با حدود 20 میلیون دالر ارز در 9 ماه تا 
یک سال می تواند یک چهارم نیاز کشور را به بازار 
عرضه کند. گروه دیگر طرح های جدید هســتند 
که زمان الزم برای راه اندازیشان حدود چهار سال 
اســت؛ چرا که باید آموزش کارکنان، تأمین مواد 
اولیه، ساخت تأسیسات و... را از سر بگذرانند. هر 
یک از این طرح ها ۱۵0 میلیــون دالر نیاز ارزی 
دارد و میــزان پیشرفتشــان در حد تأمین زمین 

و دیوارکشــی سایت اســت. این مقدار نیاز ارزی 
با دالر 2۳ هزار تومان هیوالیی از پول اســت که 
باید پرسید از کجا باید تأمین شود؟ تولیدکننده 
عالوه بر این نیاز ارز، نیاز ریالی هم دارد. در حالی 
که طرح های تایر ســنگین چنین چشــم اندازی 
دارند و به آسیب شناســی و رفــع نیازهای ارزی 
طرح های موجود نیــاز داریم، وزارت صمت برای 
جذب ســرمایه گذار جدید و ارائه زمین رایگان در 
شهرک های صنعتی به سرمایه گذاران برای تولید 
الستیک ســنگین فراخوان داده اســت. ما نیاز 
داریم بررسی شود چرا کسی که 
چهار سال پیش موافقت اصولی 
گرفته و یا همین طرح سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران 
در زابل چرا ناتمام مانده اســت؟ 
ایــن کار مهم تــر و واجب تر از 

سرمایه گذاری های جدید است.

 در حال حاضر صنعت تایر   
ایران در تأمین مواد اولیه تا 
چه میزان به واردات وابسته 

است؟ 
حدود ۴0 درصد در تأمین مواد 
اولیه ) کائوچو، آنتی اکسیدان ها، مواد شیمیایی و 
شتاب دهنده ها( به واردات وابسته هستیم که این 

مواد عمدتاً از آسیای شرقی تأمین می شود. 

اخیر    تایــر در ماه های  افزایش قیمت   
خبرساز شد. سهم مواد اولیه در قیمت تمام 

شده چقدر است؟
حدود ۷0 درصد مواد اولیه در قیمت تمام شــده 

نقش دارد و بر همین اســاس و با عدم تخصیص 
ارز دولتی، افزایش قیمت طبیعی بود. واقعیت این 
است که قیمت تایر وارداتی برای تایر ساخت داخل 
مبنا قرار می گیرد و وقتی نتوان از ارز ۴هزار و 200 
تومانی اســتفاده کرد، افزایش قیمت تمام شده 

ناگزیر اتفاق خواهد افتاد. 

 به نظر می رسد با توجه به ارزبری باالی   
ارز  تأمین  برای  باید  تولید الستیک، دولت 
این حوزه چاره اندیشی کند همان طور که در 
دهه 70 با قراردادهای فاینانس ارزی با اروپا 

همین کار را کرد.
بله. دولت موظف به تأمین ارز است. پس از انقالب 
و در همان دهه ۷0 ناگهان ظرفیت تولید الستیک 
سنگین در کشور دو برابر شد چون با فاینانس، ارز 
مورد نیاز این صنعت را از اروپایی ها تأمین کردند. بر 
اساس آن قراردادها در مدت پنج سال و به صورت 
قسطی ارز مورد نیاز برای ماشین آالت را برگرداندند 
چون ارزبری باالی این صنعت چنین ضرورتی را 
ایجاب می کرد. در دهه ۷0 و در اندک زمانی تعداد 
کارخانه ها از چهار به هشت افزایش یافت. متأسفانه 
به ما ارز ۴هــزار و 200 تومانی نمی دهند و برای 

گرفتن ارز نیمایی هم مشــکل داریم. برای خرید 
از بــازار آزاد هم نه ریال به اندازه کافی داریم و نه 
قانون اجازه خرید میلیــون دالری ارز را می دهد. 
یعنی به فرض داشــتن توان ریالی، بــازار ارز به 
دلیل این تقاضاهای سنگین متالطم خواهد شد.

 آقای تنها! گفته می شود برخی دست های   
پشــت پرده یا ذی نفعانی اجازه نمی دهند 
طرح های نیمه تمام الســتیک سنگین به 
بهره برداری برسد. شما این نوع اظهارات را 

تأیید می کنید؟
نه. اصالً بحث تعمد دولــت در عدم تأمین ارز یا 
وجود دست هایی برای جلوگیری از سامان گرفتن 
تولید الستیک سنگین نیست. متهم کردن دیگران 
بی مورد است. مشکل بزرگ کشور ما و حوزه تولید 
الستیک سنگین، نبود برنامه ریزی و راهبرد  است. 
یک نمونه از این بی برنامگی این است که در سال 
9۷ حدود 600 میلیون دالر برای واردات تایر ارز 
صرف شده پس ما این حجم از پول را داریم و اگر 
برنامه ریزی و چشــم انداز صحیحی داشتیم کافی 
بــود ۵ درصد از این رقم را به یک کارخانه داخلی 

بدهند تا نیاز کشور را در اسرع وقت تأمین کند.

خبر کوتاه

قیمت تایر وارداتی 
برای ساخت داخل 
مبنا قرار می گیرد 
و وقتی نتوان از 
ارز 4هزار و 200 
تومانی استفاده کرد، 
افزایش قیمت تمام 
شده ناگزیر اتفاق 
خواهد افتاد

بــــــــرش

اجرا شدن مصوبه حق مسکن به ضرر کارگران   تسنیم: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: اگر ماهیانه ۲۰۰هزار تومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه 
می شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شد، با ابالغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزار تومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع 

درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

علی قنبری استاد دانشگاه
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تســنیم: غنی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به پذیرش بحث تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت از سوی دولت گفت: 
کمیته امداد مأمور شده است تا روستاییان، کارگران فصلی و ساختمانی و افرادی 
که زیر پوشش هیچ نهادی نیستند را تأیید کند. وی با اشاره به اینکه جاماندگان 
جزو 6دهک پایین جامعه هســتند، افزود: بیشتر افرادی که سهام عدالت گرفتند 

جزو دهک پایین نیستند.

ایرنا: رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: با هدف قدردانی از مشترکان کم مصرف طرح 
تخفیف ۱00 درصدی در قبض این مشترکان اعمال خواهد شد، اجرای این طرح 
در قالب طرح »برق امید« عملیاتی خواهد شد تا هم قدردانی از مشترکان کم مصرف 
باشد و هم دیگران را به کم مصرف کردن، تشویق کند. وی افزود: بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران قرار است همه کسانی که تابستان امسال همکاری خوبی با صنعت 

برق داشتند و مصرف خود را مدیریت کردند مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

نود اقتصادی: مهرزاد منتظری، کارشناس بازار سرمایه گفت: همان موج صعودی 
در بازار که شاخص کل را از یک میلیون واحد به 2میلیون واحد که کسی انتظار 
نداشت و به دلیل فشــار ورود نقدینگی اتفاق افتاد، این بار برعکس شده است و 
نقدینگی با سرعت در حال خروج از بازار است. اگر سهامداران سهم های ارزشمندی 
دارند، فروختن سهم هایشان با این قیمت منطقی نیست و باید گفت برخی سهم ها 

دوباره رشد می کنند و در افق چند ماهه ضرر را جبران می کند. 

فروختن سهم ها در بازار سرمایه با این قیمت ها منطقی نیستبرخوردار ی کم مصرف ها ی برق  از تخفیف ۱00 درصدی کمیته امداد مأمور تأیید وضعیت مالی جاماندگان سهام عدالت

 بالتکلیفی ۸00هزار میلیارد تومان پروژه©
 نیمه تمام در کشور

قدس آنالین: بهروز محبی، عضو مجمع نمایندگان خراســان رضوی گفت: 
حدود 800هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. وی تصریح 
کرد: متأســفانه این پروژه ها با هزینــه بیت المال در دهه های مختلف و برخی 
از آن ها از ۳0 ســال پیش تا سطحی انجام و به حال خود رها شده اند که این 
موضوع موجب از بین رفتن برخی از منابع به کار رفته شــده در این پروژه ها 

نیز شده است. 

میوه های قاچاق را باید در مرزها آتش زد©
تسنیم: محمدعلی طهماسبی، معاون 
وزیــر جهاد کشــاورزی گفت: متولی 
بازار میدان میوه و تره بار در شــهرها، 
شهرداری ها هســتند و حتی من نیز 
میوه را گــران می خرم. همان طور که 
رهبر معظم انقالب فرمایش کردند باید 
هر گونه محصول قاچاق از جمله میوه 
را در همان مرز آتش زد و نباید به عنوان صدقه سری آن را به افراد داد زیرا موجب 

ورود بیماری و آفات خطرناکی به کشور می شود که دیگر ریشه کن نخواهد شد.

