
 

 ادامه راه شهدا، کار جهادی و خستگی ناپذیر برای رضای خداست 
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی ادامه راه شهدا را رمز تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت شهید کاوه و شهدای عاشورای حرم رضوی:

موفقیت و سربلندی کشور دانست و گفت: زنده نگه داشتن 
یاد و ادامه راه شهدا به معنای کار جهادی، خستگی ناپذیر و 

 ............ صفحه 3با جسارت برای رضای خداوند است.  ..
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گفت وگو با احسان چریکی  رئیس جمهور فرانسه واقعیت صحنه لبنان را پذیرفته است وزیر آموزش و پرورش:

 : j امام حسين
گريستن چشم ها 

و ترسيدن 
قلب ها، رحمتى از 

جانب خداست. 
مستدرك 

الوسائل، ج ۱۱ 
ص ۲۴۵ ح۳۵
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 لذت گوش دادن 

به تاریخ گویای بیهقی
 تضمین می دهم همه دانش آموزان

به آموزش دسترسی داشته باشند
 مکرون: حز ب اهلل 

منتخب مردم لبنان است

 ............ صفحه 6

 رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با اجالس آموزش و پرورش و با تأکید بر حساسیت در مقابل نفوذ دشمن: 

جلوی اجرای سند 2030 را بگیرید

بررسی  دالیل افزایش بی وقفه 
قیمت خانه در پنج ماهه سال جاری

مسکن  
زیر»سنگ« 

سوداگری

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه  ای رهبر معظم انقاب اســامی در ارتباط تصویری با وزیر، 
معاونان، مدیران و رؤســای وزارت آموزش و پرورش در ســی و چهارمین اجاس آموزش و 
پرورش، با تشکر صمیمانه از مردم برای عزاداری پُرشور حسینی و حرکت عظیم معنوی همراه 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، معلمان را »افسران سپاه پیشرفت کشور« خواندند و با 
تأکید بر ضرورت تربیت انسان های مؤمن، خردمند، اندیشمند، دانشمند و دارای اخاق اسامی 
در این دستگاه بسیار مهم، گفتند: سند تحول آموزش و پرورش باید با تبیین صحیح و تنظیم 

 ............ صفحه 2و اجرای برنامه  جامع عملیاتی، زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود...

 اقتصاد  کارشناسان مسکن افزایش بی وقفه 
قیمت، دوری روزافزون مســکن از دســترس 
متقاضیان واقعی و به حداکثر رسیدن تحرکات 
سوداگران را ناشــی از تأثیرپذیری باالی این 
حــوزه از تورم عمومــی و رشــد خیره کننده 
بازارهای موازی می دانند.صاحبنظران این رشد 

یک  نفس و بی وقفه قیمت...

 در نشست سه تن از 
 نمایندگان مشهد 

با مردم محله نوغان عنوان شد

تا ابالغ طرح جدید 
ساکنان امالک خود 

را نفروشند

 رسیدگی به موضوع فساد 
در فوتبال ایران به مذاق 

برخی خوش نیامد

پاس اشتباه 
متخلفان پرونده 
ویلموتس به فیفا

 ............ صفحه 10 ............ صفحه یک قدس خراسان

کارشناسان در گفت وگو با قدس 
مطرح کردند

جای خالی تشکل های 
 صنفی بهورزی 
در نظام سالمت

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 حامد ترابی

برخی از حامیان داخلی برجام معتقدند که اگر ایران در واکنش به فعال شــدن 
مکانیسم ماشه تهدید کند از برجام خارج خواهد شد، آمریکا می تواند از این امر 

علیه ایران استفاده کند و ایران همراهی سایر کشورها ...

 خروج از برجام؛ 
به نفع ماست یا به ضررمان؟

 ............ صفحه 2

قالیباف در بازدید میدانی از این استان:قالیباف در بازدید میدانی از این استان:

دین خود را به خوزستان ادا نکردیمدین خود را به خوزستان ادا نکردیم
 ............ صفحه  ............ صفحه 22

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان دکتر علی شریعتی 

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه   8
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»آگهی ارزیابی كیفی پیمانكاران تامین خودرو«
 آس�تان قدس رضوی در نظر دارد جهت انجام امور س�رویس دهی نس�بت به تامین خودروی اجاره ای با راننده 
از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای از بین شرکت های واجد شرایط، اقدام نماید. لذا به منظور ارزیابی کیفی 
www.dev.razavi.ir پیمانکاران ، از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد به نشانی
 مراجعه و حداکثر تا مورخ 1399/6/16 نس�بت به تکمیل و تحویل اس�ناد به آدرس مشهد چهارراه شهداء ، سازمان مرکزی آستان 

قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی اقدام فرمایند.
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05132001113 و 05132001519 تماس حاصل فرمایند.
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نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبی 
)سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان 
ش��هدای نیروی انتظامی- ش��ركت گاز استان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- امور 

قراردادها- كدپستی : 9719866838 
 تلفن :  32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :  056-32400523

 موضوع مناقصه : گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح استان خراسان 
  pc جنوبی به روش

ش�رح مختصر كار : تهیه مصالح و اجرای حدود 4908 متر ش��بكه تغذیه فوالدی ، 
107712 متر شبكه توزیع پلی اتیلن ، نصب 150 مورد انشعاب پلی اتیلن و نصب و 
راه اندازی 12 مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز )T.B.S( كابینتی به ظرفیتهای 250 ، 
400 ، 1000 ، 2500 و5000 و 10000 متر مكعب بر س��اعت و 41 مورد ایستگاه اندازه 
گیری كابینتی به ظرفیتهای 400 و 1000 و 2500متر مكعب بر ساعت در سطح استان 
خراسان جنوبی به روش PC از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 

آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2099091444000035(
ن�وع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآین�د ارج�اع كار : تضمین های اعالم ش��ده در 
آیی��ن نامه تضمین برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمین 6.000.000.000 ریال ) شش میلیارد ریال(- ارائه هر 

گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.
نكته : اصل تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قب��ل از آخرین مهلت عودت 
اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور بایستی 

به امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده 

قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی
شرایط متقاضیان :

• دارا بودن حداقل پایه 4 در رش��ته تأسیس��ات و تجهیزات و یا پایه 5  در رشته 
نفت و گاز 

• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
• داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

• ارائ��ه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مس��تندات مذكور در اس��ناد 
ارزیابی كیفی 

• ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال 98 و یا حداقل س��ال 97 توس��ط 
مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .

نكته 1 : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االش��اره در زمان بازگش��ایی 

پیشنهادها الزامی است .
نكته 2 : در فرآیند ارزیابی فنی و كیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانكاران 
فل��زی دارای گواهینام��ه ایزو 3834 معتبر در بخش فن��ی 5 و در بخش كیفی 5 

امتیاز از صد امتیاز كل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید.
برنامه زمانی مناقصه :

• مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 99/06/11 لغایت ساعت 19:00 روز 
دوشنبه مورخ 99/06/17 

• آخری�ن مهلت عودت اس�ناد ارزیاب�ی كیفی  : س��اعت 19:00روز دوش��نبه مورخ 
99/06/31

• اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  99/07/05 
• مهلت دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ 99/07/05 لغایت س��اعت 19:00روز س��ه 

شنبه مورخ 99/07/08 
• آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد مناقصه بر روی س�امانه ستاد : ساعت 10:30 شنبه 

مورخ 99/07/19  
• زمان و مكان بازگش�ایی پاكات : ساعت 11:00روز ش��نبه مورخ 99/07/19 - سالن 

جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاكات از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی 
دولت )س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت 
مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور 
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند . 
الزم به ذكر است اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و 
ارزیابی كیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از طریق سامانه 
ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می 
بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه 

رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اس��ناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد. 
  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  این آگهی در سایتهای

قابل رؤیت می باشد.

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره   1399.2822 ( نوبت دوم

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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»آگهی ارزیابی كیفی پیمانكاران تامین نیرو«
 آس�تان ق�دس رضوی در نظ�ر دارد تامین نی�روی خدماتی مورد نیاز خ�ود را از طریق مناقص�ه دو مرحله ای به         
شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا به منظور ارزیابی کیفی پیمانکاران ، از کلیه شرکت های واجد شرایط 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد به نش�انی www.dev.razavi.ir مراجعه و حداکث�ر تا مورخ 1399/6/16 
نس�بت به تکمیل و تحویل اس�ناد به آدرس مش�هد چهارراه شهداء ، سازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی 

پشتیبانی اقدام فرمایند.
 جهت کسب  اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05132001113 و 05132001519 تماس حاصل فرمایند.

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای كاالی مشروحه ذیل را از طریق شركتهای تأمین كننده 
داخلی خریداری نماید:

1- شرح مختصر کاالی مورد نیاز :  1- تعداد 600 رول چسب نسوز 12 و 19 میلی متر    2- تعداد 3000 رول چسب برق 12، 19 و 25 میلی متر
3- تعداد 600 رول ربر تیپ 19 و 38 میلی متر

اطالعات تكمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.
2- محل تحویل کاال : شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری -  اداره تداركات و امور كاال   

3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانكی به مبلغ-/000ر000ر315 ریال
 4- ش�رایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین ش��ركت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری ش��ركت ملی نفت ایران، داش��تن شخصیت حقیقی/ 

حقوقی، شماره اقتصادی،  توانایی مالی، ارائه سوابق كاری و همچنین مدارك وگ�واه�ینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضیان می توانند پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رس��انی زیر نس��بت به تهیه و تكمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای 
كتبی خود را به همراه مدارك درخواس��تی حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی كیفی و بررس��ی صالحیت تأمین كنندگان در ارتباط 

با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
 ش��ركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررس��ی اس��ناد و مدارك واصله و ارزیابی كیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از ش��ركتهای واجد شرایط 
جه��ت ش��ركت در مناقص��ه دعوت بعم��ل خواهد آورد.  ضمنا" ارائه مدارك و س��وابق هیچگونه حقی را ب��رای متقاضیان ایجاد نخواهد كرد و این ش��ركت در رد یا قبول 
پیش��نهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار اس��ت. ))فقط مدارك ارزیابی ارس��الی كه در دفتر خانه رس��می كپی برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد 

بود.((
آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال 
  فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897           نوبت اول : 99/6/10نوبت دوم 99/6/12

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت وگاز آغاجار ی
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فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمین كاال 042/ت ك آج/99 
شماره مجوز :  1399.2787   نوبت دوم 

شركت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت
 و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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سازش امارات با صهیونیست ها ناقض صلح و امنیت منطقه است  ایرنا: دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس، سازش امارات 
با جنایتکاران صهیونیست و همراهی برخی سران عربی با رژیم جعلی صهیونیستی را نمایشی کودکانه و نابخردانه توصیف و این اقدام تحریک آمیز را محکوم و ناقض صلح و امنیت منطقه خواند. حسین امیرعبداللهیان 
در گفت وگوی تلفنی با سلیم الزعنون رئیس مجلس ملی فلسطین با ابالغ سالم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی به وی، برای ملت مبارز و مقاوم فلسطین آرزوی توفیق و بهروزی و پیروزی نهایی کرد.

 سیاست   حضرت آیت اهلل خامنه  ای رهبر 
تصویری  ارتباط  در  اسالمی  انقالب  معظم 
وزارت  رؤسای  و  مدیران  معاونان،  وزیر،  با 
آموزش و پرورش در سی و چهارمین اجالس 
آموزش و پرورش، با تشکر صمیمانه از مردم 
برای عزاداری پُرشور حسینی و حرکت عظیم 
دستورالعمل های  رعایت  با  همراه  معنوی 
بهداشتی، معلمان را »افسران سپاه پیشرفت 
کشور« خواندند و با تأکید بر ضرورت تربیت 
اندیشمند،  خردمند،  مؤمن،  انسان های 
این  در  اسالمی  اخالق  دارای  و  دانشمند 
تحول  سند  گفتند:  مهم،  بسیار  دستگاه 
صحیح  تبیین  با  باید  پرورش  و  آموزش 
عملیاتی،  جامع  برنامه   اجرای  و  تنظیم  و 

زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود.

« b به عنوان یک مرید اهل بیت 
از همه تشکر می کنم

ایشان با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد)ع(، 
حرکــت عظیم حضرت زینــب )س( و امام 
ســجاد )ع( را قیام به معنای حقیقی کلمه 
خواندند و افزودند: پس از قیام حســینی در 
عاشورا، قیام زینبی ابعاد مختلف حادثه عاشورا 
و شهادت حضرت سیدالشهدا را برای بشریت 

تثبیت و ماندگار کرد.
رهبر انقالب، سوگواری ملت در دهه  اول محرم 
امسال را پدیده ای در تاریخ کشور دانستند و 
افزودند: با وجود محدودیت های شدید ناشی از 
کرونا، مردم، گویندگان و مرثیه خوانان، ضمن 
حفظ شور حسینی و تشکیل مجالس عظیم 
و معنوی، دســتورالعمل ها را رعایت کردند 
که به عنوان یک ُمرید اهل بیت، صمیمانه از 
همه  عزیزان تشکر می کنم. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین با تشکر از زحمات چند 
ماه اخیر مجموعه  آموزش و پرورش و گزارش 
خوب وزیر گفتند: برنامه ریزی و اقدامات این 
مجموعه پس از شــیوع کرونا بی سابقه بود، 
چون تجربه ای در این زمینه نداشتیم؛ که از 
همه قدردانی می کنم. ایشان در محور اصلی 
سخنانشان، منطق و هدف آموزش و پرورش 
در همه  دنیا را »تربیت انســان شایســته« 
خواندنــد و افزودنــد: البته با 
توجــه به تعاریــف گوناگون 
انســان شایســته در مکاتب 
مختلــف، نــوع آموزش ها و 
پرورش ها  متفاوت می شــود. 
رهبر انقالب افزودند: در نظام 
اســالمی بــرون داد و حاصل 
12 ســال تعلیــم و تربیت 
کــودکان، نوجوانان و جوانان 
باید تربیت انسان های مؤمن، 
خردمند، متفکر و اندیشمند، 
دانشــمند، با نظم، با انصاف، 
دارای اخالق اسالمی و در یک 
کلمه انسان های مجاهد و اهل 

عمل باشد.

 انتقاد از اجرایی نشدن »
سند تحول آموزش و پرورش

حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال 
که برای تربیت چنین انســان هایی، دستگاه 
آموزش و پرورش باید چه ویژگی هایی داشته 
باشــد، افزودند: برای تحقق منطق و هدف 
انسان سازی، آموزش و پرورش به عنوان لشکر 
عظیم فرهنگی نیازمند زیربنای مستحکم و 
تحول بنیادی است. رهبر انقالب با اشاره به 
گذشت ۹ سال از تنظیم سند تحول آموزش 
و پرورش افزودند: در این سند، اهداف کالن و 
راهبردهای کلی مشخص شده است که باید 
بر اساس سیاســت ها، برنامه  اجرایی تنظیم 
شود. ایشان افزودند: برنامه  اجرایی سند تحول 
با وجود تالش های دولت های مختلف هنوز 
به طور کامل تنظیم نشده است که شورای 

عالی آمــوزش و پرورش و مدیریت کالن آن 
باید این مسئولیت را انجام دهند. رهبر انقالب، 
ترمیم دوره ای سند تحول با نگاه تکمیلی را از 
مفاد سند تحول و وظیفه شورای عالی انقالب 
فرهنگی خواندند و افزودند: مسئوالن آموزش 
و پــرورش، این موضــوع را پیگیری کنند. 
ایشان »زمان بندی« و »تعیین شاخص های 
پیشــرفت« را در برنامه  جامع اجرای ســند 
تحــول، ضروری خواندنــد و افزودند: برنامه 
جامع باید متقــن و دربردارنده  همه  اهداف 

سند تحول باشد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای تبیین صحیح 
ســند تحول را هم مهم دانســتند و گفتند: 
ســند تحول باید برای همه   سطوح آموزش 
و پرورش، به روشنی و جذاب تبیین شود تا 
همه  مدیران و معلمان برای اجرای دقیق آن 

انگیزه پیدا کنند.

 آموزش و پرورش »
از شأن معلمان حمایت کند

رهبر انقالب اســالمی، معلمــان را عناصر 
تعیین کننــده در دســتگاه عظیم فرهنگی 
آموزش و پــرورش خواندند و بــا تأکید بر 
ضرورت صیانــت از شــأن و نقش معلمان 
گفتند: معلمــان به معنای واقعی افســران 
سپاه پیشرفت کشور هستند و حفظ شأن و 
جایگاه معلم در درجه  اول به عهده  خود آنان 
است و هر معلمی باید این احساس را داشته 
باشــد که او آینده ساز است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزودند: آموزش و پرورش نیز باید 
از شأن و جایگاه معلمان حمایت کند و این 
هدف باید با کمک مجلس و دســتگاه های 
مرتبط همچون سازمان برنامه و بودجه محقق 
شود. ایشــان تأکید کردند: نگاه به آموزش و 
پرورش باید نگاه به یک دســتگاه زیربنایی 
باشــد نه مصرفی، و هزینه کردن در آموزش 
و پرورش همچون سرمایه گذاری در مسائل 
زیربنایی در نظر گرفته شــود. رهبر انقالب 
اسالمی، فرهنگ ســازی برای ترویج احترام 
و اکرام معلمان در جامعه را عامل ســوم در 
صیانت از جایگاه و شــأن این قشــر مهم و 
تأثیرگذار دانســتند و گفتند: دستگاه های 
فرهنگی به ویژه صداوســیما در این زمینه 
نقش بسیار مهمی دارند و باید این کار الزم 
را به صورت مستمر و هنرمندانه انجام دهند. 
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای موضوع جذب 
و تربیت معلم را بســیار مهم برشمردند و با 

اشاره به دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، 
خاطرنشان کردند: باید به گونه ای برنامه ریزی و 
ظرفیت سازی شود که معلمان سراسر کشور، 
فقط از مسیر این دو دانشگاه وارد آموزش و 
پرورش شــوند و مجلس شورای اسالمی نیز 
باید در تصویب طرح ها به گونه ای عمل کند 
که خارج از مسیر این دو دانشگاه، ورودی به 

آموزش و پرورش وجود نداشته باشد.

 اجازه  ورود نیروی بی کیفیت »
به آموزش و پرورش داده نشود 

ایشان، در نظر گرفتن صالحیت های دینی، 
اخالقی و سیاسی را در جذب معلمان مورد 
تأکید قــرار دادند و گفتنــد: باید در جذب 
معلمان، یــک گزینش صحیح و خردمندانه 
انجام شود و اجازه  ورود نیروی بی کیفیت به 

آموزش و پرورش داده نشود.
رهبر انقالب اســالمی به موضــوع »عدالت 
آموزشی« نیز اشاره کردند و افزودند: در مورد 
عدالت آموزشــی و بهره مندی دانش آموزان 
از سهم مناســب خود در همه  نقاط کشور 
به ویژه مناطق دوردست و شناسایی و پرورش 
استعدادهای درخشان در مناطق محروم بارها 
صحبت شده است و اکنون که مسئله  آموزش 
مجازی مطرح است، موضوع عدالت آموزشی 
حســاس تر از گذشته است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر توجه به خانواده هایی که 
تمکن مالی جهت خرید ابزار و وسایل مورد 
نیاز به منظور اســتفاده از آموزش مجازی را 
ندارنــد، افزودند: صداوســیما باید از طریق 
آموزش، بخشی از خأل عدم امکان استفاده از 

آموزش مجازی را جبران کند.

 هشدار درباره بی توجهی »
به مدارس دولتی

ایشان یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشی 
را موضــوع »مدارس دولتی« برشــمردند و 
گفتند: باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از 
لحاظ آموزشــی و تربیتی به گونه ای شود که 
دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل در این 
مــدارس امکان قبولی آن ها در کنکور کمتر 
است و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را 

به یک جای بی پناه می فرستند. 

آسیب های آموزش مجازی»
رهبر انقالب اســالمی درخصــوص آموزش 
مجــازی و برخــی زیان هــای احتمالی آن 

خاطرنشــان کردند: راه اندازی شــبکه  شاد، 
اقدام بسیار خوبی است، اما آموزش مجازی 
نباید موجب شــود که دانش آموز در معرض 
آسیب های فضای مجازی و خطرات اخالقی 
و اعتقادی قرار گیرد. ایشان به بُعد پرورشی 
در آموزش و پرورش اشــاره کردند و با گالیه 
از کم توجهی بــه فعالیت های پرورشــی و 
عقب ماندگی در این زمینه با وجود تأکیدهای 
مکــرر، گفتند: با توجه بــه موضوع آموزش 
مجــازی، باید برای فعالیت های پرورشــی، 
شــیوه های جدیدی را طراحــی کرد تا این 

موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.