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قاون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک 3 اصلی- اراضی تیول

- شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک .... فرع��ی از 3 اصلی فوق به مس��احت 7131/04 متر مربع 
ابتیاعی آقای علی اکبر زورمند فرزند غالمعلی از محل مالکیت رسمی مشاعی آقای کریم زورمند برابر رأی شماره 

139960307003000218-1399/4/14 کالسه 4-1399هیأت
بخش سه قوچان پالک 5 اصلی – اراضی محمدآباد

- شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروع��ی دارای پالک .... فرع��ی از 5 اصلی فوق به مس��احت 1596/57 متر مربع 
ابتیاعی آقای رضا خان زاده فرزند ولی از محل مالکیت ثبتی رس��می مش��اعی آقای جعفر اربابیان برابر رأی شماره 

139960307003000290-1399/04/25 کالسه 85-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 12 اصلی – اراضی مفرنقاه

-ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک .... فرعی از 383 و 601 فرعی از 12 اصلی فوق به مساحت 4200 متر 
مربع ابتیاعی دولت جمهوری اس��المی ایران به بهره برداری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از محل مالکیت ثبتی 
رسمی مشاعی متقالضی  و آقای برات محمد عزیزی برابر رأی شماره  1399/04/24-139960307003000279 

کالسه 61-1397 هیأت
بخش سه قوچان پالک 14 اصلی –  اراضی آقاخان 

-شش��دانگ یکب��اب دامداری دارای پ��الک .... فرعی از 14 اصل��ی فوق به مس��احت 3345/48 متر مربع ابتیاعی 
آق��ای رض��ا نظافتی فرزند مجید از محل مالکیت ثبتی رس��می مش��اعی آق��ای محمد زحمتی برابر رأی ش��ماره 

139960307003000209-1399/4/8 کالسه 69-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 16 اصلی – اراضی کالته مستوفی

-شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی دارای پ��الک .... فرعی از 16 اصلی فوق به مس��احت 60112/95 متر مربع 
ابتیاعی آقای جعفر راسخ کالته جعفرآبادی فرزند محمدعلی از محل مالکیت ثبتی رسمی مشاعی راسخ رأی شماره 

139960307003000319-1399/04/30 کالسه 9-1398 هیأت

بخش سه قوچان پالک 19 اصلی – اراضی غرقاب
-ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک .... فرعی از 9 و 10 فرعی از 19 اصلی فوق به مساحت 3701 متر مربع 
ابتیاعی بقعه متبرکه امام زاده جعفر یام به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فاروج از محل مالکیت رسمی آقای احمد 

موسی پور  برابر رأی شماره 139960307003000237-1399/04/19 کالسه 16-1399 هیأت
بخش سه قوچان پالک 42 اصلی – اراضی تیتکانلو

-شش��دانگ یک سقطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 42 اصلی فوق به مساحت 171472/38 متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حاج حسین به تولیت آقای دین محمد جعفری و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه فاروج از محل مالکیت 
رسمی مش��اعی متقاضی برابر رأی ش��ماره 139960307003000236-1399/04/19 کالسه 90-1398 هیأت
-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 42 اصلی فوق به مساحت 57286/55 
متر مربع ابتیاعی آقای حسین شجاع مقدم تیتکانلو فرزند قربان از محل مالکیت رسمی آقای شیرمحمد علیزاده به 

متقاضی برابر رأی شماره 139960307003000234-1399/04/19 کالسه 31-1398 هیأت
-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک .... فرعی از 42 اصلی فوق به مساحت 57286/55 
متر مربع ابتیاعی آقای یحیی بزرگمهر فرزند علی از محل مالکیت رسمی آقای علی جیشی به متقاضی برابر رأی 

شماره 139960307003000235-1399/04/19 کالسه 30-1398 هیأت
بخش سه قوچان پالک 52 اصلی – اراضی برگرد

-شش��دانگ یکقطعه زمین مزروع��ی دارای پالک ... فرعی از 52 اصلی فوق به مس��احت 49734/64 مترمربع که 
مقدار 3594 متر مربع از حد جنوب در حریم رودخانه قرار گرفته اس��ت ابتیاعی آقای حس��ین برزل آبادی مایوان 
فرزند رمضانعلی از محل مالکیت رس��می آقای محمد جواد و محمد مهدی و غالمرضا طاهرزاده برابر رأی ش��ماره 

139960307003000286 – 1399/04/24 کالسه 1397/120 هیأت
بخش سه قوچان پالک 76 اصلی – اراضی طرقی

-شش��دانگ یکقطعه زمی��ن مزروعی دارای پ��الک ... فرعی از 76 اصل��ی فوق به مس��احت 35823/12 مترمربع 
ابتیاعی آقای حس��ین اکبری قلعه صفا فرزند علی اکبر از محل مالکیت رس��می مشاعی متقاضی برابر رأی شماره 

139960307003000243 – 1399/4/21 کالسه 1398/96 هیأت
-24095/57 س��هم مشاع از 50012/20 سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 76 اصلی 
فوق به مساحت 50012/20 مترمربع ابتیاعی آقای حسین اکبری قلعه صفا فرزند علی اکبر از محل مالکیت رسمی 

مشاعی متقاضی برابر رأی شماره 139960307003000244 – 1399/4/21 کالسه 1398/94 هیأت
-14925/92 سهم مشاع از 32665/34 سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 76 اصلی فوق 

به مساحت 32665/34 مترمربع ابتیاعی آقای حسین اکبری قلعه صفا فرزند علی اکبر از محل مالکیت رسمی مشاعی 
متقاضی برابر رأی شماره 139960307003000246 – 1399/4/21 کالسه 1398/95 هیأت

-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 76 اصلی فوق به مساحت 12150/76 مترمربع که مقدار 
722/5 متر مربع از آن در حریم رودخانه قرار گرفته است ابتیاعی آقای قربان جاوید فرزند محمد رضا از محل مالکیت 

رسمی مشاعی متقاضی برابر رأی شماره 139960307003000241 – 1399/4/21 کالسه 1398/54 هیأت
-24095/58 سهم مشاع از 50012/20 سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 76 اصلی فوق 
به مساحت 50012/20 مترمربع ابتیاعی آقای قربان جاوید فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره 139960307003000245 – 1399/4/21 کالسه 1398/57 هیأت
-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 76 اصلی فوق به مساحت 23526/11 مترمربع ابتیاعی آقای 
قربان جاوید فرزند محمد رضا از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رأی شماره 139960307003000242 

– 1399/4/21 کالسه 1398/56 هیأت
-17739/42 سهم مشاع از 32655/34 سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 76 اصلی فوق 
به مساحت 32665/34 مترمربع ابتیاعی آقای قربان جاوید فرزند محمدرضا از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

برابر رأی شماره 139960307003000247 – 1399/4/21 کالسه 1398/55 هیأت
بخش سه قوچان پالک 84 اصلی – اراضی کوران ترکیه

-ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک 198 فرعی از 84 اصلی فوق به مساحت 1281/16 مترمربع ابتیاعی آقای حسن 
کریمی صفا فرزند حیدرعلی از محل مالکیت رسمی آقایان کیوان و محمدتقی جوادی و قربان کیوان برابر رأی شماره 

139960307003000219 – 1399/4/14 کالسه 1398/37 هیأت
بخش سه قوچان پالک 112 اصلی – اراضی سیاهدشت

-ششدانگ یکباب ساختمان و زمین متصل دارای پالک ... فرعی از 112 اصلی فوق به مساحت 41637/60 مترمربع 
ابتیاعی بقعه متبرکه امام زاده جعفر سیاهدش��ت به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه فاروج از محل مالکیت رس��می 
آقایان قاس��م حیدری و جهان آغا هژبر قلیچی و س��بحان پاکزاد برابر رأی ش��ماره 139960307003000317 – 

1399/4/29 کالسه 1396/11 هیأت
بخش سه قوچان پالک 161 اصلی – اراضی چری

-شش��دانگ یکباب قطعه زمین مزروعی دارای پالک ... فرعی از 161 اصلی فوق به مس��احت 13813/90 مترمربع 
ابتیاعی آقای حسین رشید چری فرزند عبدالحسین از محل مالکیت رسمی آقای قربانقلی خدمتگذار برابر رأی شماره 

139960307003000248 – 1399/4/21 کالسه 1398/102 هیأت

بخش سه قوچان پالک 243 اصلی – اراضی ینگه قلعه
-ششدانگ یکباب منزل دارای پالک ... فرعی از 99 فرعی از 243 اصلی فوق به مساحت 275/32 مترمربع ابتیاعی 
خانم آیدا مهرداد از محل مالکیت رس��می آقای حس��ین مهرداد برابر رأی ش��ماره 139960307003000036 – 

1399/2/13 کالسه 1397/25 هیأت
-ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 58 از 243 اصلی فوق به مساحت 156/36 مترمربع ابتیاعی آقای قلی ولی پور 
از محل مالکیت رسمی آقای شیخ ابوالقاس��م برابر رأی شماره 139960307003000063 – 1399/2/23 کالسه 

1397/95 هیأت
آگهی اصالحی

ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 81860/66 مترمربع پالک ... فرعی از 376 فرعی از 12 اصلی و کل 
460 فرعی از 376 فرعی از 12 اصلی واقع در مفرنقاه بخش س��ه قوچان ابتیاعی آقای غالمرضا برزل آبادی مایوان 
فرزند علی محمد برابر رأی اصالحی 139960307003000223 – 1399/4/15 کالسه 1397/100 هیأت که در 

آگهی قبل اشتباهاً به مساحت 80591/08 متر مربع منتشر شده بود.
ششدانگ یکباب ساختمان کارخانه بسته بندی کشمش به مساحت 4304/21 مترمربع پالک ... فرعی از 42 اصلی 
واقع در تیتکانلو بخش سه قوچان ابتیاعی آقایان حسین و مهدی و رسول ناهید تیتکانلو)بالسویه( برابر آرای اصالحی  
139960307003000280 الی 139960307003000282– 1399/4/24 کالسه 16و15و1395/14 هیأت که 

در آگهی قبل اشتباهاً به مساحت 4003/90 متر مربع منتشر شده بود.
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود ضمناً صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی 

نخواهد بود.9904676
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/04

محمد اسماعیل فرهمند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج
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س��ازمان موقوفات یزد و کرمان)آس��تان قدس رضوی(جهت باغات 
موقوف��ات خ��ود ک��ود های به ش��رح ذی��ل را از طری��ق مناقص��ه خریداری                          
می نماید.کلیه شرکتها و فروشگاههای واجد شرایط می توانند پیشنهادات 
خ��ود را کتبا تا ی��ک هفته بعد ازتاریخ درج آگهی ب��ه آدرس دفتر مرکزی 
سازمان واقع در رفس��نجان ،میدان قدس سازمان موقوفات یزد و کرمان 

تحویل نمایند.
ش��رایط مناقص��ه: *واری��ز مبل��غ 200/000/000ری��ال ب��ه حس��اب ج��اری 

2217078000این سازمان نزد بانک تجارت رفسنجان
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مقدار /تنبرندنوع کود

150پارس اکسید شیرازنیترات کلسیم

150سنگرالاوره فسفات

150تسندرلو-یوروسالیدزسولفات پتاسیم

600ازبکسولفات آمونیوم کریستال
تلفن:03434281108-9 

آگهی مناقـصه
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد میلگ��رد م��ورد نی��از پروژه 

خوابگاه دانشجویی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000051، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  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 مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 1.000.000.000 
ریال ضمانت نامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد -روبروی شهید 
فکوری 94- طبقه دوم س��تاد مرکزی دانش��گاه تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/03

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/22

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ب���رگ گمرکی  و پ���اک های عقب و جلو خودرو وانت 
تویوتا استاوت 2000 به رنگ سبز  یشمی روغنی مدل 
1983 به ش���ماره موتور5R2164285 ش���ماره شاسی 
RK110605477 ش���ماره پ���اک 389ع38 ای���ران 85 
بنام عبدا... درک زهی سخا فرزند لعل بخش مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
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اص����ل پروانه حمل س����اح ش����کاری گلوله 
زنی به ش����ماره سریال 2472462 متعلق 
به آقای مجتبی ملکی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز و س���ند کمپانی خودروی 111SE مدل 1399 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 776و37 ایران 74  
M13/6435056 و ش���ماره شاس���ی  ش���ماره موت���ور 
NAS431100L1083538 به مالکیت زیبا سیستانی نژاد

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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نظ���ارت ش���ماره  ب���ه  کارگاه���ی  نظ���ارت  شناس���ه 
2 -30,1010 و 1 - 30,1010 پنیرسنتی گاوی نسبتاچرب 
رس���یده درآب نمک) حلب وس���یاهمزگی (متعلق به 
آقای اس���ماعیل جوادی بانام تج���اری فرهیخته لبن 
زنجان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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پروان���ه بهره ب���رداری  معدن دش���ت زینی بیرجند 
ص���دور  تاری���خ  و   32078 پروان���ه  ش���ماره  ب���ه 
96/12/28 ب���ه ن���ام حس���ن حاج���ی آب���ادی به کد 
مل���ی 0650668790مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی 206 مدل 1394 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 568 ه 14 ایران 
36  ش���ماره موتور 163B0221024 و ش���ماره شاسی 
اردالن  مالکی���ت  ب���ه   NAAP13FE7FJ330066
عباسی طرقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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اینجانب حسین بحرانی پور مالک خودروی پژو405 
ب���ه ش���ماره ش���هربانی 129ق78 ایران 36 و ش���ماره 
بدنه 13207585 و ش���ماره موت���ور 12484136847 
ب���ه علت فقدان اس���ناد ف���روش تقاضای رونوش���ت 
المثنی اس���ناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر 
ک���س ادعایی در م���ورد خودروی مذک���ور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان ش���هر س���اختمان سمند 
مراجعه نماید بدیهی اس���ت پ���س از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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برگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د صب���ا GTX مدل 
1381  رنگ قرمز شماره موتور 00339726 و شماره 
شاس���ی S1412281804367 ب���ه ش���ماره انتظام���ی

 214 ی 16 ای���ران 42 ب���ه مالکی���ت زه���ره کبیری زو 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
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ش�رکت مخابرات ایران- منطقه فارس  در نظر دارد " نگهداری امور شبکه میدانی 
محور چهار ش�امل شهرس�تان های فسا، سروستان، خرامه، اس�تهبان، نیریز، داراب 
و زری�ن دش�ت " را از طری�ق مناقص�ه عمومی پ�س از طی ارزیابی کیف�ی و تایید 

صالحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا از کلیه شرکتهای متقاضی که دارای گواهی صالحیت فعالیت و گواهی صالحیت 
ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی بهداشت، ایمنی 

و سالمت کار)HSE(می باشند دعوت به عمل می آید.
 FARS.TCI .IR  و WWW.TCI.IR متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش�تر به آدرس  های

مراجعه نمایند.

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 99/25
) یک مرحله ای(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

/ع
99
05
57
1

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
ام��ور تهیه و طبخ و توزیع غذای ش��بکه 

بهداش��ت و درمان شهرستان چناران را از طریق مناقصه 
عمومی به بخ��ش غیر دولتی واگذار نمای��د. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2099000060000052، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 1.150.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باش��د )مبلغ مندرج در آگهی مورخ 
3 / 6 / 99 بدین ش��رح اصالح میگردد(که در مهلت مقرر 
به حسابداری شبکه مذکور به نشانی : شهرستان چناران 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/02

* مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه از س��امانه: پایان روز 
99/06/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/22

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

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

احترام���ا بدینوس���یله ب���ه اط���اع م���ی رس���اند نوب���ت 
دوم آگه���ی تجدی���د مناقص���ه ش���هرداری س���بزوار به 
 )99/5/25 اول  )نوب���ت   9904930 آگه���ی  ش���ماره 
اس���ت  نرس���یده  چ���اپ  ب���ه   99/6/1 مورخ���ه  در 
ک���ه بدی���ن وس���یله اع���ام و اص���اح م���ی گ���ردد .
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استخدام تمام معلمان حق التدریس در آموزش و پرورش  ایلنا: محسن حاجی  میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجوز استخدامی سال ۹۹ در ۱۰ سال گذشته بی سابقه است، گفت: ۲۰هزار 
مجوز جذب در دانشــگاه فرهنگیان از طریق کنکور و ۲۸ هزار نفر از طریق ماده ۲۸ اســاس نامه دانشــگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون اســتخدامی و ۲۵ هزار مجوز تبدیل وضعیت حق التدریس ها و آموزش دهنده و 
آموزشیاران نهضت و مربیان پیش دبستانی را دریافت کرده ایم. تا آخر سال ۱۴۰۰ باید همه حق التدریس ها، آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی تبدیل وضعیت و استخدام شوند.

بازگشت نخستین گروه از دانشجویان ووهان به دانشگاه ها©
ایرنا:پس از هشت ماه تعطیلی دانشگاه ها، 
نخستین گروه از دانشجویان دانشگاه های 
شهر ووهان، جایی که برای نخستین بار 
ویروس کرونا در چین در این شهر کشف 

شد به دانشگاه ها برگشتند. 
»لی چین« معاون دفتر امور دانشــجویان 
دانشــگاه ووهان روز دوشنبه گفت: ما با 

رعایت معیارهای ترتیب، امنیت و نظم، روند بازگشــت دانشجویان به دانشگاه را اجرا 
کرده و نخستین گروه روز گذشته وارد دانشگاه شده اند.

او با یادآوری اینکه نخســتین گروه، دانشــجویان ترم اول هستند که وارد دانشگاه ها 
شــده اند، افزود: دومین گروه دانشجویان پیش از ۱۰ شــهریور، سومین گروه در ۱۶ 

شهریور و چهارمین گروه در ۲۱ شهریور به دانشگاه باز می گردند.
لی تصریح کرد: پس از آغاز فعالیت دانشــگاه ها، دانشجویان فقط با نشان دادن کارت 
می توانند وارد دانشگاه یا از آن خارج شوند. در حال حاضر در دانشگاه های شهر ووهان 

ضدعفونی انجام می شود.

انگلیس از فیس بوک و گوگل مالیات می گیرد©
مهر: وزارت دارایی انگلیس تصمیم دارد از شرکت های فناوری مانند گوگل و فیس بوک 

مالیات دریافت کند.
به گزارش رویترز، روزنامه »میل آن ســاندی« در گزارشی ادعا می کند ریشی سوناک، 
وزیر دارایی انگلیس تصمیم دارد مالیاتی برای شرکت های فناوری از جمله فیس بوک 
و گــوگل اجرا کند، زیرا در وضعیت حاضر درآمد زیادی ندارد. چنین اقدامی احتماالً 
به معامله تجاری با آمریکا ضربه می زند. انگلیس در ماه آوریل و پس از عیان شــدن 
کندی روند مذاکرات جهانی درباره وضع مالیات بر شرکت های فناوری، قانون مالیات بر 
سرویس های دیجیتال خود را رونمایی کرد. پیش بینی می شود مبلغ این مالیات در یک 
سال به ۵۰۰ میلیون پوند )۶۵۴ میلیون دالر( برسد و صرف هزینه های مالی عمومی 
کشور شود. اما این مبلغ فقط بخشی از بدهی ۲۰۰ میلیارد پوندی دولت انگلیس از زمان 

شیوع ویروس کرونا تا امروز است.
البته کارشناسان اشاره می کنند این مالیات احتماالً به ایجاد مانعی درزمینه معامالت 
میان آمریکا و انگلیس پس از تکمیل فرایند برگزیت منجر می شــود. در حال حاضر 
فرانسه و کشورهای دیگر نیز چنین مالیاتی را وضع کرده یا مشغول بررسی آن هستند.