مسئله سمپاد جدی گرفته شود»
رهبــر انقالب اســالمی، مــدارس پرورش 
استعدادهای درخشــان یا همان سمپاد را 
از مســائل مهم و اساسی آموزش و پرورش 
خواندند و با اشــاره به ابالغ مصوبه  مربوط 
به مدارس ســمپاد که بــا تأخیر هم انجام 
شــد، بر جدی گرفتن موضوع شناسایی و 
پرورش استعدادهای درخشان تأکید کردند 
و افزودند: جایگاه کشــور در المپیادها نیز 
باید بهبــود و ارتقا یابد؛ زیرا در ســال های 
اخیــر وضعیت ما برجســته نبوده اســت. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامه به 
وضعیت مهدهای کودک و پیش دبستانی ها 
اشــاره کردند و با اظهار تأسف از رها بودن 
مهدهای کــودک بــه دلیــل اختالف های 
برخی دستگاه های دولتی، گفتند: بر اساس 
گزارش های رسیده وضعیت مهدهای کودک 
به هیچ وجــه خــوب نیســت و نبایــد به 
مهدهای کودک نگاه مراکز خدماتی داشت، 
بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به 
اصرار غربی ها برای نفوذ در آموزش و پرورش 
کشورها با انگیزه  تحمیل سبک زندگی غربی، 
از سند 2۰۳۰ و یا نفوذ در آموزش و پرورش 
برخی کشورهای منطقه به عنوان نمونه  یاد 
کردند و گفتند: امروز فلسفه  اجتماعی غرب 
در خــود غرب شکســت خــورده و مظاهر 
فســادانگیز آن از هالیوود تا پنتاگون کاماًل 

نمایان است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر حساسیت در 
مقابل نفوذ دشمن افزودند: دشمن قصد دارد 
کاری را که به وسیله نظامی از انجام آن ناتوان 
است، با نفوذ و از راه هایی مانند سند 2۰۳۰ 
دنبال و انسان هایی تربیت کند که مثل او فکر 
و اهداف عملیاتــی او را پیاده کنند تا زمینه 
غارت ملت ها فراهم شــود. ایشــان افزودند: 
االن هم شنیده ام سند 2۰۳۰ در گوشه وکنار 
به وســیله آدم های ناباب یا غافــل دارد اجرا 
می شود؛ این را باید به طور جدی دنبال کنید 

و جلوی اجرای سند 2۰۳۰ را بگیرید.

 امیدواریم اماراتی ها خیانتشان »
را جبران کنند

رهبــر انقالب اســالمی در بخــش پایانی 
سخنانشان، اقدام دولت امارات متحده  عربی 
در عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را خیانتــی به دنیای اســالم، جهان عرب و 
کشورهای منطقه و به مسئله  مهم فلسطین 
خواندند و گفتنــد: البته این وضعیت دیری 
نخواهد پایید، اما لکه  ننگ آن بر پیشــانی 
کسانی که غصب کشــور و آواره کردن ملت 
فلسطین را به بوته  فراموشی سپردند و پای 
صهیونیست ها را در منطقه باز کردند، باقی 
خواهد ماند. ایشان با ابراز تأسف از همکاری 
دولــت امارات متحــده  عربی بــا اقدام های 
قســاوت آمیز رژیم صهیونیســتی و عناصر 
خبیث صهیونیست در هیئت حاکمه  آمریکا 
علیه مصالح جهان اسالم و منطقه، افزودند: 
امیدواریم اماراتی ها زودتر بیدار شــوند و این 

کارشان را جبران کنند.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با اجالس آموزش و پرورش و با تأکید بر حساسیت در مقابل نفوذ دشمن:

جلوی اجرای سند 2۰۳۰   را بگیرید

  پیشنهاد می کنم علی مطهری این آیه شریفه را قاب بگیرد و در منزلش جایی س
که هر لحظه چشمش به آن بیفتد نصب کند: انه لیس من اهلک انه عمل غیرصالح. 

09380002461
 مسئوالن نمی خواهند ویروس کرونا از بین برود. جلو مسافرت ها را نمی گیرند تا س

مصرف و فروش بنزین باال برود. 09150002356
 تعلل و کارشــکنی و خلف وعده کارگزاری ها در آزادسازی و فروش مرحله دوم س

سهام عدالت. 09150009169
 هدف  امام   حســین)ع(  حکومــت  علوی  بود پس  تنها عزاداری  کافی  نیســت س

 و دولتمردان   باید  مثل  امام  علی)ع( که  به فکر  تهیدســتان  بودند و نخلســتان  آباد 
می کردند، برنامه  وسیع  محرومیت  زدایی  در روستاها را اجرا کنند تا هم  اشتغال   هم 
 تولید ایجاد گردد هم  حاشیه  نشینی  شهر ها کم  شود. با اختالسگران  هم  مثل  رفتا ر 

امام  برخورد شود. 09150002986
 من و همکاران حدود ۴۰ کارمند انتقال یافته بین سازمان نقشه برداری کشور و س

سازمان مدیریت برنامه ریزی خراسان رضوی هستیم، واقعاً چقدر نابرابری رفتاری در 
ادارات وجود دارد. می خواستم از عدالت رفتاری آقای دکتر جمشیدی رئیس برنامه 
و بودجه خراســان تشکر کنم. از کارمندان انتقاد زیاد می شود اما خوب هم داریم. 

09150004626
طرح رایگان شــدن برق معلوم نیســت دیگه چه ترفندیه، این هم مثل ســبد س

معیشــتی دولت؟ هیچ کی نفهمید کجا رفت و به کــی دادن؟ اگر این ها صادقند 
الاقل مشخص کنند تا چه ســطحی از مصرف رایگانه؟ بعد هم خواهشمندیم تو 
این یک سال باقیمانده هیچ کاری برای ملت نکنند! )ما را به خیر تو نیاز نیست، شر 

مرسان(. 09150006857

معاون امنیتی وزیر کشور:

عراق برای اربعین زائر خارجی نمی پذیرد©
سیاست: حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی 
انتظامی وزیر کشــور در نشســت خبری 
با حضور خبرنــگاران، گفــت: اقدام های 
تروریستی کاهش نیافته است. در سال ۹۷، 
1۹ نفر از عوامل ما شــهید شدند در سال 
۹۸، ۹ نفر و در ســال ۹۹ سه نفر از عوامل 
ما در راه مبارزه با تروریسم شهید شدند. در 
سال ۹۷، 2۰ تروریست توسط ما کشته شدند و در سال ۹۸، ۴۴ نفر کشته شده اند. 

با تدبیر رهبری هزار میلیارد به امنیت مرزها تخصیص یافته است.
به گزارش فارس معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در مورد مراسم اربعین بیان 
داشــت: سال گذشته زائران ایرانی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و با اتباع خارجی این 
رقم به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید. وی با اشاره به ساماندهی مرزها برای تردد 
زائران خاطرنشان کرد: ما در سال گذشته بیشترین رضایتمندی را در مراسم اربعین 
داشــتیم. وی درباره مراسم اربعین امســال هم اشاره کرد: ما فرض گرفتیم مراسم 
اربعین برگزار شود و اقدام های زیر ساختی هم در حال انجام است، اما با این حال در 
آخرین تماسی که با سفیرمان در عراق داشتم، گفت به صراحت مقامات عراقی گفتند 
بنا داریم امسال از خارج از عراق زائر نداشته باشیم و این موضوع تا این لحظه حتمی 

است. بنا داریم از ظرفیت موکب ها برای کمک به مردم استفاده کنیم.

شورای امنیت وزارت کشور وقایع آبان ۹۸ را پیش بینی کرده بود»
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس معتقدند 
در دولت تدبیر و امید بحران های اجتماعی و کارگری افزایش یافته و مسئوالن هم 
بــا وجود اعتراض ها در بین مردم معترض حضور نمی یابند، گفت: در دولت یازدهم 
کمترین بحران های اجتماعی را داشتیم. از سال۹۶ اتفاقاتی در کشور رخ داد که منجر 
به افزایش بحران ها شد . ریشه های بحران به مسائل اقتصادی، سیاسی باز می گردد و 

ریشه برخی مسائل، خارج از کشور است  و بحران ها تک علتی نیست.
ذوالفقاری تأکید کرد: مستندات مکتوب وقایع سال۹۶ و ۹۸ و ریشه های ایجاد آن 
وجود دارد. شورای امنیت  وقایع آبان۹۸ را پیش بینی کرده بود و نظر ما این بود که 
قیمت بنزین تک نرخی و هزارو5۰۰ تومان باشد. پیش بینی اعتراض ها و پیامدهای 
اجتماعی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را کرده بودیم. قرار بود ســال گذشــته 
قیمت گازوئیل افزایش یابد که ما گفتیم این کار شــدنی نیست . درخواست کردیم 
پیش از اجرای طرح، مســئوالن مزایای طرح را برای مردم توضیح دهند، اما معتقد 
بودیم زمان اجرای طرح اعالم نشود تا مردم به پمپ های بنزین نروند. در ساعات اولیه 
اجرای طرح، مشکلی به وجود نیامد، اما از ظهر جمعه برخی مسئوالن داخل کشور 
با توییت و حضور در فضای مجازی سخنانی گفتند که مستندات آن وجود دارد و 
یک گروه از خارج کشور اقدام هایی آغاز کردند و عده ای از مردم هم اعتراض کردند 
و بعد حوادث دیگری رخ داد. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور با بیان اینکه 
گزارش های مستند و مکتوب این وقایع وجود دارد، اظهار کرد: آن ها که گفتند تا روز 
جمعه نمی دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه 

کسی به آن ها گفته شده است.

زد و بند ادارات دولتی در زمین خواری روستای ابوالفضل »
ذوالفقاری در مورد اتفاقات رخ داده در روستای ابوالفضل اهواز نیز بیان کرد: متأسفانه 
برخی دوستان بدون اطالعات از موضوع صحبت می کنند. این منطقه ۳۰۰ هکتار 
اســت که 1۰۰ هکتار آن قبالً توسط بنیاد واگذار شده، اما 2۰۰ هکتار آن اصالً در 
محدوده شــهری نیست و افراد سودجو اقدام هایی در آنجا صورت دادند. اکثر زمین 
ها در اختیار تصرفات باغ ویالهاست و ۳5 خانوار در آنجا ساکن هستند. روز تخریب 
ساخت و سازهای غیر مجاز، مردم را تحریک کردند مانع از اجرای حکم شوند و در 

این درگیری چهارنفر نیروی امنیتی و چهار نفر از مردم عادی مجروح شدند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور ادامه داد: تدبیر شورای تأمین این است که 
بخش منطقه باغ ویال بدون ساکن تخریب شود، اصالً ما نام این روستا را در تقسیمات 
کشوری نداریم. متأسفانه برخی از افرادی که خود ذی نفع هستند و در فضای مجازی 
فعال هستند، دخالت کرده اند. قرار شده که برای ۳5 خانوار مبلغ ۴۰ تا 5۰ میلیون 
برای گرفتن خانه در شهر جدید رامین در نظر گرفته شود. صاحب ملک )بنیاد( باید 
دور زمین را فنس می کشیده است و شهرداری هم باید با تخلفات برخورد می کرده، 

قطعاً زد و بندهایی در ادارات دولتی در این زمینه صورت گرفته است.

قالیباف در بازدید میدانی از این استان:

دین خود را به خوزستان ادا نکردیم©
سیاست: محمــد باقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی در جریان نظارت 
میدانی از شهرهای استان خوزستان و پیگیری مطالبات مردم، از پروژه اسکله صیادی 

بندر آبادان بازدید و با تعدادی از صیادان این بندر گفت و گو کرد. 
به گزارش خانه ملت، قالیباف پس از زیارت مزار شهدای گمنام عملیات کربالی 5 در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره علت حضور در استان خوزستان با وجود 
گرمای بسیار شدید اســتان، گفت: این حرف تکراری بوده، اما واقعیت است، امروز 
در شهر آبادان نیز خانمی به این مسئله اشاره کردند که چرا با وجود گرما به استان 
خوزستان سفر کرده ام، علت این مسئله این است که ما مسئوالن نتوانستیم دین خود 
را به مردم خوزستان ادا کنیم. در حاشیه این دیدار بانوی جهادگر خرمشهری خطاب 
به رئیس مجلس، گفت: اگر تو اینجا را آســفالت نمی کردی، کســی برای ما کاری 
نمی کرد. خرمشهر چه گناهی کرده؟ خون دادیم، جوان دادیم، اسیر دادیم. چرا به ما 
خیانت می کنند؟ وی افزود: اگر بودجه دادی خودت بایست و نظارت کن؛ به ما یک 

قالب یخ بدهند تا اینجا برسد آب می شود، این قدر که فساد زیاد است.
قالیباف در حاشــیه بازدید از تصفیه خانه آبادان، در واکنش به توضیحات استاندار 
خوزستان، گفت: روشن و قطعی است که به هیچ دلیلی حق نداریم، آب غیراستاندارد 
 بــه مردم دهیم؛ زیــرا این موضوع مربوط به جــان مردم اســت و نباید برای آن 
بهانه تراشی کرد. وی با بیان اینکه ما نباید بپذیریم که آب فیلتر نشده به دست مردم 
برســد، اضافه کرد: در خوزســتان ۷۰۰ روستا داریم که تنش آبی دارند. رئیس قوه 
 مقننه تأمین آب ســالم برای روستاها را جزو ضرورت ها و وظیفه حداقلی مسئوالن 
ذی ربط دانست و اضافه کرد: هرچند برنامه آبرسانی به ۷۰۰ روستا را دنبال می کنیم، 
اما ضروری است که این آب فیلتر شود. قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نیز 
نوشت: »یکی از صیادان شریف و زحمتکش اسکلۀ آبادان می گفت: »مگر همۀ شما 
به خوزستان مدیون نیستید؟ مگر خوزستان به گردن شما حق ندارد؟ پس چرا این 
مسئوالن حق مردم خوزستان را ادا نمی کنند؟« تا روحیۀ جهادی و عملیاتی مثل 

شهدا نباشد و مردم در اولویت قرار نگیرند، مشکالت حل نخواهد شد.«

 خروج از برجام؛ ©
به نفع ماست یا به ضررمان؟

برخی از حامیان داخلــی برجام معتقدند 
که اگر ایــران در واکنش به فعال شــدن 
مکانیســم ماشه تهدید کند از برجام خارج 
خواهد شد، آمریکا می تواند از این امر علیه 
ایران اســتفاده کند و ایران همراهی سایر 
کشورها را از دست خواهد داد، در پاسخ به 
این شــبهه باید گفت برخالف تصور تا این 
لحظــه اروپایی ها و رئیس شــورای امنیت 
اقدام عملی در مخالفت با مکانیســم ماشه 
نکرده اند، بلکه فقط مخالفت زبانی کرده و 
اعالم کرده اند این کار اشــتباه است؛ حتی 
رئیس شــورای امنیت گفته ما کار خاصی 
انجــام نمی دهیم! اما معنای ایــن رفتار از 

منظر حقوقی چیست؟ 
بر اســاس بنــد 1۰ تــا 12 قطعنامه، این 
بدان معناســت که در 2۰ تا ۳۰ روز آینده 
عماًل خواســته آمریکا برآورده می شــود و 
قطعنامه ای می آیــد که آیا توقف تحریم ها 
ادامه داشــته باشــد یا نه؟ که با یک رأی 
وتو آمریــکا قطعنامه های قبلی برمی گردد؛ 
یعنی فعاًل از لحــاظ حقوقی تا این مرحله 
خواسته آمریکا برآورده شده و حتی بدون 
وتو مضاعف یا دابل وتو می تواند به هدفش 

برسد.
نکته مهم تر این است که این قطعنامه ها اثر 
اقتصادی ندارند! همه این قطعنامه هایی که 
با مکانیسم ماشه بازمی گردد تا پیش از سال 
۸۹ علیه کشــورمان اعمال می شدند و در 
قطعنامه 22۳1 متوقف شدند. اما تحریمی 
کــه به اقتصاد مــا ضربــه زد، تحریم های 
یکجانبه بانکی توسط آمریکا بود که از نیمه 
دوم سال ۸۹ به بعد اعمال شد و ما اثرش را 

از سال ۹1 دیدیم.
بنابراین تحریم های مدنظر مکانیسم ماشه 
هرچند امروز متوقف اســت، اما باز هم ما 
با تحریم های بانکی و نفتــی آمریکا دچار 
مشکل هستیم؛ در نتیجه این قطعنامه ها اثر 

اقتصادی ندارند.
 اما مشکل اساسی تر این بود که از سال ۹2 
در کشور این تفکر حاکم شد که همه چیز را 
بایــد به برجام گره زد، برای همین در حال 
حاضر با کوچک ترین تکانه خارجی اقتصاد 
ما دچار مشکل می شود. بنابراین بازگشت 
تحریم های موردنظر آمریکا احتماالً اثر روانی 

خود را خواهد گذاشت.
به این سؤال برگردیم که آیا تهدید به خروج 
از برجام می تواند پاسخ مناسبی به این اقدام 

آمریکایی ها باشد یا خیر؟ 
به نظر نگارنده برای رســیدن به این پاسخ 
باید چند اتفاق و نتیجــه را مرور کرد؛ اول 
اینکه آمریکایی ها بر اساس ادراک ما عمل 
می کنند؛ یعنی وقتی آن ها می خواستند در 
اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شوند، نماینده 
وقت آمریکا در شــورای امنیت عنوان کرد 
برآورد ما این اســت کــه ایرانی ها از برجام 
خارج نمی شوند، برای همین آمریکا خارج 

می شود و اشکالی پیش نمی آید.
در واقــع بــرآورد آمریکایی ها این اســت 
که چــون هیچ پاســخ و اقــدام مقابل به 
مثــل گونه ای از طرف ایران نیســت، پس 
می توانند اقدام هایشــان را جلو ببرند؛ برای 
همین از برجام خارج می شــوند و ما هم به 
برجام پایبند باقی می مانیم و امیدمان را به 

اروپایی ها می بندیم.
اروپایی کــه حتی کانال تبادالت مالی بین 
ایران و اروپــا را هم فعال نمی کند، ولی ما 
بازهم از برجام خارج نمی شویم و درنهایت 
به چنــد معامله نفــت در برابــر غذا تن 

می دهیم.
اکنــون هم که آمریکا به دنبال مکانیســم 
ماشه است، ما این تصور را برای طرف مقابل 
ایجاد کرده ایم کــه اگر از این ابزار برجامی 
استفاده کند و حتی قطعنامه ها را برگرداند 

بازهم ما واکنش عملی نشان نمی دهیم.
این تصور به طور عملی به آمریکایی ها کمک 
می کند که اقدام هایشــان را انجام دهند و 
به سمت اعمال فشار بیشتر بروند؛ چرا که 
آن ها به این درک رســیده اند که هر کاری 
بکنند ایران پاســخ مناسبی نمی دهد، این 

مسئله مهم ترین ضعف ماست.
از ســوی دیگر به جامعه ایــن پالس داده 
می شــود که اگر قطعنامه های ضد ایرانی 
بازگردند، شــرایط بد می شود یا فعاًل نباید 
پاســخی بدهیم تا ببینیم انتخابات بعدی 
آمریکا چه می شــود، این رفتار یعنی عماًل 
اقتصاد را شــرطی تر کرده ایم و چه بسا اثر 
صرفاً روانی تحریــم به اثر عملی اقتصادی 

تبدیل شود.
بنابرایــن اگر مــا تهدید کنیــم یا حتی 
بازرسی های ذیل برجام که قسمت سخت 
و اصلی برجام است را لغو کنیم شاید تنها 
راهی باشــد که بتواند جلو آمریکایی ها را 
گرفت. اعالم ایران مبنی بر خروج از برجام 
سبب می شــود آمریکایی ها حد وسطی در 
کارهایشان بگیرند، به  خصوص اینکه تهدید 
جدیدشان اثر عملی اقتصادی ندارد؛ یعنی 
اگر به این ادراک برسند که ایران پاسخ آن ها 
را می دهد، احتماالً در رفتارشان تجدیدنظر 

می کنند.