 چینی ها بزرگ ترین پایگاه داده ژنتیک جهان را ©
تأسیس می کنند

اطالعات  جمــع آوری  با  چینی ها  مهر: 
ژنتیکــی بیش از ۷۰۰ میلیــون مرد در 
این کشور، بزرگ ترین پایگاه داده ژنتیکی 

جهان را تأسیس خواهند کرد.
بــه گزارش تک تایمز، در همین راســتا 
جمــع آوری نمونه خون بیــش از ۷۰۰ 
میلیون مرد در این کشــور آغاز شده که 

شامل نوجوانان و کودکان نیز می شود. این کار در سراسر چین صورت می گیرد.
دولت چین این کار را با همکاری مدارس، شعب پلیس در سراسر چین و برخی نهادهای 
دولتی دیگر انجام می دهد. مقام های این کشور کار جمع آوری اطالعات ژنتیکی مردان را 

در چین از سال ۲۰۱۷ آغاز کرده اند.
این کار پیشبرد طرح های جامع بهداشت و سالمت در چین را تسهیل کرده و به مقابله با 
بیماری های واگیر و مسری در نقاط مختلف این کشور کمک شایانی خواهد کرد. عالوه 
بر این، از این اطالعات می توان برای طراحی سیســتم های کشوری هوش مصنوعی، 
راه اندازی سیســتم های تشخیص چهره و افزایش ایمنی و امنیت ملی چین استفاده 
کرد. اطالعات یادشده به دستیابی به یک نقشه جامع ژنتیک در چین کمک می کند 
که نتیجه آن، ارتقای سیاست گذاری های جمعیتی، قومی، نژادی و تسهیل برنامه ریزی 
اقتصادی و اجتماعی برای عموم مردم خواهد بود. اجرای این طرح با همکاری شرکت 
دارویی ترمو فیشر آمریکا صورت می گیرد و کیت های جمع آوری نمونه های خون مورد 

استفاده در چین توسط این شرکت تولید شده است.

معاون کل وزارت بهداشت:

 حداکثر تأثیر داروهای گرانقیمت برای درمان کرونا ©
تا ۲۰ درصد است

ایرنا: معاون کل وزارت بهداشــت گفت: 
حداکثر تأثیر داروهــای گرانقیمتی که 
مطرح شده و برخی برای بیماران کرونایی 
در شرایط نامناســب استفاده می کنند، 
کمتر از ۲۰ درصد است و حتی بسیاری از 
این داروها مؤثر نبوده و اثر منفی داشتند.

ایرج حریرچی افزود: مهم ترین اقدام برای 
بیماران بستری کرونایی، تأمین اکسیژن اســت. مراقبت هایی که کادر بهداشتی و 
درمانی از لحاظ تمیز کردن مجاری تنفسی انجام می دهند با داروهای معمولی انجام 

می شود، مؤثرترین اقدام استفاده از داروهای کورتون معمولی است.
وی ادامه داد: بسیاری از این داروهایی که درخواست می شود و حتی داروی رمدسیویر 
که برخی تا ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان تهیه می کردند، در مرحله ســوم بیماری هیچ 

تأثیری ندارد و حتی تأثیر آن در حد صفر است.

هشدار در خصوص سوءاستفاده از وکال©
فارس: دادســتان انتظامی مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده 
قوه قضائیه درزمینه سوءاســتفاده برخی از کالهبرداران از وکالی دادگستری 
هشــدار داد. کمال رئوف گفت: مشاهده شده شخصی با وکال تماس می گیرد و 
ادعا می کند موکل همکار آن وکیلی است که با وی تماس برقرار کرده و اعالم 
می کند آخرین مهلت واریز هزینه دادرســی اســت و از طرف همکار آن وکیل 

تقاضای انتقال پول به حساب خود را می کند.
همکاران بدون تحقیق و هماهنگی، اقدام به انتقال پول به حساب این اشخاص نکنند.

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد

افزایش ۱۵ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی ©
ایســنا: رئیس ســازمان بهزیســتی 
افزایش مســتمری مددجویان  جزئیات 
و مستمری گیران این ســازمان از مرداد 
مــاه را اعالم کرد. وحید قبادی دانا اظهار 
کرد: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه 
و هدفمندســازی یارانه ها در هفته دولت 
مبلغ مستمری پرداختی برای مددجویان 

سازمان بهزیســتی از محل هدفمندی یارانه ها در ماه مرداد با افزایش ۱۵ درصدی 
نسبت به قبل روی کارت بانکی مددجویان شارژ شد.

وی افزود: بر این اســاس، مبلغ دریافتی خانوار یکنفره از محل هدفمندی یارانه ها به 
عنوان مستمری از ۱۰۸ به ۱۲۵ هزار تومان، خانوار دونفره از ۲۱۵ به ۲۴۸ هزار تومان، 
خانوار ســه نفره از ۲۸۹ به ۳۳۲ هزار تومان، خانوار چهار نفره از ۳۸۴ به ۴۴۲ هزار 
تومان و خانوار پنج نفره از ۴۱۶ به ۴۷۹ هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ برای ماه 

مرداد روی کارت بانکی آن ها شارژ شد.

ساخت واکسن ایرانی کرونا با فناوری نانو©
مهر: دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: در حوزه ساخت واکسن کرونا محققان کاری 

را شروع کرده اند تا بتوانند واکسن کرونا را با فناوری نانولیپوزوم بسازند.
دکتر سعید سرکار با بیان اینکه استفاده از این فناوری هم اکنون در یکی از شرکت های 
آمریکایی نیز برای ساخت واکسن کرونا در پیش گرفته شده است، بیان کرد: امیدواریم 
با اختالف زمانی ۴-۳ ماهه از آمریکا به نتیجه برسیم زیرا آن شرکت آمریکایی هم با 

فناوری نانولیپوزوم ساخت واکسن کرونا را در پیش گرفته است.
وی افزود: با توجه به وضعیت خوب کسب دانش فنی در این زمینه نیازی نداریم از 
محققان خارجی کمک بگیریم از این رو ساخت واکسن با فناوری نانولیپوزوم به صورت 

کلی توسط محققان کشورمان در حال انجام است.

که  گزافی  پول های  از  مرادی   جامعه/   
خانواده ها هر ساله می پردازند تا چراغ کالس های 
کنکور و تست زنی روشن بماند و بازار داللی و 
بگذریم،  که  شود  سکه  مشاوره  کالهبرداری 
می ماند تنور داغ و ملتهب استرس و اضطراب 
پشت کنکوری ها و سال ها وعده حذف این گره 
همچنان کور و تقدیم صندلی های خالی مانده به 

داوطلبانی که رتبه های عالی ندارند.
آخریــن وعده حــذف کنکــور را همین چند 
روز پیش از برگزاری کنکور امســال، احمدی 
الشــکی؛ نایب رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس داده و گفتــه بود: »کنکور 
همچون شلنگی با درزهای متعدد است که هر 
جای ایــن درز را می گیریم باز هم آب بیرون 
می زند، ما به تازگی جلسه ای با رئیس مجلس 
درباره کنکور داشــتیم که تکلیف کنکور را تا 

سال ۱۴۰۰ مشخص کنیم«.
گرچه گویا گشــودن این بند و گره چند ساله 
از پای جوانان، برای مقاطع تحصیالت تکمیلی 
درد چندانــی ندارد، اما هنوز بحث ها بر ســر 

چگونگی تحقق این اتفاق ادامه دارد.

نخستین وعده های حذف»
نخســتین اظهارات رسمی در خصوص حذف 
کنکور کارشناسی ارشــد و دکترا در روزهای 
پایانی دی ۹۷ از ســوی دبیر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی شنیده شد. آن طور که سعید 
رضــا عاملی می گفت قرار اســت این موضوع 
پس از حذف کنکور کارشناســی و در مقاطع 
زمانی مختلف و بر اســاس برنامه زمان بندی 
محقق  شود تا جذب مستقیم دانشجو از طریق 

دانشگاه ها صورت گیرد.
وعده ای که البته پس از درخواست دانشگاه ها 
برای واگذاری کنکورهــای مقاطع تحصیالت 
تکمیلی به این مراکز آموزشی و اعالم موافقت 
وزارت علوم از سوی معاون آموزشی وقت این 

وزارتخانه داده شد. 
مجتبی شــریعتی بــا تأیید ایــن موضوع که 
پذیرش مستقیم دانشجو توسط دانشگاه ها در 
مقاطع تحصیالت تکمیلــی از کیفیت بهتری 
برخوردار خواهد شد، اما تحقق آن را مستلزم 
تدویــن و تصویب قانون بــرای هر یک از این 

مقاطع می دانست.
عاملی، ۲۴ تیرماه امســال، بــاز هم از حذف 
کنکور کارشناســی ارشــد و دکترا گفته بود 
و اینکــه نخســتین گام در ســاماندهی نظام 
سنجش و پذیرش دانشــگاه ها، حذف کنکور 
کارشناســی ارشد و دکترا و ســپردن اختیار 
آزمــون و پذیرش دانشــجو در این مقاطع به 

دانشگاه هاست.
او یک ماه بعد هم شــبیه همین اظهارات را در 
گفت وگــو با »خانه ملت« تکــرار کرد و گفت: 
حــذف کنکور کارشناســی ارشــد و دکترا و 
واگذاری پذیرش به دانشگاه ها برنامه ای است 
که در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 

کشور دنبال می شود.
شــنبه، چهارم مرداد امســال شــورای عالی 
ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره های 
تحصیــالت تکمیلــی با حضور وزیــر علوم و 
معاونانش نشســت فوق العاده تشــکیل داد تا 
شــاید با یک تیر دو نشــان بزنــد؛ هم بتواند 
تکلیف کنکور ارشــد امسال را مشخص کند و 
هم دستی به سر و گوش ماده ۴ قانون سنجش 
و پذیرش دانشــجو در دوره هــای تحصیالت 
تکمیلی و مراکز آموزش عالی بزند. قانونی که 
می گوید: ســنجش در مقطع کارشناسی ارشد 
ناپیوسته بر اســاس آزمون متمرکز از دروس 

تخصصی مقطع کارشناسی 
و تأثیر معــدل داوطلب در 
توسط  مرتبط  رشــته های 

وزارتین انجام می شود.
آن طور کــه علیرضا منادی 
کمیسیون  رئیس  سفیدان، 
آموزش مجلــس می گفت، 
این  در  که  مهمی  پیشنهاد 
نشســت ارائه شــد و مورد 
اســتقبال وزیــر و اعضای 
ورود  گرفــت،  قرار  شــورا 
مجلس بــه موضوع اصالح 

این قانون بود.
هــر چنــد باوجــود وعده 
منادی ســفیدان و پیشنهاد 
تدویــن طــرح دو فوریتی 
ســنجش و پذیرش دانشجو 

آن هم »فقط از طریق سوابق تحصیلی« به کنکور 
ارشد امسال نرسید، اما قرار شد او و همکارانش 
تمام هم و غــم خود را برای تصویب دائمی این 

قانون در کمیسیون آموزش به کار بگیرند.

عزم مسئوالن برای حذف »
به نظر می رســد حــذف کنکــور در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی، تصمیم جدی مســئوالن 
وزارت علوم و رؤسای دانشگاه هاست. این عزم 
به روشنی در نظرات ابراز شده آن ها پیداست.

علی خاکی صدیق که سال ها بر کرسی ریاست 
دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی 
تکیــه زده و حاال به عنوان معاون آموزشــی 
وزارت علوم ایفای نقــش می کند، با برگزاری 

کنکور برای تحصیالت تکمیلی مخالف است.
به گفته وی در تمام نظام های معتبر آموزشی 
دنیا، پــروژه به جــای کنکور بــرای مقاطع 
تحصیــالت تکمیلــی تعریف شــده و مالک 

سنجش محسوب می شود.
او به ایرنا می گوید: در ایران، تعدادی دانشجو 
توسط ســازمان سنجش به دانشــگاه ها برای 
مصاحبه معرفی می شوند که البته نظر اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها هــم در پذیرش این 
داوطلبان مالک محســوب نمی شود و در واقع 

تأثیری ندارد.
خاکی صدیق تأکید دارد کنکور ارشد و دکترا 
بایــد حتماً حذف و دانشــجو در مقطع دکترا 
براساس آزمون تشریحی و توصیفی دانشگاه ها 

جذب شود.

جبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه 
علم و صنعت هم معتقد اســت 
اولویت  باید در مقطع دکتــرا، 
بهترین  تا  باشــد  دانشگاه ها  با 
با ظرفیت  را  دانشجویان دکترا 

باال انتخاب کنند.
محمود فتوحی، رئیس دانشــگاه 
صنعتی شریف نیز که رشته های 
دانشــگاه تحت ریاستش همواره 
جــزو ۱۵ درصد رشــته های پر 
رقابت در کنکور سراســری بوده، 
معتقــد اســت: بایــد در برخی 
رشته ها مانند ادبیات آزمون برگزار 
کرد اما مصاحبه بــرای پذیرش 
داوطلبان این رشته به طور کامل 

به دانشگاه ها واگذار شود.
فتوحی حتی ســال گذشته در 
جایی دیگر گفته بود: »اگر قرار است در کنکور 
اتفاقــی رخ دهد بهتر اســت از مقطع دکترا، 
ســپس ارشــد و در نهایت کارشناسی شروع 
شــود و بهترین زمان برای اعمال تغییرات در 

کنکور، اول مهر سال آینده است«.
او می گفت: »ما در دانشگاه شریف دانشجویی 
داریم که حاضر نیست در کنکور ارشد و دکترا 
شــرکت کند چرا که می گویــد فرایند قبولی 
در کنکــور برایم ســخت تر از اپالی کردن در 

دانشگاه های خارجی است«.
معاون آموزشــی دانشگاه تهران هم که مدتی 
مدیرکل دفتر گســترش آموزش عالی وزارت 
علوم بوده اســت، نظر مشابهی با سایر رؤسای 

دانشگاه های سطح یک دارد.
بــه نظــر حســین حســینی، روش پذیرش 
دانشجویان کارشناســی ارشد و دکترا کارآمد 
نیست و باید از روش مناسب تری برای پذیرش 

استفاده کرد.
به گفته وی، دانشــگاه های ســطح یک و دو 
۴۰ درصد ظرفیت خود را بر اســاس آیین نامه 
وزارت علوم از طریق استعداد درخشان جذب 

می کنند که یک قدم به جلو است.
حسینی می گوید: امروزه در هیچ کجای جهان 
برای پذیرش دانشجو، نیازی به مصوبه مجلس 
نیســت، امادر ایران حتی در مباحث اجرایی 
پذیرش مثــل پذیرش دانشــجوی دکترا نیز 
مصوباتــی از طرف مجلس گذرانده شــده که 

حقیقتاً دست و پای دانشگاه ها را بسته است.
مهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد نیز در 

حذف آزمــون تحصیالت تکمیلی با رؤســای 
دانشــگاه های دولتی هم عقیده اســت. او در 
یادداشــتی در صفحه اجتماعی خــود به این 
ضرورت اشــاره می کند و می نویسد: »در میان 
اعضــای هیئت علمــی که نظاره گــر کیفیت 
دانشجویان ورودی تحصیالت تکمیلی هستند 
اتفاق نظر کامل بر ناکارآمدی کنکور تحصیالت 
تکمیلــی وجود دارد و امــروز باید اعتراف کرد 
همان بالیی که کنکور کارشناسی بر سر آموزش 
و پرورش آورده بــا برگزاری کنکور تحصیالت 

تکمیلی بر سر آموزش عالی آمده است«.
این در حالی است که پیش از این، فرهاد دانشجو، 
رئیس سابق همین دانشگاه در خصوص وضعیت 
حذف کنکور در این دانشگاه گفته بود: »در مقطع 
کارشناسی ارشد با توجه به تقاضای زیاد، امکان 

حذف کنکور وجود ندارد«.

رقابتی که فساد می آورد»
افروغ، جامعه شناس  عماد 
و نماینــده دوره هفتــم 
اسالمی  مجلس شــورای 
نیز در گفت وگو با ما نقدی 
به شــیوه کنونی پذیرش 

کنکور دارد و می گوید: »شخصاً با برگزاری کنکور 
به شکل فعلی به شــدت مخالفم؛ به دلیل آنکه 
سنجش خوبی از قابیلت ها، ظرفیت ها، استعدادها 
و عالیق متقاضی بدســت نمی دهــد. این نحوه 
برگزاری بیشــتر یک مهارت تست زنی است که 
خود این مهارت با انواع و اقسام فسادهای گسترده 

مالی و آموزشی همراه است«.
افروغ ادامه می دهد: متأسفانه یکی از گلوگاه های 
فساد در کشور ما شــیوه برگزاری کنکور است. 
البته این به آن معنا نیســت کــه ما هیچ گونه 
سنجشی نداشته باشیم بلکه در این زمینه باید 

دید کشورهای دیگر چه روشی را برگزیده اند.
وی اضافــه می کند: بــرای مثــال در انگلیس 
بُردهای تخصصــی وجود دارد که متقاضی برای 
کسب دانش امتحان می دهد و با توجه به اینکه 
دانشــگاه ها در پذیرش دانشجو مستقل هستند 
و آزادی عمــل دارند نســبت به پذیــرش اقدام 
می کنند، در سوئیس مسئله ای به نام کنکور وجود 
ندارد و اگر شخصی می خواهد حتی در رشته های 
پزشــکی تحصیل کند بدون هیــچ آزمونی وارد 
دانشگاه می شــود، البته در ادامه اگر بتواند خود 
را در ســطح استاندارد های دانشــگاه قرار دهد 
می تواند ادامه تحصیل دهد، در غیر این صورت از 

ادامه تحصیل باز می ماند. در این کشورها رشته 
تحصیلی دانشجو در دوره کارشناسی برای ادامه 
تحصیل در مقاطع باالتر اهمیتی ندارد و مصاحبه 
به جای کنکور انجام می شود. این جامعه شناس 
و سیاستمدار در پایان تأکید می کند:متأسفانه در 
کشور ما توجهی به تجربه های داخلی و خارجی 
نمی شــود و به نوعی می توان گفت هیچ گوش 
شــنوایی در این زمینه وجود ندارد و علت آن در 

منفعت افراد ذی نفع است. 

به یکدیگر بی اعتمادیم»
منهاج،  محمدباقــر  دکتر 
اســتاد دانشکده مهندسی 
صنعتی  دانشــگاه  بــرق 
امیرکبیر نیز در گفت وگو 
با ما می گوید: اعتقاد من از 

گذشته مبنی بر حذف کنکور بوده است و روش 
پیشــنهادی جایگزین این است که هر استان به 
صورت جداگانه آزمــون برگزار کند. به نظر من 
یکی از دالیلی که در کشور ما این اتفاق نمی افتد 
بی اعتمادی به یکدیگر اســت و مشکل اصلی در 
زمینه حذف کنکور، خود ما مســئوالن، استادان 

و خواص هستیم. 
این دانشــمند نمونه ســال ۲۰۰۴ با بیان راهکار 
تشکیل کارگروهی ذیل استانداری ها ادامه می دهد: 
اســتانداری ها عالوه بر تمرکز بر مسائل سیاسی و 
اقتصادی، مسائل فرهنگی علمی را نیز در اختیار 
دارند و باید مباحث تحصیالت عالی دانشگاه ها را 
هم پیگیری کنند. وی در ادامه تأکید می کند: در 
زمینه پذیرش دانشجو در مقطع ارشد، استادان نباید 
از دایره عدل خارج شــوند و با روشی، دانشجویان 
خــود را در تحصیالت تکمیلی مورد پذیرش قرار 
دهند. البته استادان اندکی ممکن است دست به 
چنین کاری بزنند. به همین دلیل باید مدیریتی 
ذیل همان کارگروه مطرح شده وجود داشته باشد 
تا ســؤاالتی را که برای پذیرش در یک دانشــگاه 
خاص مطرح می شود، مورد ارزیابی قرار دهد. منهاج 
با بیان اینکه استاد دانشگاهی که می خواهد دانشجو 
بپذیرد نباید بین دانشجوی خود و دانشجویی که از 
دانشــگاه دیگر برای مصاحبه و امتحان آمده، تفاوتی 
قائل شــود، می افزاید: پرسش هایی که طرح می شود 
باید به گونه ای باشــد که همه دانشجویان بتوانند به 
آن جواب بدهند، نه فقط دانشــجویی که در کالس 
اســتاد حاضر بوده و جزوه های آن را در اختیار دارد. 
دکتر منهاج در جواب این پرسش مخالفان که با این 
روش سطح کیفی پذیرش دانشجو پایین می آید، بیان 
می کند: راه حل در همان کارگروه ها وجود دارد، وزارت 
علوم نیز می تواند در این زمینه به استانداری ها کمک 
و این کارگروه ها را کنترل و ارزیابی نماید تا ســطح 
کیفی مد نظر حفظ و ارتقا یابد. وی در پایان با بیان 
اینکه باید آینده شغلی دانش آموختگان نیز مد نظر قرار 
گیرد، به ضرورت پذیرش دانشجو طبق ظرفیت های 
هر استان و تربیت نیروی متخصص بر اساس نیازهای 
استان اشاره می کند و معتقد است بدین صورت آینده 

شغلی دانشجویان نیز تضمین می شود.