صدای مردم   
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روز  خبری  نشست  در  دولت  سخنگوی  ربیعی،  علی 
گذشته خود،  از تدوین نقشه راه سال پایانی دولت خبر 
داد و گفت: رئیس جمهور جزئیات این نقشه راه و برنامه اقتصادی 
برای ورود به قرن جدید را به زودی با مردم در میان خواهد گذاشت.
وی افزود: این پیام روشــی است که دولت با همه فشارها با درس 
از مکتب امام حسین)ع( از پا نخواهد نشست و با درک فشارهای 
تحمیل شــده بر مردم امیدوارانه کار خواهد کرد. برای دولت سال 

آخر به معنای پایان امید نیست و نقشه راه را دنبال خواهد کرد.
ربیعی درباره جزئیات این طرح با یادآوری اینکه توضیحات کامل را 
به زودی رئیس جمهور به مردم ارائه خواهند داد، گفت: این نقشه 
راه مولود یکباره ای نبوده و مدت ها در ستاد اقتصادی دولت برای آن 
برنامه ریزی شده است. وی با بیان اینکه محیط جهان آشوب زده تر 
از هر دوره ای اســت، اظهار کرد: بنابراین در ستاد اقتصادی دولت 
با نگاه به تهدیدهای خارجی همچنین فرصت هایی که در فضای 
بین الملل وجود داشته، نقطه قوت ها به عالوه فرصت هایی که در 
فضای داخل و خارج هست، نقشه راه را برای سال آخر دولت و ورود 
به قرن جدید تدوین کردیم. بنابراین با استفاده از ظرفیت هایی که 

با تحریک آن ها اشتغال زایی ایجاد می شود، این نقشه ترسیم شد.

راه دولت برای جبران کسری بودجه»
ســخنگوی دولت افزود: یکی ازموارد مهم پیشگیری از تکانه های 

تأثیرگذار بر اقتصاد تولید و معیشــت مردم است. همچنین منابع 
جایگزین درآمد نفتی برای جبران کســری بودجه از مواردی بوده 
که به آن توجه شــده است. جبران کســری بودجه بدون تزریق 
پــول پر قدرت و افزایش نقدینگی نیز دیده شــده و امید داریم با 
اجرای آن در ســال آخر تورم را کاهش دهیم. وی اضافه کرد: در 
حوزه صنعت 1۷1 هزار میلیارد سرمایه گذاری پیش بینی کردیم. 
در حوزه مســکن هم پیش بینی هایی صورت گرفته و بخشــی از 
نقشــه راه حوزه راه و مسکن اســت. وی با بیان اینکه یکی دیگر 
 از حوزه ها مباحث پولی و مالی اســت، خاطرنشــان کرد:  یکی از 
بیماری های کشــور افزایش نقدینگی 2۰ درصدی ساالنه بوده، با 

این حال افزایش نقدینگی امسال رشد کمی داشته است. کنترل 
نقدینگی و جهت گیری آن به ســمت توسعه و تولید در نقشه راه 
دولت اســت. وی گفت: یکی از جزئیات، جلوگیری از قاچاق بوده 
و همچنین توســعه صادرات غیر نفتی و بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصاد. در این نقشــه راه حلی هم برای نگاه به 
معیشــت و قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده و اقدام هایی در 
این جهت تدارک دیده شده است. همچنین استمرار یارانه نقدی و 

همسان سازی حقوق ها مورد توجه است.

ماجرای راهزنی جدید آمریکا از 1.7 میلیارد پول ایران»
علی ربیعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تالش آمریکا برای دزدی 
1.۷ میلیارد دالر ایران در اروپا تأکید کرد: پیگیری های حقوقی الزم 
برای آزادســازی وجوه یاد شده که افزون بر 1.۷ میلیارد دالر بوده 
دنبال می شود. وی درباره اقدام های دولت در این زمینه نیز گفت:  
آمریکا در ســال های اخیر از روش های مختلفی برای توقیف 1.۷ 
میلیارد دالری که به صورت اوراق ارزی نزد مؤسسه »کلیراستریم« 
لوکزامبورگ است، استفاده کرده که خوشبختانه در هیچ موردی 
موفق نبوده و شکست خورده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: 
برپایه قاعده بین المللی دارایی های بانک مرکزی از دولت مستقل 
اســت و دارای مصونیت قضایی اموال و دارایی هاست و بر همین 

اساس تالش های آمریکا به نتیجه نرسیده است.

گزارش
سخنگوی دولت:

نقشه راه ورود به قرن جدید اعالم می شود

تضمین می دهم همه دانش آموزان به آموزش دسترسی داشته باشند
سیاست: پیش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمی، حاجی میرزایی، وزیر آموزش و 
پرورش با بیان گزارشی از فعالیت های 
ایــن وزارتخانه گفت: تولید بســته و 
محتوای یادگیری، سیاســت گذاری در 
فرایند جذب و به کارگیری معلم، طرح 
هر دانش آمــوز یک مهــارت، افزایش 
حقوق معلمان، آغاز عملیات احداث ۴۳ 
هزار واحد مسکن فرهنگیان و افزایش 
ظرفیت دانشــگاه های فرهنگیان، جزو 

برنامه هــا و اقدام های آموزش و پرورش 
اســت. آقای حاجی میرزایی ســرعت 
آموزش و پــرورش در واکنش به کرونا 
را مناسب دانست و گفت: کمتر از یک 
هفته پس از کرونــا، برنامه  تلویزیونی 
آموزشــی و حدود یک ماه پس از آن، 
شبکه  شاد را راه اندازی کردیم و در سال 
تحصیلی جدید نیز تضمین می دهیم که 
همه  دانش آموزان به آموزش دسترسی 

داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش:

دشمن قصد دارد 
کاری را که به وسیله 
نظامی از انجام آن 
ناتوان است، با نفوذ 
و از راه هایی مانند 
سند 2030 دنبال و 
انسان هایی تربیت کند 
که مثل او فکر و اهداف 
عملیاتی او را پیاده 
کنند تا زمینه غارت 
ملت ها فراهم شود

بــــــــرش
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توزیع 2هزار پرچم بین روضه های خانگی مشهد در دهه اول محرم      آستان: مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی گفت: در دهه اول محرم به دلیل محدودیت های حضور هیئت های مذهبی، به 
اجرای طرح »هر خانه، یک روضه« پرداختیم؛ در همین راستا، 2هزار پرچم نفیس عزا از جنس مخمل بین صاحبان روضه های خانگی شهر مشهد توزیع شد. هادی غالمی اجرای این طرح را به همت کانون های خدمت 

رضوی خراسان رضوی و هدف از اجرای آن را تقویت شعائر اسالمی و احیای سنت معنوی روضه های خانگی در شرایط شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
گزارشی از تالش های پشت صحنه عوامل رسانه  ای حرم مطهر رضوی 

در دهه اول محرم

انعکاس عزای حسینی از تکیه رضوی©
آســتان: همزمان با آغاز ماه محرم 
و ســوگواری سید و ســاالر شهیدان، 
امسال بیشــتر دلدادگان و شیفتگان 
حضرت رضــا)ع( که ایــن روزها در 
مشــهدالرضا)ع( حضــور نداشــتند، 
دلشــان پر می کشــید برای شرکت 
در مراســم های عزاداری حرم مطهر 

رضوی.اما عاشــقان اهل  بیت عصمت و طهــارت)ع( از برنامه های حرم مطهر 
محروم نماندند و از طریق رســانه ملی دل هــای خود را راهی زیارت حضرت 
رضــا)ع( کردند و حضــوری قلبی در مراســم های عــزاداری حرم حضرت 

ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( داشتند.
پخش زنده این ویژه برنامه ها برای انتقال حال و هوای حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
به دلسوختگان اهل  بیت)ع( حقیقتاً کار حساس و طاقت فرسایی است که بسیاری 
از عوامل اجرایی، از تهیه کننده گرفته تا مجری، گوینده، تصویربردار، صدابردار و... 
در تهیه و پخش این ویژه برنامه ها مشغول فعالیت هستند. با برخی از عوامل این 
رســانه ها که مسئولیت پخش زنده و روایتگری مراسم های عزاداری حرم مطهر 
رضوی را از طریق شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر عهده داشتند برای دقایقی 

همراه  شدیم که ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

مرثیه ای برای آفتاب»
حجت االسالم علی محمد کاظمیان پور، مدیر گروه معارف سیمای خراسان رضوی 
و تهیه کننده برنامه »مرثیه آفتاب« ویژه دهه اول محرم اســت که هر شــب به  
صورت زنده از بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( و از طریق شبکه استانی خراسان 
رضوی روی آنتن می رود.وی از اینکه به  عنوان یک تهیه کننده برای انتقال حال 
و هوای نورانی حرم امام رضا)ع( به دلدادگان اهل  بیت)ع( انتخاب  شــده اســت 
ابراز خرســندی می کند و می گوید: با عنایت حضرت امام رئوف)ع( توفیق شده 
است به  عنوان خادم رسانه ای حضرت رضا)ع( در شب عاشورای حسینی در حرم 
مطهر حضور داشته باشم و دل های مشتاق به ائمه معصومین)ع( را از طریق قاب 

تلویزیون به پنجره فوالد حضرت گره بزنیم.
    
بهشت امام رضا)ع( در قاب 15 شبکه جهانی»

ثقفی، تهیه کننده شــبکه جهانی امام رضا)ع( است که در پشت  صحنه پخش 
زنده  مراسم خطبه خوانی شب عاشورای حسینی حرم مطهر رضوی در استودیو 
شــبکه جهانی امام رضا)ع( مدیر و ناظر نحوه  پوشش رسانه ای این مراسم است. 
او می گوید: هر ســاله طبق سنتی قدیمی در شب عاشــورای حسینی مراسم 
خطبه خوانی در صحن انقالب حرم مطهر رضوی اجرا می شــود و این مراسم به 

 صورت زنده و مستقیم از 15 شبکه تلویزیونی و رادیویی به روی آنتن می رود.
وی می افزاید: حقیقتاً از اینکه واسطه انتقال حال و هوای معنوی حرم مطهر در 
شب عاشورای حسینی از طریق رسانه به قلوب مؤمنان شده ام احساس سبکی و 

آرامش وجدان دارم و امیدوارم این توفیق عظیم هر ساله نصیبم شود.

انتقال حال و هوای حرم از طریق امواج رادیو»
هادی افشار صفوی، مدیر شبکه سراسری رادیو زیارت که در روزهای پایانی دهه 
اول محرم همراه با عوامل رســانه ای این شبکه در حجره ای از حجره های صحن 
انقالب اسالمی حرم مطهر مشــغول تولید و پخش برنامه های رادیویی از حرم 
مطهر در دو نوبت صبح و بعدازظهر است، عنوان می کند: خدا را شاکریم که در 
لحظات نورانی شب عاشورا که متبرک به نام امام حسین)ع( است واسطه انتقال 

این معنویت از طریق رادیو زیارت به عاشقان اهل  بیت)ع( شده ایم.
او می گوید: حضور در حرم حضرت رضا)ع( برای تهیه برنامه رادیویی و گزارشگری 
با هدف انتقال حال و هوای معنوی زائران، مجاوران و خدام به شنوندگان انجام 
می شــود و اجرای این برنامه حقیقتاً توفیق عظیمی است که شامل حال بنده و 

همکارانم شده است. 

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی ادامه راه 
شهدا را رمز موفقیت و سربلندی کشور دانست 
و گفت: زنده نگه داشتن یاد و ادامه راه شهدا به 
معنای کار جهادی، خستگی ناپذیر و با جسارت 

برای رضای خداوند است.
حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی در مراسم 
بزرگداشــت سی و چهارمین ســالگرد شهادت 
سردار سرلشکر محمود کاوه؛ فرمانده لشکر ویژه 
شهدا و شهدای عاشورای حرم مطهر رضوی که 
صبح روز گذشته در سازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به خانواده 
معظم شهید کاوه و شهدای گرامی عاشورای سال 
73 حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: ما باید در هر 
فرصتی تکریم و تعظیم یاد و فرهنگ شهدا را با 

برگزاری چنین مراسمی مغتنم بشماریم.
وی با تأکید بر این نکته که مراســم بزرگداشت 
شهدا، مراسم معمولی برای بیان خاطرات نیست، 
ابراز کرد: فلســفه تشــکیل این دست مجالس 
بزرگداشــت و یادبود برای به فراموشی نسپردن 
فرهنگ شــهدا، انتقال آن به نســل های بعد و 
همواره زنده نگه  داشتن روحیه جهاد و شهادت 

در جامعه است.
وی افزود: یاد شهدا و تکریم خانواده شهدا یعنی 
بیــان اشــکاالت و رفع آن هــا، آن روحیاتی که 
شهدای ما داشتند و این افتخارات را برای کشور 
آفریدنــد بیان کنیم و برای خود الگو قرار دهیم، 

این معنای تجلیل شهداست.
وی با بیان اینکه آســتان قدس رضوی دستگاه 
امام رضا)ع( اســت پس باید در کشور الگو باشد، 
ابراز کرد: یاد شــهدا به این است که ما اشکاالت 
را بگوییم و برای برطرف کردنشان تالش کنیم؛ 
تکریم خانواده شهدا این است که از روحیاتی که 
شهدا داشتند و به برکت آن این افتخارات را برای 
این کشور آفریدند، الگو بگیریم. شهدا از ما سالم  و 
صلوات نمی خواهند؛ نیازی هم به سالم  و صلوات 
ما ندارند، شــهدا »ِعنَد َربِِّهْم یرزقوَن« هستند، ما 
به شهدا نیاز داریم، شهدا از ما توقع دارند همان 
روحیه جهــادی، انقالبی و فــداکاری که آن ها 
داشتند و به برکت  آن  این پیروزی ها و افتخارات 
را نصیب این کشور و ملت کردند، آن را هر کدام 
در حوزه کاری خودمان حفظ، صیانت و تقویت 

کنیم و رشدش دهیم.

رسالت بزرگ پس از عاشورا»
حجت االسالم  والمسلمین مروی با تبیین فلسفه 
تشکیل روضه برای امام حسین)ع( گفت: فلسفه 
برپایی مراسم روضه خوانی این است که فرهنگ 
اباعبداهلل الحسین)ع( در جامعه فراموش نشود و 
چون تابلویی درخشان راهنمای ما برای خوب و 

سعادتمند زندگی کردن و بنده خدا بودن باشد.
وی اضافــه کــرد: اگر حرکت امام ســجاد)ع( و 
حضرت زینب)س( نبود و پیام شــهدا را منتقل 
نمی کردند، عظمت کربال این  طور آشکار نمی شد 
و پنهان می ماند. دلیل اینکه حادثه عظیم عاشورا 
روز به  روز گســترده تر، عظیم تر و باشکوه تر بیان 
می شود و مخاطبان جدید به خود جذب می کند، 
مرهون رفتار امام سجاد)ع( و حضرت زینب)س( 
است که فرهنگ عاشورا را در جامعه بازتاب دادند.

تولیت آســتان قدس رضــوی، انتقال فرهنگ و 
روحیه جهاد و شهادت به نسل های بعد را وظیفه 
امروز همه خواند و گفت: هر دوره زمانی اقتضائات 
خود را دارد؛ یک روز ســالح به دست گرفتن و 
روزی قلم  به  دست گرفتن نیاز زمان برای انتقال 
فرهنگ شهداست.وی با بیان اینکه کار و روحیه 
انقالبی و جهادی باید به  عنوان پیام شهدا همواره 
پیش روی ما باشــد، عنوان کــرد: در آموزه های 
دینی ما شــهادت به تعبیر امروزی یک »برند« و 

»مارک« محسوب می شود.

شهادت در مکتب اسالم »برند« است»
حجت االسالم  والمسلمین مروی جایگاه شهادت 
را در مکتب اسالم مثل یک »برند« برای نمایش 
خوبی ها معرفی کرد و افزود: شهادت نشانی برای 
نمود همه خوبی ها و انســانیت و ارزش هاست و 

خداوند متعال این نشان را به هر کسی نمی زند.
وی با بیــان نمونه ای از منابــع روایی گفت: در 
روایت ها، ســطح اجر و ثواب عملــی با جایگاه 
شهادت نشان داده می شود. مثالً اگر کسی جانش 
را در راه علــم و دانش فــدا کند، می گویند اجر 
شهید دارد. در تعاریف دینی از شهید باالتر و بهتر 

نمی توان تعریفی یافت.
تولیت آســتان قدس رضوی بیان کرد: خداوند 
مقام شهید و شهادت را یک نشان برای سعادت، 
خوشبختی و کمال انســان ها قرار داده است. ما 
باید از خداوند متعال درخواست کنیم که هر روز 

توفیق پیروی از راه شــهدا را به ما عنایت کند؛ 
چراکه فرهنگ شــهادت تنها مربــوط به دوران 
جبهه و جنگ نیست، فرهنگ شهادت در زندگی 

روزمره ما جاری و ساری است.

تحول آفرینی و خستگی ناپذیری؛ ویژگی »
شهید کاوه ها

حجت االسالم  والمسلمین مروی در ادامه با ذکر 
فعالیت های ارزشــمند شهید کاوه، تصریح کرد: 
شــهید کاوه در سن 18 ســالگی به مدت 6 ماه 
فرمانــده حفاظت از بیت حضرت امــام)ره( بود. 
فرماندهان نظامی از جمله شــهید سپهبد صیاد 
شــیرازی هم به نبوغ، جسارت و قدرتمندی این 

جوان پی می برند.
وی با اشــاره به ماجرای درگیری های کردستان 
در اوایل پیروزی انقالب، اظهار کرد: شهید کاوه 
تنها با 22 ســال سن فرمانده تیپ 4 هزار نفری 
شهدا می شود و در سن 25 سالگی فرمانده لشکر 
می شــود. در سن 22 سالگی، دشمنان برای سر 
این شــهید گرانقدر 2 تا 7 میلیون تومان جایزه 
می گذارند که در آن دوران پول بسیار زیادی بود.

حجت االسالم  والمسلمین مروی با طرح این نکته 
که ما باید از خودمان بپرسیم، او از چه روحیات 
و خصوصیات رفتاری برخوردار بود، عنوان کرد: 
این شــهید بزرگوار، تحول آفرین بود. هر مدیری 
که به شــرایط روز راضی باشد و به وضع موجود 
تن بدهد، نه خودش و نه مجموعه تحت نظرش 

پیشرفت نمی کند.وی تصریح کرد: خصوصیت بارز 
شهید کاوه ها این است که اهل تحول هستند. در 
مواجهه با مشکالت و چالش ها دست روی دست 
نمی گذارند؛ با فکری متفاوت و با جســارت وارد 
عمل می شوند. همچنین خصوصیت دیگر شهید 
کاوه ایــن بود که خســتگی ناپذیر بود و با وجود 
زخمی بودن، به خط برمی گشت چون معتقد بود 
که وقت مغتنم است.تولیت آستان قدس رضوی 
با تأکید بر اینکه با داشــتن این دو خصیصه در 
هر عرصه ای که ورود کرده ایم، موفقیت بدســت  
آمده است، اضافه کرد: هر زمان به شرایط موجود 
بسنده کردیم و آن وضع موجود برای ما قداست 

پیدا کرد، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
وی داشتن روحیاتی چون جسارت، تحول آفرینی 
و خستگی ناپذیر بودن را شرط پیشرفت دانست 
و گفت: در عرصه فناوری های هســته ای از نظر 
فــن و دانش تا آخر کار پیش رفتیم، بدون اینکه 
هیچ کشوری در این زمینه به ما کمک کند. در 
عرصه نظامی و موشکی هم پیشرفت های بسیار 
خارق العاده ای داشته ایم؛ در حوزه هایی که عقب 
مانده تر هستیم، نباید آن را به  حساب معاندان و یا 

عدم ارتباط با آمریکا بگذاریم.

اتکا به نفس؛ شرط پیشرفت کشور»
حجت االســالم  والمســلمین مروی با اشاره به 
پیشرفت های چشمگیر کشورمان در حوزه های 
 مختلف، ادامه داد: آیا آمریکایی ها به ما کمکی کردند؟

 دانش و فناوری را آن ها به ما دادند؟ کارشناسان 
آن هــا به کمک ما آمدند؟ یــا روحیه جهادی و 
جسارت جوانان تحصیلکرده، دانشمند، انقالبی و 
حزب اللهی خود ما این پیشرفت ها را برای کشور 

ما به ارمغان آورد؟
وی ضمــن تصریح بر اینکه روحیه کار و تالش و 
مســئولیت پذیری را باید از شهدا درس بگیریم، 
افزود: پیشرفت همه کارها به دست خودمان است؛ 
اینکه فکر کنیم کســی از بیرون کشور امورات و 
مشکالت ما را حل خواهد کرد، فکری استعماری 
اســت.تولیت آستان قدس رضوی گفت: پیروزی 
ایران در هشت سال جنگ تحمیلی در شرایطی 
که همه امکانــات و تجهیزات نظامی قدرت های 
جهــان از صدام حمایت می کرد، بــه دلیل اراده 
ملت ایران بود. به تجربه دریافته ایم که پیشرفت 
امروز کشورمان هم با ایستادگی روی پای خودمان 
بدســت می آید.وی با بیان اینکه پیشرفت همه 
ملت ها بــا کار و زحمت و وجدان کاری میســر 
شده است، تأکید کرد: زنده نگه  داشتن یاد و نام 
شهدا این است که روحیه جسارت، اقدام جهادی، 
خستگی ناپذیر بودن و کار کردن برای رضای خدا را 
در همه عرصه های مختلف زندگی حفظ کنیم که 
100درصد نتیجه بخش و موفقیت آمیز خواهد بود.