بهترین راه چیست؟»
به نظر می رســد حال که بیشــتر مســئوالن و 
دست اندرکاران دانشگاهی تا این حد بر ضرورت 
باز کــردن بند کنکور از پای تحصیالت تکمیلی 
اصرار دارند، وقت آن اســت که وزارت علوم نیز 
با اتخاذ بهترین روش، چاره ای برای این پاشــنه 
آشــیل خود بیندیشــد .مگر نه این اســت که 
مسئوالن وزارت علوم بارها گفته اند کشور به ۱۰۰ 
هزار دانشجوی دکترا نیاز ندارد و صرف برگزاری 
کنکور و چند مرحلــه مصاحبه علمی و عملی، 

کلیدی برای حل مشکالت کشور نیست؟

دانشگاه ها استقالل بیشتری بدست می آورند؟

آزادسازی  تحصیالت تکمیلی  از بند کنکور

متأسفانه یکی از 
گلوگاه های فساد 

در کشور ما شیوه 
برگزاری کنکور 
است. البته این 

به آن معنا نیست 
که ما هیچ گونه 

سنجشی نداشته 
باشیم بلکه در 
این زمینه باید 
دید کشورهای 

دیگر چه روشی را 
برگزیده اند

بــــــرش
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جابه جایی مواد مخدر با هواپیماهای ناتو و آمریکا!
ایسنا: سردار اسکندر مؤمنی، مدیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
می گوید: در سال ۲۰۰۰ کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان 
حدود ۲۰۰ تن بود و ســال ۲۰۱۷ میــالدی به بیش از ۹ هزار 
تن رسید، یعنی حدود ۵۰ برابر افزایش یافت. براساس اطالعات 
موثــق، هواپیماهای ناتو و آمریکا جابه جایی مواد را در کشــور 

همسایه انجام می دهند.

۱۳۰ هزار ایثارگر کشور بیکار هستند
ایرنا: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشــور گفت: ۱۳۰ هزار نفر از جامعه ایثارگران کشور 

اعم از دانشجو و دانش آموخته هم اینک مشکل بیکاری دارند.
به گفته ســعید اوحدی از این تعداد، ۳۰ هــزار نفر را فرزندان 
شهدا و فرزندان جانبازان باالی ۷۰ درصد تشکیل می دهند که با 

مشکل بیکاری روبه رو هستند.

کسی از دانشگاه آزاد دعوت نمی شود 
مهر: محمد مهدی طهرانچــی، رئیس دانشــگاه آزاد در نقد 
وزارت بهداشت می گوید: دانشگاه آزاد هم ۴۰ سال است وجود 
دارد و در خیلی از رشــته ها استاد تمام دارد، اما در هیچ یک از 
کمیسیون های برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی و گسترش، کسی از 
دانشگاه آزاد دعوت نمی شود. یعنی همیشه نظام دولتی خودش 

را قانون گذار، بازیگر، تنظیم گر و مجری می داند.

شورای عالی فضای مجازی و فقط یک جلسه از اول سال!
مهر: رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با 
بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی از اول اسفند ۹۸ تا کنون 
که حدود ۶ ماه می شود و تقریباً نیمی از سال گذشته است، تنها 
یک بار تشکیل جلســه داده، گفت: آیا شرایط کشور به نحوی 

نبوده که بتوان این جلسات را تشکیل داد؟

فراسو

خبر

 سه شنبه ۴ شهریور ۱3۹۹  ۵ محرم ۱۴۴۲ ۲۵ آگوست ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره ۹3۲۸

تعداد بیکاران دانشگاه رفته چه قدر است؟
ایســنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم می گوید: از سال ۹۶ 
بیش از ۶۰ درصد دانش آموختگان مقطع کارشناســی مشغول 
به کار شــده اند و تعداد شاغالن کارشناســی ارشد بیش از ۷۰ 
درصد و مقطع دکترا ۹۰ درصد بوده است. ما نگران ۴۰ درصد 
دانش آموختگان کارشناســی، ۳۰ درصد کارشناســی ارشد و 

۱۰درصد دکترا هستیم که هم اکنون شغلی ندارند.

مصادیق شهید خدمت، گسترش  یابد
ایسنا: دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
با نقد برخی مصادیق شهید خدمت گفت: چیزی که مطرح شده، 
کافی نیست و باید اصالح شود و کل جامعه پزشکی را در تمام 
بخش ها در نظر بگیرند. تفاوتی ندارد که یک پزشک در آی سی یو 

یا در مطب و آزمایشگاه گرفتار کرونا شده است.

درمان کرونا با داروهای گیاهی دروغ است
فارس: رضا ملک زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشــت گفت: 
مشــکل بزرگ، جریان شــبه علم و ادعاهای پوچ اســت و ما 

نمی توانیم اجازه استعمال این داروها را صادر کنیم.
تمامی شایعه ها مبنی بر درمان کووید۱۹ با داروهای گیاهی دروغ 
اســت، اما ما از ارائه داروهای گیاهی و انجام آزمایش ها به طور 

صحیح روی این داروها استقبال می کنیم.

تمرکز بر فرزندآوری به جای مشوق های بی حاصل
برنا: محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان می گوید: تمامی مشوق های دولت ها در ۲۰ سال 
گذشــته معطوف به ازدواج بوده است، اما با کاهش وحشتناک 
جمعیت روبه رو هســتیم.  ای کاش به جای مشوق های مقطعی 
و وام هایی که هیچ کمکی نکرده اســت، بر موضوع فرزندآوری 

متمرکز شویم و سقف مشخصی در کشور معین کنیم.

کاهش مصرف لبنیات به دلیل تبلیغات فضای مجازی
برنا: سوسن پارسا، متخصص تغذیه گفت: اگر سرانه مصرف لبنیات 
در ایران در مقایسه با دیگر کشورها اندک است به دلیل تبلیغات 
کذب در فضای مجازی در زمینه کم و کیف مصرف لبنیات است. 
در رســانه ها محصوالت مضر برای سالمتی تبلیغ می شود. مثاًل 
تبلیغات آبمیوه به وفور در تلویزیون مشاهده می شود. در حالی که 

ساخارین موجود در آبمیوه های صنعتی سرطان زاست.

کودکان زیر ۵ سال نباید ماسک بزنند
باشــگاه خبرنگاران جوان: مســعود مردانــی، متخصص 
بیماری های عفونی و عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا درباره 
ابتالی کودکان به کرونا گفت: کودکان زیر ۵ سال استثنا هستند 
و توصیه نمی کنیم ماســک بزنند؛ زیرا ممکن است بند ماسک 

برای کودک خطرساز شده و منجر به خفگی او شود.

چراغ صنایع دستی را خاموش کرده  و رفته اند!
ایسنا: فریدون میرزالو، مدیرکل سابق دفتر آموزش و حمایت از 
تولید صنایع دستی درباره وضعیت بازار صنایع دستی و هنرمندان 
این حوزه می گوید: انگار دیگر کلید خاموش صنایع دســتی را 
زده اند و هر از گاهی فقط خبرهایی درباره وام و برگزاری کارگاه 
شنیده می شود. به شخصه واقعاً نگرانم که عاقبت صنایع دستی 

ایران پس از این روزهای سخت به کجا می رسد.

منزل مسکونی، محل نگهداری حیات وحش نیست
باشگاه خبرنگاران: شــهاب الدین منتظمــی، مدیر کل دفتر 
حیات وحش ســازمان محیط زیســت درباره حواشــی انتشار 
فیلم خواننده معروف با یک توله شــیر در فضای مجازی گفت: 
امیدواریم این هنرمند از روی دوستی و احساسات آن حرف ها را 
زده باشد. وی با بیان اینکه منزل مسکونی، محل نگهداری حیات 

وحش نیست، گفت: حیات وحش تکلیفش مشخص است.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مشترک با نتانیاهو:

به برتری نظامی تل آویو متعهدیم
  جهان  اگرچه حدود یک ماه اســت شهروندان رژیم اشغالگر 
قدس خواستار استعفای نتانیاهو هستند، اما او بی توجه به همه 
این ها، به همراه وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی در 

قدس اشغالی در خصوص توافق امارات با اسرائیل شرکت کرد.
نتانیاهو در جریان این کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعالم کرد: 
توافق صلح اسرائیل با دولت امارات، گامی مهم در منطقه قلمداد 
می شود. نتانیاهو مدعی شد: این توافق، صلح و ثبات در منطقه را 
تقویت می کند و احتماالً کشورهای دیگری در منطقه به صلح ما 
بپیوندند. او افزود: توافق صلح با امارات دال بر تغییری است که 

در منطقه روی می دهد.
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: پمپئو در خصوص 

حفظ برتری نظامی اسرائیل توسط آمریکا مرا مطمئن کرد.
در همین راستا، وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: ما به حمایت 
خود از امارات با هرگونه تجهیزات الزم برای دفاع از خودش ادامه 
خواهیــم داد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد: آمریکا به تضمین 
برتری نظامی اســرائیل در منطقه در چارچوب هرگونه توافق 

تسلیحاتی آمریکا با امارات در آینده ادامه خواهد داد.
پس از علنی شدن روابط اسرائیل و امارات شایعه هایی درباره تالش 
این کشور عربی برای خرید جنگنده اف 35 از آمریکا شکل گرفت. 
پمپئو پس از نشســت با نتانیاهو به خبرنگاران گفت: آمریکا به 

لحاظ قانونی متعهد به تضمین برتری نظامی ویژه اسرائیل است 
و ما همچنان به آن متعهد خواهیم بود. 

حفظ برتری اســرائیل یکی از قوانین تصویب شــده در کنگره 
آمریکاست که بیان می کند آمریکا اجازه ندارد به هیچ کشوری 
در منطقه غرب آسیا تجهیزات نظامی بفروشد که این تجهیزات، 
از تجهیزات نظامی اسرائیل قوی تر باشد. به این ترتیب، اسرائیل 
همیشه دست برتر را در مقایسه با متحدان آمریکا خواهد داشت.
وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و امارات به خاطر این تواقق صلح 

تبریک گفت و ادعا کرد ثبات بیشتری را به منطقه خواهد داد.
نتانیاهــو در این کنفرانس خبری به طور خاص از دونالد ترامپ 
یاد کرد و گفت: »من می خواهم از شما )پمپئو( و رئیس جمهور 
)دونالد ترامپ( بابت همه کارهایی که به خاطر امنیت اسرائیل 
انجام داده اید، تشکر کنم«. وی با اشاره به پمپئو افزود: »از دیدار 
قبلی مان تاکنون، دو اتفاق بزرگ افتاده است، اول اینکه شما در 
برابر تجاوزگری ایران ایستادید و مکانیسم ماشه را کلید زدید. من 
می خواهم شــما را بابت این کار تحسین کنم. مردم باید این را 
متوجه شوند که توافق )هسته ای( ایران )برجام( همان طور که ما 

پیش بینی می کردیم، شکست خورد«.
مایک پمپئو همچنین مدعی شد: »ایران به تسلیحات هسته ای 
دست نخواهد یافت و آمریکا از این موضوع حمایت خواهد کرد«.

وزیر خارجه سودان:
هیچ صحبتی از عادی سازی ©

روابط با اسرائیل نداریم

روسیا الیوم: وزیر خارجه سودان شامگاه یکشنبه 
گفت: دولت ســودان هیچ گاه درباره اســرائیل 
حرفی نزده و شخص او هیچ سفارش یا صحبتی 
 درباره عادی ســازی روابط با اســرائیل از ســوی 
نخست وزیر دریافت نکرده است. »عمر قمرالدین« 
در گفت وگویــی تلویزیونی مدعی شــد از ژوئیه 
گذشته که سرپرست وزارت خارجه سودان شده، 
اسرائیل هیچ تماسی با سودان نداشته است. حیدر 
بدوی صادق که سخنگوی وزارت خارجه سودان 
بود، سه شنبه گذشته به دنبال اظهارات جنجالی 
خود درباره اینکه سودان به دنبال عقد پیمان صلح 

با اسرائیل است، برکنار شد.

26 نفر کشته و مجروح شدند
2 انفجار فیلیپین را لرزاند©

فارس: بنابر گزارش ها، دو انفجار مهیب شــهر 
»جولو« در جنوب فیلیپین را به لرزه درآورد که در 
نتیجه آن دست کم 9 نفر کشته و 17 نفر زخمی 
شده اند. ارتش فیلیپین در گزارش اولیه اعالم کرد 
انفجار اول حوالی ساعت 1۲ ظهر روز دوشنبه به 
وقت محلی مقابل یک خواربار فروشی در خیابانی 
شلوغ در »جولو« مرکز اســتان »سولو« رخ داد. 
حدود یک ساعت پس از انفجار اول، دومین انفجار، 
یک کلیسا را به لرزه درآورد. پلیس تأیید کرده که 
شدت این انفجارها زیاد بوده است. دولت فیلیپین 
مدت هاســت مشــغول مبارزه با اقدام های گروه 

تروریستی داعش در این کشور است.

برق سوریه قطع شد
انفجار خط لوله گاز توسط داعش©

رویترز: نماینده آمریکا در امور سوریه مدعی شد 
به احتمال زیاد داعشی ها عامل انفجار خط لوله گاز 
سوریه هستند. »جیمز جفری« گفت: »همچنان 
در حال بررســی هستیم. اما به احتمال قریب به 
یقین حمله ای از سوی داعش بوده است«. »علی 
غانم« وزیر نفت سوریه نیز با اشاره به این انفجار، 
تأکید کرده احتماالً این انفجار، به خاطر یک اقدام 
تروریســتی بوده است. »محمد زهیر خربوطلی« 
وزیر برق این کشور تأکید کرد: در پی این انفجار، 

برق سوریه به صورت کامل قطع شده است.
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فرانسه، ناتو را نابود می کند©
یورونیوز: جم گوردنیز، طراح دکترین 
»وطن آبی« در گفت وگــو با یورونیوز 
گفته اســت: ورود فرانســه به مناقشه 
موجود میان آنکارا و آتن و اصرار یونان 
بر مالکیت جزایــر مدیترانه، ناتو را در 
آستانه فروپاشــی قرار داده است. جم 
دریایی  نیروی  فرمانده سابق  گوردنیز، 
ترکیه، اقدام امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه در اعزام کشــتی های 
جنگــی برای امدادرســانی به یونان در جریان مناقشــه آتــن و آنکارا را به 
»ریختن بنزین بر آتش بحران در مدیترانه« توصیف کرد و به فرانسه هشدار 
داد با اقدام های تهدیدآمیز و تشــدید مناقشه میان سه عضو ناتو، این پیمان 

را به مخاطره انداخته است.
او در ادامه تأکید کرد: به اعتقاد بیشتر مردم ترکیه، تحرکات فرانسه در شرق 
مدیترانه بچگانه و خطرناک اســت و تهدید ترکیه از ســوی فرانسه به هیچ 
وجه قابل درک نیست و تنها موجب به خطر افتادن امنیت منطقه می شود.

رفتــار مکرون در لبنان هــم به تازگی مورد انتقاد اردوغــان قرار گرفته بود. 
اردوغان معتقد اســت مکرون تنها برای راه اندازی یک موج رســانه ای اعالم 

کرده به لبنان کمک می کند.
کشــف ذخایر مهم گاز طبیعی در آب های ســاحلی قبــرس و برخی جزایر 
متعلق به یونان موجب آغاز رقابت منطقه ای برای تصاحب بیشــتر این ثروت 
شــده اســت. این رقابت تنش را میان ترکیه و یونان افزایش داده؛ دو عضو 
ناتو که در ســال 199۶ نیز بر ســر جزایر غیرمسکونی دریای اژه با هم وارد 

درگیری نظامی شدند.
بر همین اســاس، آقای گوردنیز که طراحی کننــده دکترین وطن آبی بوده، 
تأکید دارد: اگر کشــورهای اروپایی به یونان برای کوتاه آمدن از ادعای خود 
در مورد جزایر مدیترانه فشــار نیاورند، با نخســتین اقدام نظامی یونان علیه 
ترکیه، پایان پیمان ناتو فرا خواهد رســید. او معتقد اســت ترکیه از انزوای 
دوران جنگ ســرد خارج شــده و باید به جایگاه واقعــی خود به عنوان یک 

قدرت منطقه ای دست یابد.
فرانســه از ابتدای اوت توافق نامه همکاری دفاعی بین فرانسه و قبرس را که 
ســه سال پیش امضا شــده، به مرحله اجرا گذاشــت. همچنین وزارت دفاع 
فرانســه 13 آگوست با صدور بیانیه ای اعالم کرد ضمن مشارکت در رزمایش 
مشترک با یونان، حضور خود در آب های مدیترانه را با هدف »افزایش امنیت 

ناوبری دریایی« افزایش می دهد.
وزرای امــور خارجــه اتحادیه اروپا هفته گذشــته با برگزاری یک نشســت 
ویدئویی از ترکیه و یونان خواستند سطح تنش دو جانبه را به سرعت کاهش 

دهند و از تحرکات نظامی اجتناب کنند.
با این حال، ترکیه روز یکشــنبه اعالم کرد مأموریت تحقیقاتی و اکتشــافی 
کشتی »اوروچ رئیس« را در دریای مدیترانه، چهار روز دیگر و تا ۲7 آگوست 
تمدید کرده اســت. اعزام این کشتی که همراه با اسکورت شناورهای نیروی 
دریایی ترکیه بود، یکی از دالیل افزایش سطح تنش میان آتن و آنکارا بود.

  نمابر تحریریه:     37۶10087 -37۶84004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37۶18044-5 
  روزنامه گویا:                       37۶51888   )051(
  روابط عمومی:                    37۶۶۲587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37۶1008۶   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37۶۲8۲05                                             
                                      فاکس: 37۶10085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶85011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                                      ۶۶937575 )0۲1(
 نمابر:                                     ۶۶431144  )0۲1(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

کشته های پلیس بیشتر از کروناکشته های پلیس بیشتر از کرونا
در جریــان هجوم پلیس پرو به یک کلوب شــبانه که مقررات منع تجمع 
به منظور مقابله با ویروس کرونا را زیر پا گذاشــته بود، دســت کم 13 نفر 
در حین فرار و در اثر ازدحام جان خود را از دســت دادند. پرو به دلیل نرخ 
باالی شــیوع ویروس کرونا وضع اضطراری اعالم کرده است و از ماه مارس 
تمامی کلوب های شــبانه و کافه ها را طی دستوری بسته است تا از شدت 
سرایت ویروس بکاهد. ۶ نفر دیگر، از جمله سه پلیس در جریان این حادثه 
زخمی شدند. ۲3 نفر نیز در بازداشت پلیس به سر می برند و مقام های وزارت 
بهداشت گفته اند از این تعداد، نتایج تست کرونای 15 نفر مثبت بوده است.