امور در آستان قدس باید جهادی پیش برود»
حجت االسالم  والمسلمین مروی در بخش دیگری 
از سخنان خود با تأکید بر اینکه آستان قدس باید 
خودش را در اجرای دستورات و منویات رهبری 
معظم پیشــتاز بداند، ابراز کــرد: رهبری معظم 
انقالب امســال را سال جهش تولید و پارسال را 
رونق تولید نام گذاری کردند، ما باید فرض کنیم 
که هیچ دســتگاه و وزارتخانه دیگری در کشور 
نیست و تنها خطاب رهبری به آستان قدس بوده 
است. بنابراین بخش کشاورزی و صنعت ما باید تا 
آخر سال بگوید که برای تحقق جهش تولید چه 
نوآوری و ابتکاری داشته است.تولیت آستان قدس 
رضوی تأکید کرد: امور در آستان قدس نباید به  
کندی پیش بــرود، در روزهایی که زیارت و زائر 
محدود بود، واقعاً در حرم مطهر دوستان ما بسیار 
زحمت کشــیدند و جهادی کار کردند؛ ما توقع 
داریم همیشه همین  گونه باشد، آستان قدس باید 

برای سایر نهادها و مجموعه ها الگو باشد.

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت شهید کاوه و شهدای عاشورای حرم رضوی:

 ادامه راه شهدا، کار جهادی و خستگی ناپذیر برای رضای خداست 
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 چهار شنبه 12شهریور 1399  13محرم 1442 2سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9333

شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 
1369 ، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر گناباد را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص 

برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:    -  موضوع پروژه:  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر گناباد شامل: تصفیه خانه با ظرفیت 13000 متر مکعب در شبانه روز با استفاده 
از روش های پیشرفته و به روز ،  اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب بطول حدود km 194 و خط انتقال بطول m 68 و باقیمانده انشعابات شهر با مشخصات فنی 

مصوب.      -  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
- دوره احداث :  4    سال     -  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی    - جمعیت تحت پوشش : 93000  نفر )سال 1425(     - محل اجرا : شهر   گناباد
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 1399/06/12   لغایت پایان وقت اداری 1399/06/22   جهت دریافت 
اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح به دفتر امور قراردادهای شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی به آدرس مشهد، بلوار 

وکیل آباد، ابتدای صدف، شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی مراجعه نمایند.
- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 13 روز   شنبه مورخ  1399/07/12  و محل تحویل دبیرخانه شرکت 

آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیهی اس�ت پس از بررس�ی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از س�رمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت 

بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
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زندکی با آب جریان دارد  
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار - نوبت اول 

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  گناباد  استان خراسان رضوی به روش بیع متقابل )مزایده(

 ش��هرداری بش��رویه به اس��تناد صورتجلس��ه 
ش��ماره 259 م��ورخ99/04/02 ش��ورای محترم 
اس��المی شهر در نظر دارد نس��بت به واگذاری 
ام��ورات ش��هرداری از طریق مناقص��ه عمومی 
نمای��د  اق��دام  صالحیت��دار  به ش��رکت های 
متقاضی��ان م��ی توانن��د از تاری��خ 99/06/15 
پیش��نهادات خود را در قالب اسناد شرکت در 
مناقصه تکمیل و در پاکت سربس��ته به همراه 
س��پرده تاپای��ان وق��ت اداری 99/06/29 ب��ه 
دبیرخانه ش��هرداری تحویل و رس��ید دریافت 
نماین��د. پیش��نهادات واصل��ه راس س��اعت 10 
صبح روز  یکش��نبه 99/06/30 ب��ا حضور اعضا 
محت��رم کمیس��یون معام��الت ش��هرداری باز و 
قرائت خواهدشد.  جهت کسب اطالع از شرایط 
مناقصه در ساعات اداری به شهرداری مراجعه 
ی��ا  ب��ا ش��ماره تلف��ن 05632787705 تماس 

حاصل فرمایند.
حسین باللی شهردار بشرویه

 آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
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آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل 
مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت شهاب 

خودرو)سهامی عام( به شماره ثبت 8747 و 
شناسه ملی 10100372558

 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دع��وت آن��ان  قانون��ی  نماین��دگان  و 
 می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ش��هاب  ش��رکت  س��الیانه  ع��ادی 
خودرو)سهامی عام( که در ساعت11:00 
روز ش��نبه م��ورخ 1399/06/22 واقع 
تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، 
س��الن اجتماعات شرکت شهاب خودرو 
تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
1- تصویب صورتهای مالی سال منتهی 

به 1398/12/29
2- تعیین بازرس قانونی 
3- تعیین روزنامه رسمی

4- تعیی��ن س��مت مدی��ران وفق ماده 
124 اصالحیه قانون تجارت

5- س��ایر م��وارد در صالحی��ت مجمع 
عمومی عادی 

 هیئت مدیره شرکت شهاب خودرو
9ع )سهامی عام( 
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ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از 
مح�ل مناب�ع اعتب�ارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�ارکت ، اس�ناد 
خزانه ( بر اس�اس  قان�ون برگزاری معام�الت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل 
را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحل�ه ای در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 

دول�ت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نمای�د%

مقدار یا نام و مشخصات  کاالردیف
تعداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه  

) ریال (

خرید تابلو برق1
581.265.000.000 دستگاه  سنسور – ترانس 

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در س�امانه فوق الذکر اعالم ش�ده است که الزم 
اس�ت مناقصه گ�ران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه فوق 
الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم  . 
تجدید آگهی مناقصه  های عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

نام مناقصه گذار: اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان                                   نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار 
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به هنگام خستگی، خواب آلودگی، بیماری و عصبانیت؛ رانندگی نکنیم...

فراخوان مناقصات عمومی یك مرحله  ای

مبلغ تضمین شركت در مناقصه )ريال( مبنای برآورد مبلغ برآورد )ريال( موضوع مناقصات

2/483/754/179

فهرست بهای واحد پایه 
رشته راهداری سال 1399 
)بدون تعدیل و مابه التفاوت 

نرخ ارز و سوخت(

49/675/083/579
مناقصه اول: عملیات راهداری تابستانی و زمستانی 

)راه های حوزه استحفاظی شهرستان زنجان(

2/632/629/796 52/652/595/905
مناقصه دوم: عملیات راهداری تابستانی و زمستانی )راه های 
حوزه استحفاظی شهرستان های ایجرود، زنجانرود و ماهنشان(

1/887/682/455 37/753/649/089
مناقصه سوم: عملیات راهداری تابستانی و زمستانی 

)راه های حوزه استحفاظی شهرستان های خدابنده و سلطانیه(

2/722/309/304 54/446/186/070
مناقصه چهارم: عملیات راهداری تابستانی و زمستانی

 )راه های حوزه استحفاظی شهرستان های ابهر، خرمدره و طارم(

نح�وه دريافت: صرفًا از طريق س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت به نش�انی اينترنتی                
 www.setadiran.ir

زمان دريافت: از روز چهارشنبه مورخ 1399/06/12 لغايت روز يکشنبه مورخ 1399/06/16 
صالحی�ت موردنیاز جهت ش�ركت در مناقص�ات: گواهینامه احراز صالحی�ت پیمانکاري و 
داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رش�ته راه و ترابري از سازمان مديريت و برنامه ريزي 
و همچنین گواهینامه تأيید صالحیت ايمنی پیمانکاری صادر ش�ده توسط وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتماعی
 مهلت و محل تحويل: تا ساعت 12:00 ظهر روز پنج شنبه مورخ 1399/06/27 )به دبیرخانه 

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان( 
زمان و محل گشايش پاكات پیشنهاد قیمت: ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/06/29 

در محل اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

شناسه آگهی 967969

اداره كل راهداري و
انج��ام  حمل ونقل جاده اي استان زنجان   دارد  نظ��ر  در   ش��هرداری س��بزوار 

ام��ور خدماتی به ص��ورت حجم��ی رابه مبلغ 
30.000.000.000 ری��ال ب��ه پیمان��کار واج��د 
ه��ای  ش��رکت  نماید.ل��ذا  واگ��ذار  ش��رایط 
دارای صالحی��ت م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسنادمربوطه به امورقراردادهای شهرداری 
مراجعه نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتربا 
ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس حاصل 
فرماین��د یا به س��ایت ش��هرداری س��بزوار 
مراجع��ه   www.Sabzevar.irآدرس ب��ه 
مناقص��ه  در  ش��رکت  س��پرده  کنند.مبل��غ 
مع��ادل 1.500.000.000 ری��ال بصورت نقد یا 
ضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا شهرداری 
در رد ی��ا قبول هریک از پیش��نهادها مختار 
اس��ت. آخرین  مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه 
ش��هرداری پای��ان وقت اداری راس س��اعت 
14:10 روز ش��نبه مورخ 99/6/22 می باشد. 
مناقصه رأس س��اعت 10 صبح روز یکش��نبه 
م��ورخ 99/6/23در محل ش��هرداری برگزار 

می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

 آگهی تجدیدمناقصه 
)نوبت دوم(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 نهضت امام حسین)ع( یک حرکت گفتمانی است نه چریکی  اندیشه: حجت االسالم داود فیرحی، استاد دانشگاه تهران در سخنانی با موضوع مفهوم فساد و اصالح در نهضت عاشورا گفت: پیش از انقالب، 
برخی متفکران چپ، برای حرکت حسینی به جای نهضت و اصالح از کلمه قیام استفاده می کردند، در حالی که واژه قیام بار چریکی و نظامی دارد، اما نهضت حسینی چنین ادبیات و حالتی ندارد. نهضت امام حسین)ع( 

یک حرکت چریکی نیست، بلکه یک حرکت گفتمانی و روشنگرانه است.

عاشورا مکتب وحدت بخش تاریخ است©
اندیشه: حجت االسالم والمسلمین »احمد 
رهدار« اســتاد حوزه علمیــه قم و رئیس 
مؤسسه فتوح اندیشــه در گفت وگو با مهر 
گفت: انسان مدرن از چند قرن پیش تجربه 
تلخــی را آغاز کرد؛ در واقــع از اوایل قرن 
هجدهــم این تجربه همراه با باوری منهای 
حضور خداوند در زندگی کلید خورد؛ به این 
معنا که بشــر به مدد تکنولوژی می تواند مشــکالت و درد خود را درمان کند. انسان 
سرمست غربی دست کم دو قرن یکه تازانه با این تجربه جلو آمد. از اوایل قرن بیستم بود 
که حداقِل جامعه نخبگانی در دنیای غرب متوجه این مبنا و مسیر غلط شده و حتی 
تذکر و هشدار دادند؛ این آثار تا حدی فرهنگ توده مردم را تحت تأثیر قرار داد و کمی 
که جلوتر رفتند این هشدار را در قالب ادبیات رمان ها تقلیل دادند، چراکه می خواستند 
بگوینــد زندگی دردناکی را در پیش گرفتیم و متعاقــب آن پایان دردناکی را تجربه 
خواهیم کرد؛ هرچند تالش ها باز هم تبدیل به فرهنگ عمومی نشد. علت هم از آنجا 
نشأت می گرفت که بشر با این سبِک زندگِی به ظاهر راحِت فارغ از بایدها و نبایدهای 
دینی خو گرفته بود، از سوی دیگر فناوری نیز بستر راحتی را فراهم کرده بود؛ در نتیجه 

تلقی عمومی بشر این بود که با این فرمان تا ابد می تواند پیشتازانه جلو براند.
استاد حوزه علمیه قم افزود: اما در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از آنکه درد ناشی 
از دو جنگ جهانی اول و دوم روی دوش انسان مدرن سنگینی کرد، توده مردم به این 
فکر افتادند که نکند مسیری که آمدیم از اساس مبنایی غلط داشت؛ در نتیجه در نیمه 
قرن بیستم اندیشمندانی ظهور کردند و خواستند بشر را آرام نگه دارند؛ کسانی مثل 
»هابرماس« از آن جمله محسوب می شوند. آن ها تقریری از مدرنیته ارائه دادند که بر 
این اساس مدرنیته چیز بدی نبوده و نیست اما انسان در تشخیص مصادیق مدرن خطا 
کرده اســت که چنین وضعیتی پدیدار شده است؛ به بیان دیگر مبنا درست است اما 
تطبیق بر مصداق غلط است؛ واقعیت آن بود که ُدم خروس مدرنیته هویدا شده بود و 

دیگر نمی شد با تعبیر و تفسیرهای فلسفی روپوش توجیه را روی آن انداخت.
حجت االســالم والمســلمین احمد رهدار ادامه داد: در این مقطع بود که هم جامعه 
نخبگانی و هم توده بشر یک بار دیگر تالش کردند به ظرفیت های فراموش شده دینی 
و معنوی بازگردند، اما این معنویت حتی مبانی نیم بند و نیمه تحریف مســیحیت و 
یهودیت پیش از قرن هجدهم را نداشت و دیری نپایید که انسان به نام معنویت گرایی 
به دام معنویتی از جنس شیطان افتاد؛ همان چیزی که در فیلم های هالیوودی به نام 
سینمای معناگرا می بینیم و اینجا بود که بشر افسرده شد. به طور طبیعی بشری که 
حیات را بر پایه تفرد بنا می کند باید انتظار این مؤلفه را داشته باشد که روزی بریده از 
جمع و منزوی شود، چه اینکه شده است و البته این تنهایی وقتی فراگیر شود تبدیل به 

نهیلیسم می شود که اکنون نیز بشر با چنین شرایطی مواجه است.
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه عنوان کرد: این بشر که اکنون مهم ترین مشکل هویتی اش 
تنهایی و غربت است، با آن روش های معنویت خودساخته علی القاعده نمی تواند مشکل 
خود را حل کند. از اینجا به ُدر یگانه مکتب عاشورا می رسیم که در همه اعصار، هدایتگر 

و بهجت بخش نه تنها شیعیان که مسلمانان بلکه مردمی از دیگر ادیان بوده است.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: مکتب عاشورا این ظرفیت را دارد که به این بحران هویتی 
بشر یک فرمان ارائه دهد. این مکتب قادر است »من« ها را تبدیل به »ما« کند، عاشورا مکتب 
وحدت بخش تاریخ است. در قرون گذشته شاهد بودیم که تکثرات درون جوامع شیعی 
به وسیله این مکتب تبدیل به وحدت شد، چنان که در هیئت های مذهبی افرادی ذیل 
بیرق امام حسین)ع( جمع می شوند که شاید بیرون از این هیئت ها از لحاظ مبانی فکری 
 و اعتقادی بعضاً با طرز فکر دینی تضاد داشته باشند؛ اما هرگز ذیل بیرق امام حسین)ع( 
کســی تعجب نمی کند که چرا این افراد در هیئت حضور دارند، چرا که مکتب عاشورا 
فطرت اصیل انسانی را تجمیع و به یکدیگر نزدیک کرده و در یک کالم منجر به وحدت 
می شود. هیچ کس تعجب نمی کند که چرا فالنی در این هیئت آمده است؛ نه تنها تعجب 
نمی کنند که خوشحال هم می شوند؛ این، نتیجه وحدت و انسجامی است که حول محور 
اعتقاد به امام حسین)ع( شکل گرفته است. در قرون گذشته جریان های متفاوت و حتی 
می توان گفت اغلب جریان اهل ســنت با ارادتی که به نوه پیامبر)ص( داشتند با شیعه 
در مصیبت امام حسین)ع( شریک می شدند، حتی نمونه هایی در تاریخ وجود دارد که 
فرهنگ عاشورا برای انسان های غیرمسلمان نیز الهام بخش بوده است، بنابراین در مکتب 

عاشورای امام حسین)ع( ظرفیتی برای انسجام بخشی به انسان هاست.

 اندیشه/ فاطمی نسب   شاید پیچیده ترین  
مســئله ای که در واقعه عاشورا اتفاق می افتد، 
قرار گرفتن مســلمانان و خــواص، در مقابل 
فرزند پیغمبری است که بارها فرمود »حسین 
منی و انا من حســین« و حتی در شأنش )که 
یکی از پنج تن آل عباســت( آیه تطهیر نازل 
می شود و سنی و شیعه مصداق این آیه را اهل 

بیت)ع( می دانند. 
فارغ از رفتار وحشــیانه و ضدانســانی ســپاه 
ابن زیاد و زیرپا گذاشــتن تمام قواعد جنگی 
توســط وی، صف آرایی مســلمانان در مقابل 
نوه پیامبر اســالم)ص( باید از زوایای گوناگون 
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در گفت وگو 
با دکتر علی نقی ایازی، جامعه شــناس و عضو 
پژوهشکده اسالم تمدنی، زمینه های اجتماعی 
واقعه عاشورا را واکاوی می کنیم. این گفت وگو 

را در ادامه می خوانید.

آقــای دکتر! چه شــد کــه جامعه   
از رحلت  مسلمانان تنها 50 ســال پس 
آن شکل  با  را  ایشــان  نوه  پیامبر)ص(، 
دژخیمانه و آن هم با شــعارهای اسالمی 

شهید می کنند؟
پیش از پرداختن به واقعه عاشــورا باید نگاهی 
به تاریــخ اجتماعــی پیــش از جامعه نبوی 
و اتفاقاتــی که پــس از رحلت ایشــان افتاد، 
بیندازیم. به عبارتی باید یک تقســیم بندی از 
جامعه پیش و پس از زمان پیغمبر ارائه کنیم؛ 
چرا که تحلیل واقعه عاشــورا به این تاریخچه 

برمی گردد.
پیامبر)ص( در جامعه ای نژادپرست و طایفه گرا 
مبعوث شدند. جامعه ای قبیله محور که عربیت 
بر سرتاسر قوانین آن حاکمیت داشت؛ بنابراین 
یک محور مهم رسالت پیامبر اکرم، اصالح این 
امر بود. ایشان ســال ها در مکه ماندند تا این 
مهم را به ســرانجام برســانند تا اینکه پس از 
مدت ها به این نتیجه رســیدند که باید برای 
رسیدن به اهدافشان از ابزار مهاجرت استفاده 
کنند. البته این مهاجــرت دالیل دیگری نیز 
داشــت، اما در هر صورت پیامبــر)ص( برای 

ایجاد یک جامعه مدنی با مختصات شــریعت 
و اسالم به مدینه مهاجرت کردند.

نخســتین مســئله مد نظر پیامبر اکرم پس از 
مهاجــرت به مدینــه  این بود کــه مدینه باید 
یک جامعه ای مبتنی بر مشــورت و در اصطالح 
امروزی جامعه ای دموکراتیک باشــد که مردم 
در حاکمیت آن نقش ویژه ای داشــته باشند و 
این مدل می تواند از این شــهر به ســایر نقاط 
عالم گســترش پیدا کند. جالب است که حتی 
پیامبر)ص( در برخی از این مشــورت ها نتیجه 
مطلوب نمی گرفتند اما باز هم توجه ویژه ای به 
این امر داشتند. پیامبر بر این باور بودند که اگر 
بخواهد تغییراتی صورت بگیــرد، این تغییرات 
در اثر تعامالت ایجاد می شــود. ایشان در زمان 
حیاتشان در تشکیل جامعه اسالمی بسیار موفق 

بودند اما پس از رحلت این ایده فروپاشید.

چرا فروپاشــید؛ به خاطر اختالف در   
مسئله خالفت و جانشینی؟

پس از پیامبر، مســئله خالفت و ویژگی های 
حاکم مطرح شــد و ما شــاهد یک ادغام بین 
سنت مدینه و مکه هســتیم که این خواست 
پیامبر نبود؛ خواست پیامبر)ص( احیای سنت 

مدینه بود.