رصد

خبر

چهره

اخبار کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 4 شهریور 1399  5 محرم 1442 25 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9328

 المعلومه  فاصل جابر، نماینده فراکســیون 
الفتح پارلمان عراق با اشــاره به مداخله عناصر 
اطالعاتی چند کشور عربی برای متشنج کردن 
اوضاع اســتان ذی قار این کشــور، به دولت و 
نهادهای امنیتی و تظاهرات کنندگان هشــدار 
داد که الناصریه به »فلوجه دوم« تبدیل نشود. 
جابر گفت: نقش برخی کشورهای عربی به ویژه 
عربستان ســعودی و امارات برای ضربه زدن به 
روند سیاسی جدید در عراق چیز تازه ای نیست 
و از ســال ۲003 این روند وجود داشته است، 
چــرا که این دو کشــور تــرس از آن دارند که 
پس از تبدیل عراق به یک کشور دموکراتیک، 
رژیم های خاندانی این کشــورها نیز نابود شود. 

بصره از جمعه شب گذشته در اعتراض به ترور 
چند فعال اجتماعی در این شهر شاهد ناآرامی 
گسترده اســت و معترضان، چند ساختمان و 
مرکز دولتــی را به آتش کشــیدند. در همین 
زمینه، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح روز 
دوشــنبه اعالم کرد به سرنخ های مهمی درباره 
عامالن جنایت ترور تعدادی از فعاالن در شهر 
بصره دســت یافته اند. »یحیی رسول« با اشاره 
به کار اطالعاتی دقیق دستگاه های مربوط برای 
شناسایی مجرمان و تحویل آن ها به دستگاه قضا 
گفت: »در بصره نیاز به انجام یک عملیات امنیتی 
بزرگ نیست، بلکه یک کار اطالعاتی دقیق نیاز 

است و دستگاه ها قادر به انجام آن هستند«.

پای سرویس های سعودی و امارات در عراق رد 
اوضاع ذی قار متشنج است

 گاردین  به دنبال افزایش مصرف مواد مخدر 
در بین نیروهای ارتش انگلیس، هر ساله صدها 
نفر از سربازان و سربازان ذخیره این کشور از 
خدمــت در ارتش اخراج می شــوند. روزنامه 
انگلیســی »گاردین« در خبری اختصاصی 
بر اســاس گزارش وزارت دفاع این کشــور 
اعالم کــرد: تعداد کارکنان ارتش که ســال 
 گذشته پس از مثبت شدن آزمایش اجباری 
مواد مخدر اخراج شــدند، بــه ۶۶0 نفر که 
حدوداً معادل یک گردان است، رسید. طبق 
این گزارش، در سال های ۲018 و ۲017 هم 
به ترتیب ۶30 و 580 نفر اخراج شده اند. در 
سال جاری هم تا اواســط جوالی، ۲70 نفر 

به دلیل مصرف موادمخدر غیرمجاز از ارتش 
انگلیس اخراج شدند. کوکائین، رایج ترین ماده 
مخدری اســت که در این آزمایش ها مصرف 
آن دیده شده، پس از آن حشیش و اکستازی 
قرار دارد. به گزارش گاردین، هم اکنون ارتش 
انگلیــس 79 هزار و ۶۲0 نفر نیروی منظم و 
۲9 هزار و 980 نیروی ذخیره دارد. به ادعای 
این روزنامه، بسیاری از سربازان به عمد مواد 
مصرف می کننــد تا از ارتش اخراج شــوند. 
همچنین به نقل از یک سرباز سابق که نامی 
از وی برده نشده، بســیاری از سربازان، مواد 
مصرف می کنند تا بتوانند استرس های زندگی 

نظامی را تحمل کنند.

ارتش خمار بریتانیا!
افزایش اخراج  نیروهای نظامی انگلیس در پی مصرف مواد مخدر

 جهان   نمایندگان معارضین، دولت سوریه و جامعه مدنی این 
کشور روز گذشته برای برگزاری سومین دور گفت و گوها در خصوص 
تدوین قانون اساسی جدید، در ژنو سوئیس گرد هم آمدند. قرار بود 
این نشست ها تا جمعه ادامه داشته باشد اما به دلیل مثبت شدن 
تست کرونای سه عضو ادامه نشست ها لغو شد. شبکه المیادین با 
اعالم خبر پایان این نشست در روز اول گفت: گفت و گوها در یک 
فضای مثبت انجام شد و امید می رود رایزنی ها در خصوص بندهای 
اصلی آغاز شود. دور پیشین این گفت وگوها 9ماه پیش برگزار شد.

شبکه العربیه نیز گفت: در ابتدای نشست، هیئت معارضان معترض 

بود که چرا هیئت دولت سوریه از نام »هیئت الوطنی« برای خود 
استفاده کرده است که البته این اعتراض از سوی نماینده سازمان 
ملل رد شــد و »گیرپدرســون« گفت در خصوص این مسائل در 
نشست اول توافق شده بود.جلسه اول و دوم کمیته مرکزی تدوین 
قانون اساسی، چهارم تا هشتم نوامبر ۲019 برگزار شد و سه هیئت 
شــرکت کننده، هر کدام از میان خــود 15 نفر را در قالب هیئت 
کوچک تر برای بررسی قانون اساسی جدید یا اصالح قانون اساسی 
فعلی انتخاب کردند. اما این گفت و گوها به نشست سوم نکشید و 
شرکت کنندگان در خصوص ساز و کار نشست به اختالف خوردند.

اما حاال هیئت های شــرکت کننده روز گذشــته وارد ژنو شدند و 
»جیمز جفری« نماینده آمریکا در سوریه نشستی با هیئت معارضان 
داشت. در همین حال، نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران نیز نشست 

جداگانه ای در حاشیه نشست برگزار کردند.

سومین نشست قانون اساسی سوریه در ژنو
با حضور هیئتی به نمایندگی از دمشق برگزار می شود

گزارش کوتاه
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد انجام و 
اجرای کلیه خدمات مربوط به سرویس دوره ای انواع فن کویل ،
 هواس�از و اگزاس�ت فن جهت مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز پنجش�نبه مورخ 1399/6/13  ضمن مراجعه به سایت اینترنتی 
 /http://sem.aqr-harimeharam.org اس�تعالم ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس

)تلفن 31305243-051(نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
عملیات سرویس و نگهداری سیستم های اعالم و اطفاء حریق  
مجموع�ه  ح�رم مطهر حض�رت رض�ا ) ع ( را از طریق مناقص�ه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز دو شنبه مورخ  17/ 1399/06 ضمن مراجعه  به آدرس اینترنتی
 http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن:  31305243 - 051-32257085(

 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

??????????????

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1-ضمانتنام�ه بانک�ی مورد قب�ول کارفرما به مدت س�ه ماه پ�س از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و ی������ا   
2 - واریز نقدی به حس�اب ش�ماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 

چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  

  اعتبار پیشنهادات : سه ماه

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس�ناد ، تحویل اس�ناد و بازگش�ایی در 
  www.setadiran.ir س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

انجام می گردد.            
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مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده
اداره کل نوس�ازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا 
از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رش�ته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواس�ت می گردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه تا 

مورخ99/06/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردیف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیکی دولت )ستاد(

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 

1399 با شرایط  مندرج )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی 
ساعت 9 صبح  مورخ

1
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای 

آموزشی سطح استان خراسان رضوی
2099004542000032

سطح استان
اجرای 

تاسیسات 
گرمایشی 

5219.600.000.00010.950.000.00099/06/2299/06/24فهرستی عمرانی 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توس اشتات )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 438909 و شناسه ملی 10380319105)نوبت دوم(

با توجه به عدم تش��کیل جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده در تاری��خ 99/6/2 بدلیل عدم حصول 
حد نصاب ، بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران شرکت توس اش��تات دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( که در روز دوش��نبه  مورخ99/6/17 رأس س��اعت10 صبح در محل دفتر 
مش��هد به نشانی: مشهد بلوار هاشمیه نبش هاش��میه 76 پالک 100 ساختمان سروطبقه دوم واحد4  برگزار 

می گردد حضور به هم رسانند.
دس��تور جلسه:1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی2-تصویب صورتهای مالی منتهی به س��ال 
1398  3- انتخاب حسابرس و بازرسین شرکت 4-تعیین روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی های شرکت 

5-سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.          هیئت مدیره شرکت توس اشتات  9ع
90
55
95

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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به منظور کاهش تنش بین ترکیه و اروپا

»ماس« میانجی می شود©
فارس: سخنگوی وزارت خارجه آلمان 
در نشســت مطبوعاتــی اعــالم کرد: 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان امروز 
برای رایزنــی درباره تنش بین یونان و 
ترکیه که بابت حفاری های گاز طبیعی 
در شــرق دریای مدیترانه ایجاد شده، 
عازم دو کشــور خواهد شد. سخنگوی 
وزارت خارجــه آلمان افزود: برلین بابت تصمیم ترکیه در تمدید فعالیت های 
حفاری در مدیترانه ابراز تأســف می کند. تنش ها در دریای مدیترانه از سال 
گذشــته و به دلیل تالش های ترکیه، یونان و قبرس برای عملیات اکتشــاف 
و حفاری گاز در منطقه شــدت یافته و این مسئله به پدیدار شدن تنش های 

قدیمی منجر شده است.
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