پیامبر خواســتار تعامل دوسویه در حکومت و 
جامعــه بود؛ این مهم در زمــان خلیفه اول تا 
حدودی رعایت می شــد اما پس از خلیفه دوم 
ورق برگشت و ما شاهد ادغام بین سنت مدینه 
و مکه هســتیم. حتی به تدریج زمینه برگشت 
ســنت مکه به وجود آمد. ابن خلدون روایت 
می کند که در صدر اســالم مناقشــه ای بین 
قریــش و بنی امیه به وجود آمد و بنی امیه به 
واسطه سیاست بازی توانست غلبه پیدا کند و 
انقالب پیامبر را واژگون کند. در زمان حضرت 
علی)ع( نیز تا حدودی این مشکل برطرف شد 
اما پس از شهادت ایشــان، با روی کار آمدن 

معاویه عماًل ورق برگشت. 
پس از شهادت حضرت علی)ع( کم کم معاویه 
دســتش آمد که اگر بخواهــد یک حاکمیت 
سلطنتی داشته باشد باید چکار بکند. بنابراین 
ابتــدا به کشــتن علویان انقالبــی پرداخت و 
سپس برای توسعه امپراتوری عربی یا به تعبیر 
من اسالم اموی، از اسالم، تفسیری عربی کرد 
که متفاوت از اســالم نبوی بود و توانست این 
گفتمان را اشــاعه دهد. درواقع می توان گفت 

حادثه عاشورا مولود فرهنگ جاهلی بود.
البته مخالفان را هم با شدت قلع و قمع می کرد. 
معاویه آدم هایــی را اجیر کرد تا متناســب با 

اسالم عربی حدیث و روایت 
از مفاهیم  جعل کنند. یکی 
اموی مسئله  اسالم  بنیادین 
جماعت و اطاعت بود. آن ها 
بر طبق این قاعده می گفتند 
کســی که در مقابل خلیفه 
بایستد گویی در مقابل خدا 
ایستاده اســت. از همین رو 

عنوان امام حسین)ع( را یاغی 
علیــه حکومت جــا انداخته 

بودند. 

جعل    همه  این  چگونه 
و تحریف مفاهیم اسالمی 
باورپذیر شده  مردم  برای 

بود؟
یکی از ســنت های جاری در 
زمــان پیامبر)ص(، تقســیم 
غنایم جنگی به طور مساوی 
بــود. اما در زمان خلیفه دوم 
تناســب این تقســیم تغییر 
کرد. برخی مدعی بودند مثاًل 
چون عرب هستند باید غنایم 
بیشــتری بگیرند و... درواقع 
یک اقتصــاد رانتی به وجود 
آورده بودند که همین سبب 

شده بود مردم به نوعی محتاج و نگران غنایم 
خود باشند و به نوعی مردم را جیره خوار خود 
کرده بودند. درواقع مردم ناگزیر بودند از این ها 

اطاعت کنند وگرنه مواجبشان را نمی دادند. 
درحالــی که پیامبــر)ص( در مدینــه حتی به 
کسانی که دین را نپذیرفتند هم کمک می کرد 
و تا موقعی که شمشــیر نکشیدند کاری با آن ها 
نداشــت. این روحیه موجــب تبعیض در میان 
کشورهای اسالمی نیز شــده بود. مثاًل ایران در 
تبعیض قــرار گرفت، چون عرب نبــود. در این 
وضعیت مردم که به ســتوه آمــده بودند از امام 
حسین)ع( انقالب ســاختاری خواستند؛ چراکه 
به علت عدم تعامل درســت با حکومت معاویه 
نمی توانستند علناً منتقد حکومت باشند. البته از 

میان آن ها یک عده قدرت طلب 
هم منتظر مــرگ معاویه و قیام 

بودند. 

برســیم    دکتر  آقــای 
اجتماعی  زمینه هــای  به 
شکل گیری نهضت امام)ع(؛ 
اجتماعی  زمینه هــای  چه 
دیگــری را در این خصوص 

مؤثر می دانید؟
پیامبر در مدینه نمی خواســتند 
مردم را به زور مســلمان کنند. 
به اصطالح  مدینــه  در  ایشــان 
تأسیس  اســالمی  دولت شهری 
کردند و برای اشاعه آن به سایر 
نقاط مبلغ می فرستادند؛ آن هم 
بر اســاس اصل اساســی قرآنی 
»ال اکــراه فی الدیــن«. پیامبر 
بیفتد و  اتفاق درونی  می خواهد 

بعد جامعه سازی صورت گیرد. 
از این زاویه حادثه عاشورا، یک 
می شود.  قلمداد  اخالقی  انقالب 
امــام)ع( در خطبه شــان یــک 
انســانی  و  فراجناحی  انقــالب 
انجام دادند که بــر پایه اخالق 
بود. چنان که می بینید حتی در 
بحبوحه جنــگ از توجه به خانواده هم غفلت 
نجســتند. این گونه رفتارها در جامعه شناسی 
جنگ الزم است بیشتر بررسی شود. موفقیت 
نهضت امام نسبت به نخبگان دیگر هم همین 
خصوصیــت اخالقی و انســانی اش بود و برای 
همیــن در تاریــخ ماندگار شــد. پیامبر)ص( 
می فرماید: انی بعثت التمــم مکارم االخالق. 
جای جای حادثه عاشــورا خانــواده، محبت، 
دوستی و انسانیت اســت. متأسفانه ما تا امام 
حســین می گوییم یاد آب و تشنگی می افتیم 
که تناســبی با عظمت و بزرگی امام)ع( ندارد. 
ما باید وجه تمایز امام با بقیه نخبگان را بازگو 
کنیم تا عظمت نهضت عاشــورا به درســتی 

تبیین شود. 

گفت وگو با دکتر علی نقی ایازی درباره واکاوی ریشه های جامعه شناسانه واقعه عاشورا 

قیام فرهنگ حسینی علیه فرهنگ جاهلی

نخستین مسئله 
مدنظر پیامبر 

اکرم)ص( پس از 
مهاجرت به مدینه 
این بود که مدینه 

باید یک جامعه 
مبتنی بر مشورت 

و در اصطالح 
امروزی جامعه ای 

دموکراتیک 
باشد که مردم در 
حاکمیت آن نقش 

ویژه ای داشته 
باشند

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 12 شهریور 1399  13 محرم 1442 2 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9333

گزارش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966911(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی چاوش وصال مدینه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15597 و شناسه ملی 10380312230

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,18 ونامه شماره 99,19,3349مورخ 1399,05,20 مدیریت حج وزیارت خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سعید ناظمی طرقبهی به شماره ملی 0943673240 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل 2 -آقای سید جالل خوابنما به شماره ملی 0935202129به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ  آقای محمد ثقفی نیک به شماره 
ملی 0936214945به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند .و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 

بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 

99
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966900(

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه بیت الشفاء سیدالساجدین )ع( مؤسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5872 و شناسه ملی 14007318380

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,08,01 و برابر نامه شماره 3853,2,5800مورخ 1398,9,12معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-خانم طیبه خوش اندام قریه عباس با کدملی 0870242040 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 2- آقای امیر محمد                 
قلی زاده با کدملی 0923653538 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 3-آقای محسن ساعدی بنجار باکدملی 0937865151 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
4-آقای مهدی ساعدی باکدملی 0937933198 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره- 5-خانم نسرین ساعدی با کدملی 0942698886 بعنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره 6- خانم نرگس ساعدی با کدملی 0930735870 بعنوان عضو علی البدل اول 7- خانم مریم ابراهیم زاده با کدملی 0933709870 بعنوان 
عضو علی البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . نجمه کاسب کاردان کدملی0946314063بعنوان بازرس اصلی امیر حسینی نژاد کدملی 

0933892039بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
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#گروه_برندهای_همیار

به اطالع می رس��اند سازمان همیاری ش��هرداریهای استان خراس��ان رضوی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی  
نس��بت به واگذاری یک قطعه زمین واقع در مش��هد: بلوار نماز، نماز 1/8 به متراژ 280 متر مربع مطابق اس��ناد 

مزایده به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت اس��ناد مزایده از تاریخ 12تا 19 ش��هریور ماه 99 همه روزه در س��اعات اداری 
از 7:30 الی14:00 به دبیرخانه س��ازمان همیاری ش��هرداری های اس��تان خراس��ان رضوی واقع در مش��هد بلوار 

پیروزی، میدان شهید مهدوی، نبش دالوران7 مراجعه و در صورت لزوم از محل بازدید نمایید. 
ضمنًا شماره تماس 38795310-051 داخلی 465 و 466  جهت هماهنگی برای بازدید از محل در نظر گرفته شده است.

تاریخ بازدید: 12تا 19 شهریور ماه 99 از ساعت7:30الی14:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:99/06/31 ساعت:14:15    زمان بازگشایی:99/07/01ساعت:12:00

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم فروش یک قطعه زمین مسکونی 

#گروه_برندهای_همیار
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س��ازمان همیاری ش��هرداری های خراسان رضوی در نظر دارد نس��بت به بهره برداری 25جایگاه CNG  متعلق به شهرداری 
های شهرستان های استان اقدام نماید.لذا از بهره برداران این حوزه که دارای مجوز بهره برداری ، نگهداشت و تعمیرات 
از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و گواهی ایمنی دارای اعتبار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند دعوت به 
عمل می آید. متقاضیان می تواننداز تاریخ 15 تا 18 شهریور ماه 99 همه روزه در ساعات اداری از ساعت 7:30 الی14:00 به 
دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار پیروزی، میدان شهید مهدوی،نبش 
دالوران7 مراجعه و اس��ناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 05138795310 
داخلی 409  ،آقای جمالی تماس حاصل فرمایید.ضمنا ش��رکتهایی که س��ابقه  فعالیت در مدیریت پیمان دارند در اولولیت 

هستند.
آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی به واحد حراست :99/06/30 ساعت:14:00     زمان بازگشایی:99/07/01ساعت:13:00

آگهی شناسا یی و انتخاب بهره بردار و سرمایه گذار نوسازی
 جایگاه CNG)دومرحله ای(

#گروه_برندهای_همیار
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س��ازمان همیاری ش��هرداری های خراس��ان رضوی در نظر دارد نس��بت به تبلیغات در 25 جایگاهcng متعلق به 
شهرداری های شهرستان های استان اقدام نماید.لذا از شرکتهای تبلیغاتی معتبر که در زمینه تبلیغات محیطی 
فعالی��ت داش��ته و دارای مج��وز از وزارت فرهنگ و ارش��اد می باش��ند ، دعوت به عمل می آی��د. متقاضیان می 
تواننداز تاریخ 15 تا 18 شهریور ماه 99 همه روزه در ساعات اداری از ساعت 7:30 الی14:00 به دبیرخانه سازمان 
همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار پیروزی، میدان شهید مهدوی،نبش دالوران7 
مراجعه و اس��ناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 05138795310 

داخلی 409  ،آقای جمالی تماس حاصل فرمایید.
آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی به واحد حراست :99/06/30 ساعت:14:00   

زمان بازگشایی:99/07/01ساعت:13:00

آگهی شناسا یی و انتخاب  پیمانکارتبلیغات  در جایگاه CNG)دومرحله ای(
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5روزنامـه صبـح ایـران

واليت امام يعنی واليت کتاب آسمانی رسا: آيت اهلل میرباقری در آخرين شب مراسم هیئت ثاراهلل قم گفت: عالم در مدار اسمای حسنی تصحیح می شود و نقش انبیا »يَُعِلُّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن« است. 
انبیا آمدند تا ما را رشد دهند ولی اينكه خیال کنیم به نقطه ای می رسیم که خودمان تشخیص می دهیم و نیاز به کسی نداريم صحیح نیست. معصومین)ع( هم سخنانشان از قرآن است و هم عملشان؛ امام مصلح 

است و برنامه اصالح او کتاب است و واليت آنان يعنی واليت کتاب؛ پرستش بر مبنای امام که »حبل اهلل« انسان را نجات می دهد؛ اين ها همه حول محبت امام شكل می گیرد.

قرائت های مدرن عاشورا ©
اجتهاد: واقعه عظیم واقعه ای  اســت که نمی توان آن را ندید یعنی به گونه ای  است که 
آن واقعه خود را بر انســان آشــکار  می کند، چنان که انسان ناگزیر از دیدن آن می شود 
و همچنین واقعه ای  است که نمی توان آن را دید یعنی عظمت آنچنان است که فراتر از 
ادراک و فهم همگان است و هر کس و یا هر گروه و جمع با وجود مواجهه ای  که با آن دارد 
آن را بدان گونه که در قامت آن باشد  نمی شناسد و یا آنکه آن را سخت  می تواند بشناسد.

در منظومه شمسی، خورشید واقعیتی بزرگ است چه کسی  می تواند آن را نبیند و کیست 
که حضور آن را احساس نکند و از فروغ آن بهره نبرد یا آنکه طلوع و غروب آن را درنیابد 
و این در حالی اســت که هیچ  کس نمی تواند در آن بنگرد و آن را بدان گونه که هست 
حقیقتاً دریابد. هر کس به حسب موقف و موقع خود فهم و دریافتی از آن دارد. یکی از فلق 
و طلوع صبحگاهی آن خبر می دهد و دیگری از شفق و غروب شامگاهی آن و در حقیقت 

هر یک از آن ها جایگاه، افق، منظر و موقعیت خود را بیان می کند.
عاشورا واقعه ای  بس عظیم است، هیچ فرشته ای  مقرب و یا پیامبری مرسل و هیچ شخص 
عالم و یا جاهل و هیچ فردی پست و یا واال و مؤمنی شایسته و یا فاجری بدکار نیست مگر 
آنکه آن را به سبب عظمت و بزرگی ای  که دارد ناگزیر  می بیند و البته نحوه مواجهه هر 
فرد و یا گروه با این واقعه عظیم قدر و منزلت و جایگاه آن فرد و یا گروه را نشان  می دهد.

قامت این واقعه در امتداد شــخصیت ساالر شــهیدان حسین بن علی)ع( تا قیامت قد 
برکشــیده اســت و ادراک و احســاس هر فرد و یا جمع از جایگاه آن فرد و یا جمع در 
 صحنه قیامت خبر  می دهد. عون و جون، حبیب و حر، علی اکبر و عباس و همه اصحاب 
حسین بن علی)ع( در شب عاشورا موطن و جایگاه خود را در بهشت دیدند. ابن زیاد، عمر 
سعد، شمر، آل مروان و بنی امیه نیز حقیقت فهم و عمل خود را در صحنه قیامت  می بینند.

ادراکات، احساســات، قرائت  ها و روایت  هایی که افراد و گروه ها در طول تاریخ نسبت به 
عاشورا دارند به نوبه خود نحوه حضور و مواجهه آنان با این واقعه عظیم را نشان  می دهد. 
عاشــورا آینه ای تمام نماست در برابر چهره همه کســانی که در طول تاریخ از قبال آن 
می گذرند و ناگزیر به آن  می نگرند؛ این آینه افق فهم، دریافت و فرهنگ همه آنان را آشکار 
می کند. هر قوم، هر گروه و هر فرهنگ در هر مقطع تاریخی و در هر موطن جغرافیایی 
با قرائت و تفسیری که از عاشورا ارائه  می دهد افق نگاه و نحوه زیست و زندگی خود را به 
تصویر  می کشاند و به همین دلیل تحوالت تاریخی و فرهنگی در جهان اسالم با تغییر 

روایت ها و قرائت های عاشورا همواره قرین و همراه بوده است.
عاشورا واقعه ای  نیست که در این عالم کسی بتواند در قبال آن سکوت کند و یا از کنار 
آن خاموش درگذرد. تکثر سنت تاریخی جهان اسالم را در روایت  ها و قرائت  های متفاوت 
آنان از واقعه عاشــورا  می توان دید. اندیشه  های مدرن نیز پس از ورود به حوزه فرهنگی 
مسلمانان ناگزیر از مواجهه با این واقعه عظیم بوده و هستند. آنان در برخی از مقاطع به 
خصوص در هنگام غلبه سیاسی جریان منورالفکری در دوره رضاخان، کمر به حذف این 
واقعه از عرصه فرهنگ و زیست جامعه بستند اما عاشورا با امواج خروشان خود نشان داد 

که تقابل حذفی با آن به حذف مقابله کنندگان منجر می شود.
رویکرد  های روشــنفکری چپ در دهه 50 برای نخستین بار قرائت و تفسیر ایدئولوژیک 
انقالبی و در عین حال سکوالر و مدرن خود را از عاشورا ارائه دادند و بدین ترتیب تصویر خود 
را در کنار تصاویر تاریخی ای  قرار دادند که سنت متکثر فرهنگی جهان اسالم در آینه عاشورا 
ترسیم کرده بود. افول روشنفکری چپ در سطح جهانی و منطقه ای و غلبه لیبرالیسم متأخر 
ناگزیر قرائت  ها و روایت  های جدیدی از عاشورا را به دنبال آورده و  می آورد. این قرائت  ها با 
وجود مخالفت با بعد انقالبی چپ قرائت  های روشــنفکرانه در تقابل با روایت  های متکثر 

تاریخی عاشورا نیز قرار داشته و از مبانی و اصول معرفتی مدرن بهره  می برند.
ویژگی مشترک قرائت  های مدرن، حذف ابعاد قدسی و معنوی متعالی و آسمانی عاشورا 
و فروکاستن عاشورا به ابعاد تاریخی و فرهنگی آن، به عنوان برساختی صرفاً بین االذهانی 
است. در این قرائت ها، از همه ظرفیت های منازعه های تاریخی ظاهرگرایان و متکلمان 
اشعری برای تبدیل عنصر محوری عاشورا یعنی امام)ع( به انسانی صرفاً زمینی و دنیوی 
استفاده می شــود و به موازات آن به گونه ای شتابزده همه آنچه در باب ابعاد ملکوتی و 
آســمانی مقام امام بیان می شود به عنوان غلو تاریخی دوران صفویه و مانند آن معرفی  
می شود، بدون آنکه موازین اولیه مربوط به سنجش میراث مکتوب و یا آنکه قواعد و ضوابط 
علمی برای توصیف منازعات تاریخی کالمی شیعی رعایت شود. انکار ساحت معنوی و 
آسمانی امام در حقیقت انکار ابعاد معنوی و متعالی انسان است و چشم پوشیدن از حقیقت 
معنوی و قدســی انسان به نسیان و دوری از ساحت متعالی و مقدس هستی بازمی گردد. 
چشم فروبستن بر مقام و منزلت امام نشان از عبور از مقام انسان و ظلم به حقیقت انسانیت 

دارد و این امر نیز به نوبه خود حاکی از نسیان و فراموشی حق سبحانه و تعالی است.

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان 
حرکت و قیام سیدالشــهدا)ع( گذشــته از جنبه 
حماسی آن و سلحشوری های اصحاب جبهه حق، 
عرصه بروز درس های فراوان انســانی و اخالقی نیز 
هست. ســبک زندگی شــخص امام حسین)ع( و 
خاندان آن حضرت که تربیت یافتگان دامان عصمت 
و طهارت بودند سرشار از شاخصه  ها و نکات اخالقی 
و تربیتی اســت که در گفت وگو با حجت االســالم 
محمد صحتی سردرودی، نویسنده کتاب »پدری 
به نام حســین)ع(؛ مهارت های تربیتی پیشــوای 
سوم در بســتر خانواده« به بازخوانی و واکاوی آن 
پرداخته ایــم. وی دارای آثار و تألیفات متعددی در 

حوزه عاشوراپژوهی است.

« jباید سبک تربیتی امام حسین 
سرلوحه زندگی همه باشد

حجت االســالم صحتی ســردرودی با بیان اینکه 
خانواده ای که در آن فردی چون حسین)ع( تربیت 
می شود و خانواده ای که حسین)ع( تشکیل می دهد 
سرشــار از شیرینی  اســت، می گوید: تربیت امری 
دشوار و سرشار از ظرافت است که در بستر خانواده 
شکل می گیرد. خانواده ای که اگر در جهت صحیح 
فعالیت کند، آن فعالیت شیرین و اثرگذار می شود. 
امام حســین)ع( 5۷ ســال در این جهان زیست، 
اما تنها به بخش های کوتاهــی از این زندگی پربار 
می پردازیم در حالی که زندگی آن حضرت در تمام 
دوران برای مــا آموزه ها و تعالیم مفیدی دارد. باید 
رفتار حسین)ع( را در خانواده به عنوان فرزند، برادر، 
همسر و پدر مشاهده کرده و از آن برای خانواده خود 

الگوبرداری کنیم.
نویسنده کتاب پدری به نام حسین)ع( به محتوای 
این اثر اشــاره کرده و بیــان می کند: این کتاب به 
گونــه ای دیگر زندگی و مهارت هــای تربیتی امام 
حســین)ع( را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. 
سبکی که کمک می کند تا امام حسین)ع( در همه 
حال سرلوحه زندگی همه افراد باشد و بتوان معنای 
مهربانی، زندگی عاشقانه و تربیت صحیح فرزند را 

از او آموخت.
این عاشــوراپژوه که کتابخانه ای تخصصی در مورد 
عاشــورا و امام حســین)ع( با بیش از 10هزار جلد 
کتــاب دارد، توضیح می دهــد: در تمام کتاب ها و 

مقاله های موجود همه از جنگ، خشونت و مصیبت 
ســخن به میان آمده است و تمام ماجرا به نیم روز 
پایانی عصر عاشورا ختم می شود. در حالی که باید 
بررسی کنیم این حضرت چگونه تربیت شد، چگونه 
با خانواده خود رفتار و چگونه فرزندان خود را تربیت 

می کرد.
او یادآور می شــود: اقتضای دانســتن مهارت های 
تربیتی در خاندان امام حسین)ع( و نظام خانوادگی 
امام علی)ع(، معرفی فرزندان، خواهران و برادران آن 
حضرت است. سکینه دختر امام حسین)ع( و رباب 
بنت امرؤالقیس از حاضران در واقعه کربال و اسیران 
کربال بود که پس از شهادت پدرش با کاروان اسیران 
به کوفه و شام برده شد. سکینه از پدرش روایت هایی 
نقل کرده و بر اســاس گزارش های تاریخی، اشعار 
برخی از شاعران عرب را داوری می کرده و اشعاری 
در رثای امام حسین)ع( سروده است. او هر چند که 
مصیبت های عاشــورا را دیده بود اما فعال هنری و 
فرهنگی با اعتماد به نفس فوق العاده و انسانی شاد 

بود.

« aدر رفتار پیامبر 
جنبه های تربیتی مهمی نهفته است

این استاد حوزه و دانشگاه به تربیت امام حسین)ع( نیز 
اشاره کرده و توضیح می دهد: رفتار پیامبر)ص( و پدر 
ایشان حضرت علی)ع( و مادرش فاطمه زهرا)س( و 
خواهر و برادرانشان تأثیر بسیار شگفت انگیزی در این 
تربیت متعالی داشت. پیامبر)ص( به امام حسن)ع( 
و امام حسین)ع( همیشه محبت می کرد. آن ها را در 

آغوش خویش با آموزه های آسمانی اسالم پرورش 
داده و زیر نظر خود تربیــت می کرد. میزان عالقه 
پیامبر به حسین)ع( به اندازه ای بود که کوچک ترین 

ناراحتی او را تحمل نمی کرد.
حجت االسالم صحتی سردرودی می افزاید: در واقع 
پیامبر اکرم)ص( با حدیث معروف »ُحَســْیٌن ِمنِّي 
َو أَنَا ِمْن ُحَســْیِن« جایگاه و مقام امام حسین)ع( را 
برای صحابه ترسیم کرد و مسلمانان را از منزلت واال 
و بی نظیر این ســبط خویش و امام آنان آگاه کرد. 
روایت های زیادی در منابع اهل سنت و تشیع نقل 
شده که همگی به برتری حسنین)ع( اشاره دارد. در 
تمامی سخنان و رفتار پیامبر)ص( مانند اینکه بوی 
بهشــت را از آن ها استشمام می کنم، آن ها سروران 
جوانان اهل بهشــت هستند، بوســیدن آن ها و... 

جنبه های تربیتی مهمی نهفته شده است.
او اظهــار می کند: این در حالی اســت که در نظام 
تربیتی جدید از نظام خانوادگی تا آموزش و پرورش 
و دانشــگاه ها همه در حال ســرکوب استعدادهای 
کودکان و نوجوانان هستند و این کار تا حدی انجام 
می شــود که به آن ها عادت کرده ایم. برچسب های 
منفی، توجــه نکردن به اســتعدادهای کودک و... 
نشانه هایی از این ادعاست. به نظر می رسد که والدین 
در برابــر فرزندان تنها وظیفه تأمین نیازهای مادی 
را دارند و بسترهای مختلف برای بروز استعدادهای 
آن ها را آماده نمی کنند. اما پیامبر)ص( و سپس امام 
علی)ع( و حضرت زهرا)س(؛ امام حســن)ع( و امام 
حســین)ع( را چنان تربیت کرده بودند که اعتماد 
به نفس کامل داشتند و هرگز استعدادهایشان هدر 

نمی رفت بلکه هر لحظه شکوفاتر 
نیز می شد. امام حسین)ع( خود 
به خوبــی تربیت شــده بود و 
فرزندان خود را نیز با همان شیوه 
مبتنی بر محبِت سنجیده تربیت 

می کرد.
این محقق به روایتی اشاره کرده 
و می گوید: در روایت های مستند 
آمده است که عبدالرحمن سلمی 
به فرزند امام حســین)ع( سوره 
حمد را آموخــت. وقتی کودک 
ســوره را در حضور پدر خواند، 
حضرت امام حســین)ع( عالوه 
بر پول نقد و پارچه ای که از راه 
حق شناسی به معلم طفل داد، 
دهان او را پر از ُدر کرد. بعضی از 
این همه بخشش حضرت تعجب 
کردنــد و در این باره از حضرت 
ســؤال نمودند، امام حسین)ع( 

در جــواب فرمود: پاداش مالِی من 
چگونه با عطای آموزش این معلم برابری می کند؟ 
یعنی خدمت تعلیم سوره حمد از عطای مالِی من 

ارزنده تر است.

«jدر نظام تربیتی امام حسین 
 همه حق اعتراض دارند

حجت االسالم صحتی ســردرودی اضافه می کند: 
نمونه گویای دیگر درباره تربیت فرزند که اهل سنت 
و شــیعه بارها نقل کرده اند روایتی اســت که بیان 
می کند حضرت علــی)ع(، حضرت عباس)ع( را در 
خردسالی بر سر زانو نشاند و حضرت زینب)س( را 
بر زانوی دیگر. حضرت عباس)ع( تازه به سخن آمده 
بود و حضرت علی)ع( به او گفت بگو یک. حضرت 
عباس)ع( گفت یک. حضرت علی)ع( فرمود: بگو دو. 
عرض کرد: بــا زبانی که یک گفته ام، دو نمی گویم. 
این نمونه روایتی اســت که بیان می کند از قبل به 
این کودک یکتاپرستی و وحدانیت خدا را آموزش 
داده بودنــد. حضرت زینب)س( نیز عرض کرد: ای 
پدر ما را دوست داری؟ فرمود: بلی ای فرزند، عرض 
کرد محبت خالص برای خداست و نسبت به ما تنها 
می تواند شفقت و مهربانی باشد، حضرت او را بوسید. 

این روایت به آیه 4 سوره احزاب 
اشــاره دارد که در آن آمده است 
خدا در درون یک انسان دو قلب 
و دو مبدأ ادراک و اراده قرار نداده 

است.
این عاشوراپژوه عنوان می کند: در 
ســبک تربیتی امام علی)ع( یک 
دختربچه حق اعتــراض دارد. او 
فرزندانــش را چنان تربیت کرده 
است که در مقام اعتراض درآیند. 
امام حســین)ع( در خانواده ای و 
خانه ای سراسر توحید، یکتاپرستی 
و توکل به خدا تربیت شده است. 
خانــواده ای کــه در آن حتی به 
دختری خردســال نیز اعتماد به 
نفس زیادی داده می شود تا بتواند 
بــا پدر خود به بحــث و مناظره 
بنشیند و در نهایت نیز پدر حق 

را به او دهد.

از نکات تربیتی عاشورا بهره ببریم»
این کارشــناس دینی به مــوارد تربیتی دیگر امام 
حســین)ع( برای فرزندانش اشاره کرده و می گوید: 
موارد تربیتی حضرت بســیار زیاد است. به عنوان 
نمونه امام حســین)ع( همیشــه فرزندان خود را 
می بوســید و در برابــر کار خوب آن ها را تشــویق 
می کرد. آن حضرت بر تشویق فرزندان هنگام بروز 
رفتارهای دینی و برجسته کردن صفات اخالقی و 

معنوی آنان بسیار تأکید می کرد.
حجت االسالم صحتی ســردرودی در پایان تأکید 
می کند: امام حسین)ع( خود در خانواده ای تربیت 
شد که تربیت حرف اول را می زد و در خانه خود نیز 
در تربیت بسیار جدی بود. امام حسین)ع( فرزندان 
خود به خصوص دخترش حضرت سکینه)س( را به 
گونه ای تربیت کرده بود تا فرهنگ و شعر که در آن 
زمان تنها رسانه اطالع رسانی بود به خدمت گرفت 
و برای احیای عاشــورا از آن بهره برد. اگر پیرو امام 
حسین)ع( هســتیم باید فرزندانمان و به خصوص 
دخترانمان را فعال فرهنگی، هنری و اجتماعی تربیت 
کنیم و از عاشورا و امام حسین)ع( تنها به گریه کردن 

بسنده نکنیم و نکات تربیتی آن را دریابیم.

ضرورت بهره گیری از سبک زندگی امام حسینj در گفت وگو با حجت االسالم صحتی سردرودی 

 jکنکاشی در دستگاه تربیتی ابا عبداهلل

 باید رفتار 
 حسینj را 

در خانواده به 
عنوان فرزند، 

برادر، همسر و پدر 
 مشاهده کرده 

و از آن برای 
خانواده خود 

الگوبرداری کنیم

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9333 چهارشنبه 12 شهريور 1399  13 محرم 1442 2 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم دکتر حمید پارسانیا

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001651   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضائی  فرزند محمدحس��ین  شماره ملی 0651008093  
بشماره شناسنامه 396  صادره از بیرجند در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 164/70 متر مربع قسمتی 
از پالک 1396  � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عصمت رضوی  
محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905861
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/06                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139960308001001645   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین میری  فرزند محمد     شماره ملی 0653367430 بشماره شناسنامه 19 
صادره از مود در شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مساحت 126/78 متر مربع قسمتی از پالک 3121 فرعی از 
245 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مشاعی رحیم غالمی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905850
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/06                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001001650   مورخ  1399/05/25  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خس��روی  فرزند حبیب اهلل  ش��ماره ملی 5239535248  
بشماره شناسنامه 590  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 115/01 متر مربع قسمتی از پالک 2380 فرعی از 
345  � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد نوفرستی   محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905862
تاریخ انتشار نوبت اول : 12 /1399/06                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/06                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 .                                                                                                       
خانم طاهره اصلحی فرزند عباس ، به صورت ششدانگ یکقطعه باغ ، به مساحت 844/89 متر مربع ، از پالک 4111 
فرعی از یک � اصلی اراضی بلده بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه ازآقای غالمحسین خادمی � مکان وقوع ملک 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9905864
تاریخ انتشار نوبت اول:   12/ 1399/06             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/27

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9703589
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9703589 شعبه دوم اجرا، خانم زهرا مقرب نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1362/09/26 
شماره ملی: 0940009854 شماره شناسنامه: 4870 به استناد سند ازدواج شماره 2282- 1389/4/6 دفتر ازدواج 
27 مشهد اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد 646 سکه تمام بهار آزادی علیه: محسن 
منصوری اصیل نام پدر: علی تاریخ تولد: 1360/01/01 شماره ملی: 0941245837 شماره شناسنامه: 5272 صادر 
که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/5/23 بنا به درخواست بستانکار وارده بشماره 54810- 1398/10/7 نسبت 
به بازداش��ت ش��ش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 413 فرعی از 75 اصلی بخش 9 مشهد به نام مدیون در قبال 
تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت گردید. و به موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره 
11800- 1399/3/1- در خصوص ارزیابی پالک ثبتی فوق به نشانی مشهد خواجه ربیع- یوسف زاده 23- پالک 233 

)پالک آبی جدید 271( بازدید نظریه ارزیابی به شرح ذیل به استحضار میرساند:
موقوفه آستان قدس رضوی طبق مدارک ابرازی به مساحت 140/20 مترمربع اعیانی در دو طبقه مسکونی و تجاری 
حدود 180/0 مترمربع )مسکونی 128/78 و تجاری دو دربند 51/22 مترمربع؛ مسکونی در تصرف مستأجر و تجاری 
یک دربند در تصرف مس��تأجر و یک دربند در حال حاضر تخلیه بود اس��کلت مصالح بنایی )آجر و آهن( پوش��ش 
سقف طاق ضربی نما آجر سه سانتی گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی با قدمت حدود 30 سال میباشد 
و امتیازات آب 1 برق 2 گاز 1 ارزش ملک: شش دانگ پالک مذکور با توجه به موقعیت محل؛ بنا؛ و عوامل مؤثر در 
حال حاضر بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد. به مبلغ 14/600/000/000 
ریال و ارزش بدون سرقفلی دو دربند مغازه تجاری مبلغ 9/600/000/000 ارزیابی گردید. که حدود اجمالی ملک 

به شرح ذیل می باشد.
شماالً درب و دیوار بطول 9/10 به خیابان شرقاً دیوار به دیوار بطول 15/70 سانتی متر به هفتاد و پنج اصلی جنوباً در 
دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول 7 متر به هفتاد و پنج اصلی دوم درب و دیوار بطول 2/30 به کوچه غرباً دیواریست 
بطول 13 متر به کوچه و برابر گزارش مأمور اجرا به موجب وارده شماره 4041- 1399/2/6 ملک مسکونی در تصرف 
آقای علی اصغر پاس��بان رضوانی بعنوان مستأجر به مبلغ چهار میلیون تومان رهن و ماهیانه دویست و پانزده هزار 
تومان اجاره بها و تاریخ انقضاء قولنامه 1399/10/6 می باشد به اظهار آقای پاسبان و قسمت های تجاری موتور فروشی 
در تصرف محمد ابراهیم پیش قدم به مبلغ سی میلیون تومان رهن و تاریخ انقضاء قولنامه 1400/1/30 میباشد )به 

اظهار مستأجر( و مغازه دیگر تخلیه می باشد.
با توجه به قطعیت ارزیابی ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال طلب بستانکار به مبلغ 14/600/000/000 ریال 
به مزایده خواهد رس��ید لذا مزایده مذکور به مبلغ 14/600/000/000 ریال از طریق مزایده در روز سه ش��نبه مورخ 
1399/6/25 ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 اداره اجرای ثبت مشهد به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد مزایده و مبلغ 584/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 730/000/000 ریال بابت 
حق مزایده میباش��د که حق مزایده و نیم عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا 
پرداخت بدهیهای آب برق گاز و بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و کلیه بدهیهای مربوطه تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد 
ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905841 م.الف 235
تاریخ انتشار آگهی: 1399/6/12

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 9702995
در خصوص پرونده اجرائی کالس��ه 9702995 مطروحه در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم مهناز 
مقدم بیزکی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1353/03/27 شماره ملی: 0939650193 شماره شناسنامه: 750 جهت 
وصول تعداد 250 عدد س��که تمام بهار آزادی به استناد س��ند ازدواج 6442- 1371/2/24 دفتر ازدواج 10 مشهد 
علیه آقای مجید ایرجیان نام پدر: عزیز تاریخ تولد: 1343/01/01 ش��ماره ملی: 0938623923 ش��ماره شناسنامه: 
625 مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل 
و اجرائیه در تاریخ 1397/5/7 به مدیون ابالغ ش��ده اس��ت. که بنا بر درخواس��ت بستانکار شش دانگ پالک ثبتی 
57009 فرعی از 4- اصلی بخش 9 مش��هد در قبال تعداد 250 عدد س��که تمام بهار آزادی به مالکیت مدیون آقای 
مجید ایرجیان بازداش��ت گردید س��پس به موجب گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 71652 
مورخ 1398/12/24 این ملک واقع در مش��هد- بلوار ش��هید فرامرز عباسی- شهید فرامرز عباسی 3- کوچه رسالت 
13 پالک 323 طبقه دوم ملک یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 181/70 مترمربع که مقدار 2/80 مترمربع 
آن تراس مسقف است واقع در طبقه دوم از ساختمان مسکونی با چهار طبقه روی پیلوت مشتمل بر یک آپارتمان 
مسکونی در هر طبقه و جمعاً چهار واحد مسکونی بوده عرصه ملک شمالی کاربری مسکونی و موقوفه آستان قدس 
رضوی می باشد ساختمان با قدمت حدود 12 سال دارای اسکلت فلزی و سقف بتونی با نمای سنگ تراورتن دارای 
آسانسور سه خواب هال و پذیرائی آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف حمام و سرویس بهداشتی دارای وان جکوزی 
حمام خصوصی در اتاق خواب کف ها س��رامیک دیوارها چوب و کاغذ آیفون تصویری س��رمایش کولر آبی گرمایش 
رادیاتورها با پکیج هوایی شومینه در پذیرائی تراس در سمت خیابان دارای انشعاب آب و برق و گاز مستقل بوده و 
واحد مسکونی در اختیار خانم مقدم می باشد در قسمت پیلوت عالوه بر پارکینگ انباری واحدها و فضای مجزا شده 
جهت وسایل ورزشی قرار داشته که انباری واحد مذکور نیز در آنجا قرار دارد کف پیلوت موزاییک فرش دیوارها 80 
سانتی متر سنگ و مابقی گچکاری با نقاشی بوده و دیوارهای حیاط نیز سنگ تراورتن و ساختمان دارای درب برقی 
اتومبیل رو می باشد همچنین راه پله ساختمان از نوع گرد با سنگ پله گرانیت و دارای نرده محافظ فلزی می باشد و 
ارزش شش دانگ پالک مذکور به مبلغ 15/000/000/000 ریال ارزیابی گردید و برابر گزارش مأمور اجرا به شماره 

70517- 1398/12/14 ملک در تصرف مدیون و خانواده ایشان میباشد.
حدود و مش��خصات برابر استعالم از واحد ثبتی: ش��ماال در 9 قسمت اول و 5 و 9 دیواریست بفضای اعیان احداثی 
در باقیمانده اراضی دوم الی 4 و 6 الی 8 پنجره و دیواریست به نورگیر شرقاً در 10 قسمت اول و 10 دیوار به دیوار 
اعیان مجاور و 2 الی 9 درب و دیواریس��ت به راه رو و راه پله و آسانس��ور جنوباً پنجره و دیوار و لبه تراس است غرباً 

دیوار به دیوار اعیانی احداثی مجاور
با توجه به قطعیت ارزیابی شش دانگ پالک ثبتی موصوف در قبال مبلغ 15/000/000/000 ریال به مزایده خواهد 
رسید لذا مزایده مذکور به مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 1399/6/30 ساعت 9 

صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید و مبلغ 750/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 600/000/000 
ریال بابت حق مزایده میباش��د ضمناً طبق ماده 121 هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده در محل مذکور برگزار 
میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ-9905840 م.الف 231
تاریخ انتشار آگهی: 1399/6/12

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

برابر رای شماره 139960318603005246مورخ 1399/04/25 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد حسن احمدی مریدانی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 1187 صادره از رشت در قریه کیژده در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مس��احت 236/25 متر مربع پالک فرعی 3856 از اصلی 78 
مفروز مجزی از پالک 6 و 12  از اصلی 78 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم زیور خوشفکر 
میشامندانی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف1426 آ-9905842
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/27

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603005588 مورخ 1399/04/30 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای حسین محمدی مالسرائی  فرزند اسداله به شماره شناسنامه 1906 صادره از فومن در قریه 
سلیمانداراب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 132/78 مترمربع پالک فرعی 30737 
از اصلی 14 مفروز مجزی از پالک 752 از اصلی 14 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم گل 

کفاش جوری بیجارکل  محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 1394  آ-9905844
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/06/27
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

اگهی انحصاروراثت
اقای حسین هوتی بشماره شناسنامه 1101 به شرح دادخواست به کالسه 99/549 از این دادگاه درخواست نموده 
چنین توضیح داده که شادروان رحم بی بی هوتی بشماره شناسنامه درتاریخ 1393/10/20در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته ،ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-مه جان 

پلنگی بشماره شناسنامه 7030124227 مادر متوفی  مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرک��س اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9905847
عظیم بامری –رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

اگهی انحصاروراثت
اقای پیری هوتی بش��ماره شناس��نامه 1425 به شرح دادخواست به کالسه 99/550 از این دادگاه درخواست نموده 
چنین توضیح داده که شادروان زیتون هوتی بشماره شناسنامه 2572درتاریخ 1388/11/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته ،ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-نازل 

هوتی  بشماره شناسنامه 1427 مادر متوفی  مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرک��س اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد .آ-9905848
عظیم بامری –رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مرضیه کمالیان فرزند عباس��علی به ش ش 2890به اس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی شده 
توس��ط دفتر اس��ناد رسمی شماره 30 ش��یروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب ساختمان به بشماره پالک 4614 
فرعی از 13 اصلی  واقع در قطعه س��ه ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس  ش��هرک آزادگان که متعلق به  ایش��ان 

می باش��د به علت نامعلومی مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی 725313ذیل صفحه 208دفتر172وشماره ثبت 40320 به  نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است سپس 
برابرسندرهنی شماره4989-93/10/10دررهن بانک مسکن قرارگرفته است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9905846
تاریخ انتشار :11 /99/06

صمد ابراهیم زاده
رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای هادی مومنی فر  دارای شناسنامه   1050104684  به شرح دادخواست به کالسه  271   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرابیگم حسینی   به شناسنامه   7  در 

تاریخ  99/4/15   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   هادی مومنی فر  فرزند محمد ابراهیم  کد ملی 1050104684 ت.ت  1368/9/9  نسبت فرزند مرحوم  

2. مهدی مومنی فر     فرزند محمد  ابراهیم  کد ملی   5749841898 ت.ت  1362/2/12  نسبت فرزند مرحوم 
3.  محمد حسن مومنی فر   فرزند محمد  ابراهیم  کد ملی  5749780821   ت.ت 1359/1/2  نسبت فرزند مرحوم    
4.  ابوالفضل مومنی فر  فرزند محمد  ابراهیم  کد ملی   5749127761 ت.ت  1344/4/3    نسبت فرزند مرحوم
5 . ام البنین خروی   فرزند محمد ابراهیم   کد ملی  1064114377   ت.ت  1364/6/5  نس��بت فرزند  مرحوم
6. س��کینه خروی   فرزند  محمد ابراهیم   کد ملی  5749132803  ت.ت  1356/1/10 نس��بت  فرزند  مرحوم

7 . فاطمه مومنی فر  فرزند محمد ابراهیم  کد ملی  5749724174  ت.ت  1347/2/9   نس��بت  فرزند  مرحوم          
8 .  محمد حسین مومنی فر   فرزند محمد ابراهیم کد ملی  5749130657  ت.ت  1353/3/15 نسبت فرزند مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-9905845                                                                                                           

 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 شورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالجمیل احراری خواه دارای شناسنامه شماره 716 به شرح دادخواست به کالسه 3/9900224ح 
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر احراری خواه به شناسنامه 
1166 در تاریخ 1398/6/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- عبدالجمیل احراری خواه فرزند اکبر ش ش 716 متولد 1354/6/30 صادره از تایباد فرزند متوفی
2- حوا احراری خواه فرزند اکبر ش ش 0748710167 متولد 1352/6/9 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- هاجر احراری خواه فرزند اکبر ش ش 651 متولد 1348/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- هیفا احراری خواه فرزند  اکبر ش ش 650 متولد 1345/3/4 صادره از تایباد فرزند متوفی

5- بلقیس احراری خواه فرزند اکبر ش ش 516 متولد 1341/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- کیمیا دلشادی ابراهیمی فرزند اکبر ش ش 432 متولد 1335/1/6 صادره از تایباد فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9905865
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 

افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی 
و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرون��ده 148-98آق��ای ابوالفض��ل اس��دی مردکانلو فرزن��د نصرت  درشش��دانگ یک ب��اب خانه به 
مساحت68/20مترمربع    قسمتی از پالک شماره یک  اصلی قطعه 4شیروان بخش 5قوچان واقع در مزرعه سه یک 

آب خریداری از مالک رسمی آقای محمدمحمدی
2-کالسه پرونده 328-98 آقای کرم ترابی ترانلو فرزند علی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به  مساحت243/80 

متر مربع  قسمتی ازپالک  69 فرعی از5  اصلی میرزابیگ خریداری ازمالک رسمی آقای کرم ترابی ترانلو
3-کالسه پرونده 265-98  خانم افروز رجائی   فرزند بشیر در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت  127/68 

متر مربع قسمتی ازپالک 285فرعی از2اصلی مزرعه حصارخریداری ازمالک رسمی آقای بشیر رجائی
-4 کالس��ه پرونده 261-98آقای س��ید ابراهیم آذری حسین آباد فرزند س��ید علی رضا درششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 147/53مترمربع پالک 1201فرعی از18اصلی قطعه 2شیروان بخش 5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای سید علی رضا آذری 
5-کالس��ه پرونده 004-99آقای قاس��م چمنی چری فرزند رضا درشش��دانگ یکباب منزل مس��کونی به مساحت 
179مترمربع قس��متی از پالک 352و353فرعی از2اصلی مزرعه حصار خریداری ازمالک رس��می آقای جمعه علی 

محمدنیا سه یک آب
 لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتش��ار 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 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 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 .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.آ-9905867
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/06/29
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان



آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
مشاعی 

هیئ��ت حل اختاف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و ام��اک منطقه دو قم تصرف��ات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002005167 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002799 
آقای/خانم  عطااله ش��اهی فرزند نتا در 3 دانگ مش��اع از  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
ش��ده بمس��احت 91 مترمربع پاک شماره 2172 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از منیر بیگدلی احدی از ورثه رضا بیگدلی  . )م الف 6975 (
2- رأی ش��ماره 139960330002005164 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002798 
آقای/خانم  راضیه بختیاری گوله گوله فرزند عباس 3دانگ مشاع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 91 مترمربع پاک شماره 2172 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

عادی خریداری مع الواسطه از منیر بیگدلی احدی از ورثه رضا بیگدلی    . )م الف 6976 (
3- رأی ش��ماره 139960330002005425 مربوط به پرونده کاسه 1391114430002015817 
آقای/خانم  اعظم مینائی فرزند اکبر در 3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 61/05 مترمربع پاک شماره 2531 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی 

طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر58صفحه310ودفتر85صفحه184  . )م الف 6977 (
4- رأی ش��ماره 139960330002003411 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002001695 
آقای/خانم  حس��ین زالی فرزند عبدالصمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 33/75 مترمربع پاک شماره باقیمانده 2734 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه 

نامه عادی خریداری مع الواسطه از خدیجه بابکی  . )م الف 6978 (
5- رأی شماره 139960330002005177 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002676

 آقای/خانم  محمود بیاتی فرزند حمزه در 2دانگ مشاع از ششدانگ از / ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده بمساحت 100/60 مترمربع پاک شماره 2381 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر514صفحه168  . )م الف 6979 (
6- رأی ش��ماره 139960330002005178 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002678 
آقای/خانم  محمد بیاتی فرزند حمزه  در 2دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا ش��ده بمس��احت 100/60 مترمربع پاک شماره 2381 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. . مالکیت 

متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر514صفحه168. )م الف 6980 (
7- رأی ش��ماره 139960330002005182 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002679 
آقای/خانم  احمد بیاتی فرزند حمزه در 2دانگ مش��اع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت100/60 مترمربع پاک شماره 2381 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی 

طی سند مالکیت مشاعی ثبت در دفتر514صفحه168 . )م الف 6981 (
8- رأی ش��ماره 139960330002005424 مربوط به پرونده کاسه 1391114430002015809 
آقای/خانم  احمد بابائی فرزند کریم در 3دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 61/05 مترمربع پاک شماره 2531 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی 

طی سند مشاعی ثبت دفتر58 صفحه310ودفتر85صفحه184 . )م الف 6982 (
9- رأی ش��ماره 139960330002001199 مربوط به پرونده کاسه 1391114430002016438 
آقای/خانم  س��تارپور ابراهیم گلروبادی فرزند ناصر در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده بمس��احت 68/80 مترمربع پاک ش��ماره 1939/68 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از ربابه پس��ندی ده ثبت دفتر526 صفحه243 . )م الف 

) 6983
10- رأی شماره 139960330002004606 مربوط به پرونده کاسه 1391114430002007746 

آقای/خانم  مهدی پوس��تچی فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 1066 مترمربع پاک شماره 11فرعی از2258 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت 

متقاضی طی سند رسمی شماره 104431 مورخ82/11/26دفترخانه19 قم  . )م الف 9684 (
11- رأی شماره 139960330002005170 مربوط به پرونده کاسه 1398114430002002101 
آقای/خانم  سکینه وصالی پیرایش فرزند یداله  در 3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت 54/60 مترمربع پاک شماره 1963/2/60 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمد جعفر تقوی  . )م الف6985 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند 
مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع 
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9905102
تاریخ انتشار اول:27 /1399/05  
تاریخ انتشار دوم: 1399/06/12

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای س��ید مهدی موس��وی فرزند سید جعفر به شماره شناسنامه 1 به استناد چهار برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است اسناد مالکیت تکبرگی به شماره سریال های 688665 سری الف 90 و002607 سری د91 به میزان دویست 
قس��مت مشاع از دویست وشصت ممیز چهل و شش صدم قسمت ششدانگ یک باب منزل به شماره پاک2992 
فرعی مجزی شده از 120 اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده 
که با بررس��ی دفتر اماک مشخص گردید که اسناد مالکیت مزبور ذیل دفتر 90 صفحات 286 و 289 ذیل شماره 
ثبت 13126و 13127به نام متقاضی بطور بالمناصفه ثبت و سند صادر گردیده و دفتر اماک بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 99/06/12 آ-9905871
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد واماک زبرخان

اگهی انحصاروراثت
اقای حس��ین بهزادی بش��ماره شناسنامه 3590927623 به ش��رح دادخواست به کاس��ه 99/531 از این دادگاه 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��حاق بهزادی بشماره شناس��نامه 3580508946 درتاریخ 
1396/1/1در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود حیات گفته ،ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به :1-متقاضی 
با مش��خصات فوق پدر متوفی 2-اس��ما بهزادی  بش��ماره شناسنامه 3580635132 همس��ر متوفی  مرحوم ورثه 

دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرک��س اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد .آ-9905869
عظیم بامری –رئیس شورای حل اختاف شماره یک شهرستان دلگان

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

اماک واقع در بخش15 یزد- علی آباد و توابع
80فرعی از 79 - اصلی – آقای مجید کریمی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه
 بطور مفروز قسمتی از پاک برابر به مساحت کل 275/80 مترمربع بموجب رای شماره 

139960321006000884مورخ1399/04/26واق��ع درعب��اس اب��اد تفت انتقال عادی مع الواس��طه ازس��کینه 
علمدارمالک رسمی 

80فرعی از 79 - اصلی – خانم حمیده کریمی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه
 بطور مفروز قسمتی از پاک ثبتی برابر به مساحت کل 275/80 مترمربع بموجب رای شماره 

139960321006000886م��ورخ 1399/04/26واق��ع درعب��اس اباد تفت انتقال عادی مع الواس��طه از س��کینه 
علمدارمالک رسمی 

لذا به منظور اطاع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905168

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/06/12

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره1399603071140000188هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای  مرادش��رافتی فرزند برات محمدبشماره شناسنامه 557 درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 227/80 
مترمربع  قسمتی از پاک 700فرعی از13اصلی قطعه 3 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک رسمی 
آقای علی اصغر ابراهیم پورمحرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میش��ود،در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9904929
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/10

صمد ابراهیم زاده 
رئیس ثبت اسناد و اماک شیروان

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

اماک واقع در بخش7یزد- طزرجان و توابع
2602اصلی آقای علی محمد نترس باقی آبادی نسبت به ششدانگ خانه باغ 

 بطور مفروز قسمتی از پاک ثبتی برابر به مساحت 972/50 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006000882مورخ1399/04/26واقع در باقی آباد طزرجان تفت در ازای مالکیت رس��می مش��اعی 

متقاضی 

لذا به منظور اطاع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9905171
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1399/06/12
امیرحسین جعفری ندوشن 

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

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

اماک واقع در بخش12 یزد- ده باالو توابع
1329 و 1340و1343 – اصلی خانم اعظم اسامی  مهدی ابادی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی 

از پاک های ثبتی برابر به مساحت کل 511/20 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000840مورخ1399/04/24واق��ع در ج��ان ب��رازان هدش ده باال تف��ت انتقال عادی مع 

الواسطه ازشیرین نامورمالک رسمی /
1329 و 1340و1343 – اصلی آقای نعمت اهلل  تقی حسینی نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز

 قسمتی از پاک های ثبتی برابر به مساحت 545/60 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000863مورخ1399/04/25واق��ع در ج��ان ب��رازان هدش ده باال تف��ت انتقال عادی مع 

الواسطه ازشیرین نامورمالک رسمی /
3 فرعی3671- اصلی آقای غامحسین شیخعلیشاهی نسبت به ششدانگ خانه باغچه 

پاک ثبتی برابر به مساحت 991/20 مترمربع بموجب رای شماره  
139960321006000562مورخ1399/03/21واق��ع در ده ب��اال تفت انتقال عادی ازخدیجه شیخعلیش��اهی 

مالک رسمی/
4 فرعی3671- اصلی آقای غامحسین شیخعلیشاهی نسبت به ششدانگ خانه باغچه 

پاک ثبتی برابر به مساحت 509 مترمربع بموجب رای شماره  
ق ا 1و 3 9 9 /0 3 /2 5 خ ر 1م��و 3 9 9 6 0 3 2 1 0 0 6 0 0 0 5 7 8
رس��می/ مال��ک  شیخعلیش��اهی  ازخدیج��ه  ع��ادی  انتق��ال  تف��ت  ب��اال  ده  در  ع 
لذا به منظور اطاع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9905170
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/05/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1399/06/12
امیرحسین جعفری ندوشن 

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966984(

آگهی تغییرات شرکت آرامین ابنیه مهر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52896 و شناسه ملی 14004520410

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سروش سپهر کدملی 0941041931 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی رضوی کدملی 0945207506 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود رجب زاده 
مروی کدملی 0942146751 به سمت مدیرعامل و آقای علی رضوانی کدملی 0943217067 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل )مسعود رجب زاده مروی( به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966944(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی سازه دوار توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42630 و شناسه ملی 10380584348

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده 
ولوازم شهربازی  تجهیزات  انواع  وتولید  ماشین سازی  و  انواع سازه های فوالدی  تولید وتوزیع  و  گردید: )ساخت  اساسنامه اصالح  مربوطه در 
وسرگرمی ،خرید وفروش ،صادرات وواردات کاالهای مجاز ،ترخیص کاال از گمرکات کشور( پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح و ثبت 
موضوع فعالیت فوق به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد - محل شرکت در واحد ثبتی استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی 
، شهر مشهد، محله ولیعصرعج ، خیابان ادیب جنوبی 5]یاس 4[ ، خیابان یاس]امامیه 20,2[ ، پالک 71 ، طبقه اول کدپستی : 9189633543 . تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد)966910(

آگهی تغییرات موسسه خیریه بیت الشفاء سیدالساجدین ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5872 و شناسه ملی 14007318380

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,01و برابر نامه شماره 3853,2,5800مورخ 1398,9,12معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن ساعدی بنجار باکدملی 0937865151 به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره - آقای امیر محمد 
قلی زاده به کدملی 0923653538 به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره -آقای مهدی ساعدی باکدملی0937933198به عنوان عضو 
اصلی و خزانه دار - خانم طیبه خوش اندام قریه عباس به کدملی 0870242040 به عنوان عضو اصلی و منشی هیئت مدیره - خانم نسرین ساعدی با 
کدملی 0942698886 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای محسن ساعدی بنجار باکدملی 0937865151 به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند 
و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل و خزانه دارو در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر موسسه معتبر 

خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966907(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی چاوش وصال مدینه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15597 و شناسه ملی 10380312230

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399,05,18 ونامه شماره 99,19,3349مورخ 1399,05,20 مدیریت حج وزیارت 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: - آقای سعید ناظمی طرقبهی 
ملی  شماره  به  نیک  ثقفی  محمد  آقای   -  0935202129 ملی  شماره  به  خوابنما  جالل  سید  آقای   -  0943673240 ملی  شماره  به 
0936214945   2 - آقای محمود سخنور به شماره ملی 0919325440 به سمت بازرس اصلی آقای غالمرضا فرزین به شماره ملی 
نشر جهت  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه   -3 شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   0939636824

 آگهی های شرکت انتخاب شد.
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 بستن سایت معامالت مسکن، گرا دادن گرانی به دالالن©
بســتن ســایت آمار معامالت مســکن از ســوی وزارت راه و شهرسازی، یکی 
از موضوع های انتقاد برانگیز در حوزه مســکن شــده است. موضوعی که از نظر 
کارشناســان اقتصادی و بخش مســکن،  به افزایش التهاب در بازار مســکن و 

بسترسازی برای افزایش نرخ مسکن توسط دالالن و سفته بازان دامن می زند. 
دولت با سیاســت گذاری در بخش مسکن و سوءاســتفاده دالالن از فضای باز 
پیش رو، عوامل مهمی در افزایش تنش بازار مســکن به شمار می روند و تفاوت 

این ها با هم در میزان درصدی از تأثیرگذاری خود بر بازار مسکن است. 
بی تردید نمی توان نقش دولت و سفته بازی دالالن را در این عرصه نادیده گرفت، 
اما آنچه مسئله مهم اقتصاد ماست و به تبع آن بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارد، 

موضوع نقدینگی و مسئله عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور است. 
نقدینگی کشــور گاهی به سمت بخش مســکن می رود و گاهی سرریز بازار ارز 
می شود. وارد شدن نقدینگی با حجم کنونی هر بازاری را خراب می کند؛ بنابراین 
بخش مسکن و ســایر بخش هایی که در اقتصاد تأثیرگذارند تنها از طریق حل 

ریشه ای مسائلی که حول محور آن هاست، انجام پذیر است. 
دولت آقای روحانی در هفت ســال گذشته کار خاصی در حوزه  تولید و ساخت 
وساز مسکن ارائه نداد و این دولت هم قادر به انجام کار خاصی در بخش مسکن 
نخواهد بود. آنچه دولت در ماه های اخیر برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد انجام 
داده، تزریق یک مسکن مقطعی اســت، اما در نهایت نمی تواند به تعادل سازی 
بخش مسکن کمک کند.با نگاهی به نمودار 42 ساله اقتصاد کشور، سیر نزولی 
سیاست های اقتصادی در بخش های مختلف خود را نشان می دهد. سیاست هایی 
که کمترین توجهی به حل مشکالت اقتصادی کشور نداشته است. سیاست های 
هیجانی که بازار را به چالش می کشد و بازار مسکن را دچار التهاب هایی می کند 
که عموم مردم قادر به خرید خانه نیســتند؛بنابراین تصمیم گیری های هیجانی 
کمترین تأثیری بر روند بازار مسکن نمی گذارد. بازار مسکن با توازن در تقاضا و 
عرضه به سرانجام می رسد. ساخت و ساز مسکن بخش مهمی از مشکل مسکن را 
حل می کند؛بنابراین بستن سایت معامالت مسکن و عدم آماردهی و اطالع رسانی 
در این بخش، اقدام مناسبی در راستای حمایت از مصرف کنندگان واقعی بخش 
مسکن نیست و دست دالالن را برای عرضه مسکن گران تر به بازار باز می گذارد.

ایران ساالنه نیازمند ســاخت 2میلیون واحد مسکونی است و نیاز انباشت شده 
مسکن در هفت سال گذشته گواه روشنی بر چرایی گرانی و تورم باالیی است که 

در بخش مسکن دیده می شود. 

عرضه امالک مازاد بانک ها در بورس کاالی ایران آغاز شد©
مهر: با انتشــار اطالعیه فروش سه ملک شامل یک قطعه زمین و دو باب واحد 
تجاری از ســوی یکی از بانک های کشور، فروش امالک مازاد بانک ها در بورس 
کاالی ایران کلید خورد . شــرایط پرداخت این عرضه ها به صورت ۹۵درصد نقد 
به حســاب های عملیاتی شرکت بورس کاالی ایران و ۵ درصد چک همزمان با 
مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و مهلت 
واریز بخش نقدی ۱۰روز کاری پس از تاریخ معامله تا پایان ساعت اداری در نظر 

گرفته شده است.

 حقوق بازنشستگان در دولت روحانی©
 ۳۲۷درصد افزایش یافته است

نود اقتصادی: جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: در 
سال ۹2 متوسط حقوق بازنشستگان کشوری ۸۸۹هزار تومان بود که اکنون به 
۳میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش ۳2۷درصدی نسبت 
به سال ۹2 است. بازنشستگان لشکری نیز متوسط حقوق آنان که در سال ۹2، به 
میزان یک میلیون و ۱2۳هزار تومان بود با افزایش 2۸۱درصدی، دریافتی آنان به 

4میلیون و 2۸۰هزار تومان رسیده است.

بررسی  دالیل افزایش بی وقفه قیمت خانه در پنج ماهه سال جاری

مسکن  زیر»سنگ« سوداگری
اقتصاد/ فرزانه غالمی: کارشناسان مسکن 
افزایش بی وقفه قیمــت، دوری روزافزون 
مســکن از دســترس متقاضیان واقعی و 
به حداکثر رســیدن تحرکات ســوداگران 
را ناشــی از تأثیرپذیری باالی این حوزه از 
تورم عمومی و رشــد خیره کننده بازارهای 
موازی می دانند.صاحبنظران این رشد یک  
نفس و بی وقفه قیمت مسکن را در پنج ماه 
اخیر، واکنشــی می دانند به افزایش شدید 
بازدهی در بازار سهام، طال، ارز، تورم باالی 
اقالم مصرفــی خانوارها و در 
مجموع بی ثباتی اقتصاد خرد 
و کالن و بر همین اســاس 
معتقدند سهم باالی مسکن 
در اقتصاد این تأثیرپذیری را 
ناگزیر و چنین سرنوشتی را 
برای آن محتوم ساخته است.
بــر مبنای داده هــای جدید 
قیمت  متوسط  بانک مرکزی 
مسکن در تهران در مرداد ماه 
به بــاالی 2۳ میلیون تومان 
رسیده و شاخص اجاره بها در 
تهران و تمام مناطق شهری 
نیز در همین ماه در مقایسه 
با ماه مشابه سال گذشته رشدی به ترتیب 
2۷/4 و ۳۰/6 درصدی به خود دیده است. 
رشد ۳۵۹ درصدی قیمت مسکن در تهران 
در دو سال و نیم اخیر از یک سو و تازه ترین 
آمار منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی 
مبنی بر افزایــش ۱۰/۵  و ۷۷/4 درصدی 
قیمت مسکن در مرداد ماه امسال نسبت به 
تیرماه و در مقایسه با مرداد ماه سال ۹۸ از 
دیگر سو را احتماالً باید یکی از تراژیک ترین 
رخدادهای اقتصادی برای مستأجران کشور 
دانســت. جامعه ای حداقــل 6/۵ میلیون 
خانــواری که براســاس آمار سرشــماری 
نفوس و مسکن ســال ۹۵ حدود یک سوم 

خانوارهای کشور را تشکیل می دهند. 

 مسکن؛ قربانی همیشگی تورم »
عمومی 

رئیــس هیئت مدیــره کانون سراســری 

انبوه سازان به خبرنگار ما می گوید: شرایط 
اقتصادی کشــور به گونه ای است که تمام 
اقالم مصرفــی مردم از موادغذایی گرفته تا 
خدمات و... افزایش شدید قیمت داشته است 
و همین تورم عمومی به دلیل سهم حدوداً 
4۰درصدی مسکن در اقتصاد به این حوزه 
رسوخ کرده است.ایرج رهبر ادامه می دهد: 
کشور براساس طرح جامع مسکن به تولید 
ساالنه یک میلیون واحدی نیاز دارد، اما در 
سال های اخیر سالی حدوداً ۳۰۰ هزار واحد 
ساخته شده و دوسوم تقاضا بی پاسخ مانده 
است. همین انباشت تقاضا، کمبود مسکن و 
گرانی را در پی داشته  است.به گفته وی، در 
دو سه ماه اخیر و به دلیل اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن، افزایش قیمت مسکن ادامه دار 
اما با شیب مالیم بوده؛ چرا که این طرح قرار 
اســت ادامه مسکن مهر با شکل و شمایلی 
دیگر باشــد که تولید مســکن ارزان را در 
دستور کار دارد و منجر به حرکت دست به 
عصای فروشندگان مسکن در افزایش قیمت 
مسکن شده است.رهبر معتقد است: هر چند 
رشد قیمت مسکن در این ماه ها بی وقفه بوده، 
اما شروع طرح اقدام ملی مسکن از نظر روانی 
و قیمتی، بازار را تلطیف خواهد کرد و اجازه 
رشد بیش از پیش قیمت ها را نخواهد داد.

 96 ؛ سال شروع جهش بی وقفه »
قیمت مسکن

یک کارشــناس مســکن هم به خبرنگار 
ما می گوید: متأســفانه در ســه سال اخیر 
مسکن رشــدی ۵۰۰ درصدی داشته و در 
حالی که رشــد قیمت در ۱۰ تا ۱۵ سال 
گذشته سینوسی بوده و بعد هر دوره رشد 
یک دوره سه چهار ساله رکود وجود داشته 
است، از ســال ۹6 تاکنون شاهد دوره های 
کوتاه و بدون وقفه در جهش قیمت مسکن 
بوده ایم که این دوره همچنان ادامه دارد و 
در واقع ریشه  این رشد بی وقفه و نامتعارف 
در پنج ماه اخیر را باید در ســه سال قبل 

جست وجو کرد.
حســام عقبایی ادامه می دهد: اصلی ترین 
عامل این رشد، غیرواقعی است و به افزایش 

شدید سوداگری در بازار مسکن برمی گردد. 
در این مفهوم کلی سوداگری، دالیل زیادی 
نهفته است، از کاهش تولید گرفته تا کاهش 
عرضه تولیدات موجود. واقعیت این است که 
تولیدکنندگان به پایداری اقتصادی بدبین 
هســتند و بازارهای موازی از قبیل بورس، 
ارز، طال و... در حال رشــدهای افســانه ای 
هستند. بر همین اساس تولیدکننده فکر 
می کند مســکن، امن ترین جا برای حفظ 
ســرمایه اســت؛ چرا که به زودی بازدهی 

باالیش را خواهد داشت. 
وی با اشــاره به کاهش شــدید فایل های 
فروش در بنگاه های امــالک می گوید: در 
حال حاضر یا فایلی نیســت یا غیرجذاب 
اســت؛ چرا که  تورم عمومی اجازه عرضه 
این خانه ها را به تولیدکننده و فروشــنده 
نمی دهد. واقعیت این اســت که پول های 
ســرگردان بازار مســکن را ملتهب کرده 
و ســوداگران به شــدت در بــازار جوالن 
می دهند.به گفتــه وی، باالی ۸۰ درصد از 
خریداران امروز مسکن، سوداگر هستند و 
دارای انگیزه ســرمایه ای که هدفی جز باال 
بردن حاشــیه سود معامالت خود ندارند و 
نگاهشــان به بازارهای موازی است که این 

روزها بازدهی باالیی دارند.
عقبایی خاطرنشان می سازد: این انگیزه ها 
و شــرایط اقتصادی به تورم باالی مسکن 

و کوتــاه شــدن دوره هــای جهش قیمت 
دامن می زند و اگر شــرایط به سمتی برود 
که خریــداران واقعی حداقــل ۵۰ درصد 
در تقاضای بازار ســهم داشته باشند، رشد 
سونامی وار قیمت مسکن متوقف می شود، 
حال آنکه متأسفانه زیرساخت الزم از جمله 
افزایش تولیــد و کنترل تورم عمومی برای 
تقویت این ســهم وجود ندارد و بعید است 
خانوار ایرانی بتواند با قیمت متوســط 2۳ 

میلیون تومان در هر مترمربع خانه دار شود.

  تعلل در اخذ مالیات، مسکن»
 را سودازده کرده است

خبرگزاری فارس هم در گزارشی  می نویسد: 
افزایش بدون توقف قیمت بازار مسکن در 
پایتخت در حالی رقــم می خورد که عزم 
دولت و مجلس شورای اسالمی بیش از هر 
زمان دیگری برای اخذ مالیات های تنظیمی، 
جزم اســت. مطابق اظهارات متولیان بازار 
مســکن در کشور اخذ مالیات بر خانه های 
خالی از انتهای تابســتان ســال جاری در 
دســتور کار دولت قرار می گیرد. همچنین 
مالیات بر عایدی امالک در مجلس شورای 
اسالمی منتظر تصویب است. با این وجود 
رشــد نجومی قیمت مسکن نه تنها نسبت 
به ســال های گذشته کنترل نشده بلکه با 

سرعتی فزاینده به پیش رفت.

کشور براساس 
طرح جامع مسکن 
به تولید ساالنه 
یک میلیون واحد 
نیاز دارد، اما در 
هرسال ۳00 هزار 
واحد ساخته شده 
و دوسوم تقاضا 
بی پاسخ مانده 
است

بــــــــرش

جبران کسری بودجه از طریق بازارسرمایه راهبرد دولت شده است   تسنیم/  شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به راهبرد دولت برای جبران کسری بودجه 
گفت: نظر دولت برای تأمین مالی متوجه بازارسرمایه است. وی افزود: احتماالً نظر دولت در شرایط فعلی تأمین مالی و جبران کسری بودجه از بازارسرمایه به  جای استقراض از بانک مرکزی باشد، زیرا در سال 

گذشته و ماه های اخیر پایه پولی افزایش پیدا کرده، چنان که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هم به شدت افزایش  و رشد داشته است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir
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خودروسازانی که تعهد معوق ©
دارند، اجازه پیش فروش ندارند

 تســنیم   عبــاس تابش، 
رئیــس ســازمان حمایــت 
 : ن گفــت گا ف کنند مصر
شــرکت هایی که به فروش و 
پیش فروش خــودرو به ویژه 

خودرو خارجی اقدام می کنند باید مجوز کمیته 
خودرو ستاد تنظیم بازار را دارا باشند. وی افزود: 
این مجوز برای آن بخش از خودروســازان و 
مونتاژکارانی که تعهد معوق ندارند در کمیته 

خودرو صادر می شود.

قاچاق ۳۴هزار تن شیرخشک ©
مازاد به کشور های همسایه

 جام جــم آنالین   علی 
مدیرعامل  احســان ظفری، 
تعاونی هــای  اتحادیــه 
تولیدکننــدگان فراورده های 
لبنی گفت: هم اکنون ۳4هزار 

تن شیرخشــک در کارخانه ها دپو شــده که 
قاچاقچیان در حال صادرات این کاال به پاکستان 
هستند. وی افزود: ۵4هزار تن شیر خشک در 
کشور موجود بوده که برای 2۰هزار تن از این 
میزان مجوز صادرات صادر شده و قرار بود برای 
بقیه هم تصمیم گیری شــود و از آن زمان دو 
ماه گذشته و هنوز مجوزی صادر نشده است.

مشکالت قطعه سازان برای ©
تأمین مواداولیه از بورس

 فارس   نجفی منش، عضو 
اتاق  نماینــدگان  هیئــت 
بازرگانی گفــت: با توجه به 
اولیه  تأمین مــواد  ضرورت 
مورد نیاز صنایع قطعه سازی 

از طریق بورس ایــن صنایع برای تأمین به 
موقع مواد اولیه با مشــکل مواجه شده اند. 
وی گفــت: در حالی که قطعه ســازان باید 
پاسخگوی سفارش و تعهدات خود باشند، با 
توجه به شرایط، باید در انتظار عرضه بمانند، 
اما معلوم نیســت بتوانند چه میزان از مواد 

اولیه خود را در بورس تهیه کنند. 

چهره خبر
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 مدارس در شرایط قرمز هم باز هستند   ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ روشی جایگزین آموزش حضوری، توسعه مناسبات جمعی و افزایش ظرفیت های ذهنی 
نیست، گفت: مدرسه در تمام روزهای تحصیل، باید با حضور همکاران، باز و فعال باشد و هیچ مدرسه ای با هیچ عنوانی نباید بسته باشد؛ حتی در شرایط قرمز؛ مگر آنکه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیلی عمومی را 

اعالم کند. باید اصل را بر حضور بگذاریم و آن را حفظ کنیم. باید یاد بگیریم از خودمان مراقبت کنیم و به بچه ها هم همین را یاد بدهیم. 

تحویل انبوه واکسن روس ها از ماه سپتامبر ©
ایسنا: به گزارش مسکوتایمز، میخائیل 
موراشــکو، وزیر بهداشت روسیه گفت: 
واکســن کرونای آن ها برای نخستین 
بار از ماه ســپتامبر به صورت انبوه به 
مردم تحویل داده می شود.پس از اینکه 
نخستین واکســن کرونا جهان توسط 
روسیه به تأیید رسمی رسید و پوتین 

خبر آن را اعالم کرد، محققان و کارشناسان جهان از سرعت روس ها شگفت زده 
و البته نگران شــدند.این واکســن که Sputnik V نام دارد، برای اثبات ایمنی و 

اثربخشی، آزمایش های گسترده را سپری نکرده است.
حال بنا به اعالم وزیر بهداشت این کشور، نخستین تحویل انبوه این واکسن در 
مقادیر زیاد در ماه ســپتامبر آغاز می شود.وزیر بهداشت روسیه ادامه داد: تولید 
واکســن همزمان با نظارت بر اثربخشی دارو در حال انجام است.رئیس صندوق 
ثروت ملی روسیه پیش از این اعالم کرده بود این کشور در نظر دارد با همکاری 
کشورهای دیگر، تا پایان سال جاری ۲۰۰ میلیون ُدز از واکسن کرونا را به تولید 
برســاند.قرار است یک ماه پس از تولید صنعتی واکسن، واکسیناسیون گسترده 
میان داوطلبان روس در ماه اکتبر آغاز شــود.میخائیل موراشــکو افزود: واکسن 
در ابتدا در بدن کارکنان حوزه ســالمت و معلمان تزریق خواهد شــد و فرایند 
واکسیناســیون کامالً داوطلبانه خواهد بود.وی اظهار کرد: از میان ۴۰ هزار نفر، 
۲ هزار و ۵۰۰ داوطلب برای آزمایش بالینی مرحله سوم واکسن ثبت نام کردند.

موراشکو اعالم کرد: چندین واکسن دیگر در حال ثبت هستند و در ماه های نوامبر 
تا دسامبر به حداکثر ظرفیت خواهیم رسید.

 زیان ۲۲ میلیارد پوندی کرونا ©
به صنعت توریسم انگلیس

تسنیم:شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری بریتانیا را با زیان ۲۲ میلیارد پوندی 
مواجه کرده اســت.به گزارش یورونیوز، محدودیت های مسافرتی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و کاهش چشمگیر گردشــگران در بریتانیا احتماالً تا پایان سال 
جاری میالدی نزدیک به ۲۲ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور زیان خواهد رساند.

پیش بینی ضرر مالی از سوی شــورای جهانی سفر و جهانگردی )WTTC( و بر 
اســاس تعداد گردشگرانی که در سال ۲۰۲۰ میالدی از بریتانیا بازدید کرده اند، 
محاسبه شده است.طبق گزارشی از سوی این شورا، تخمین زده می شود که پول 
هزینه شده توسط گردشگران بین المللی در اقتصاد بریتانیا 78 درصد کاهش یابد 
که برابر اســت با از دست دادن 6۰ میلیون پوند در روز و ۴۲۰ میلیون پوند در 
هفته. در نتیجه، نزدیک به 3 میلیون شغل ایجاد شده توسط صنعت مسافرتی و 

گردشگری در بریتانیا در معرض خطر قرار گرفته است.
گلوریا گوارا، مدیرعامل شــورای جهانی سفر و جهانگردی )WTTC( اظهار کرد: 
آخرین داده ها به وضوح نشانگر مشکالت اقتصادی در سراسر بریتانیا به دلیل شیوع 
ویروس کروناست. طبق گفته گوارا، اقتصاد بریتانیا می تواند به تنهایی ۲۲ میلیارد 
پوند ضرر کند و بهبود آن سال ها به طول بینجامد. این ضرر همچنین می تواند 
منجر به تضعیف موقعیت لندن به عنوان مرکز سفرهای تجاری و تفریحی شود.

وی گفت: ما باید فوراً محدودیت های مســافرتی را با برنامه های سریع، جامع و 
مقرون به صرفه جایگزین کنیم. گلوریا گوارا تأکید کرد: برنامه هدفمند »آزمایش و 
ردیابی مبتالیان در جهان« می تواند اعتماد گردشگران را برای سفر تقویت کند و 
به این ترتیب می توان »راهروهای هوایی« را میان کشورها و مناطق با تعداد موارد 

مشابه بیماری کووید19 از نو احیا کرد.

 درآمد ماهانه ۱۵۰ میلیاردی سامانه شاد©
 و پرسش هایی که پابرجاست

میزان: بدون تعارف باید بگوییم حوزه 
آموزش و پرورش پس از شــیوع کرونا 
در کشورمان تغییر و تحول جدی پیدا 
کرده و این مسئله فرصت های جدیدی 
را برای دانش آموزان فراهم کرده است.

پیش از این اگر هوشــمند شدن حوزه 
آموزش و پرورش رؤیایی بیش نبود، اما 

اکنون به خاطر شرایط ایجاد شده به دلیل کرونا مجبوریم به این مسئله رو بیاوریم 
و ناچاریم برای آن فکری اساسی کنیم.

موضوعی که آموزش و پرورش در ســال جاری با ســامانه شاد پیگیر آن شد و 
سال تحصیلی گذشته را جسته و گریخته با استفاده از ظرفیت های این سامانه 
به جلو برد.با وجود این، پرسش ها و ابهامات زیادی درباره این سامانه وجود دارد 
که نگرانی ها درباره کارکرد این سامانه را در سال تحصیلی آینده با شک و تردید 
همراه کرده است.در شرایطی که تنها سه روز تا بازگشایی مدارس مانده و بسیاری 
از اســتان های کشورمان در وضعیت قرمز و هشــدار قرار دارند، به دلیل شرایط 
اقتصادی، برخی خانواده ها از خرید یک گوشــی مجزا برای فرزندان خود ناتوان 
هســتند و این مسئله بار ســنگینی بر دوش اولیا افزوده است.این موضوع جدا 
از هزینه های اینترنت مصرفی این ســامانه است که خود آن شرایط مجزایی را 

می طلبد و ضرورت دارد که برای آن فکری اساسی شود.
در این شرایط اگرچه مسئوالن آموزش و پرورش بار ها اعالم کرده اند در تالش اند 
اینترنت سامانه شــاد را رایگان کنند، اما بر اساس اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی، هزینه مصرفی اینترنت ســامانه شاد تنها در اردیبهشت ماه معادل ۵۰ 
میلیارد تومان بود که احتماالً این رقم در ســال آینده به ســه برابر رقم کنونی 
افزایش می یابد. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آموزش و پرورش 
چگونه راضی می شود از درآمد آن صرف نظر کند.برای بررسی صحت و سقم این 
موضوع به سراغ محمود حبیبی، مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 

آموزش و پرورش و سخنگوی سامانه شاد رفتیم.

تأیید درآمد ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش »
حبیبی در پاسخ به پرسشی در خصوص صحت و سقم درآمد ماهانه 1۵۰ میلیارد 
تومانی آموزش و پرورش از سامانه شاد گفت: صحت دارد، اما این مسئله از جمله 
حســاب و کتاب هایی است که باید در آینده به طور کامل محاسبه و درآمد آن 
مشخص شود.وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه آیا وزارت آموزش 
و پرورش از این هزینه برای خانواده ها چشمپوشــی می کند یا خیر؛ تأکید کرد: 
اگــر درآمدی وجود دارد، قطعاً هزینه ای هم بــه مثابه آن وجود دارد و این گونه 
نیســت که تمامی درآمد آن به صورت خالص باشــد، به همین خاطر است که 
می گویم باید در یک دوره کاری مشخص شود این سامانه از چه درآمد و هزینه و 
سودی در یک یا 6 ماه و یا یک سال اخیر برخوردار است.حبیبی در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به اظهارات وزیر آموزش و پرورش، سامانه شاد قرار است چه 
تفاوت هایی را با نســخه فعلی آن پیدا کند، گفت: سامانه شادی که قرار است از 
آن رونمایی شود تفاوت هایی را با نسخه فعلی آن خواهد داشت.این اظهارات در 
حالی بیان شده که مطالبه بسیاری از اولیا رایگان شدن هزینه های اینترنت این 
سامانه است تا آنان با شیوع کرونا از تحصیل محروم نشوند و بتوانند امور خود را 

مانند گذشته پیگیری کنند.

سامانه شاد برای مدارس رایگان است»
این موضوع را از مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز پیگیر 
شدیم و او در این خصوص تصریح کرد: هزینه شاد کمتر از سایر اپلیکیشن های 
خارجی است و فشار زیادی به خانواده ها وارد نمی کند. اینکه بخواهید از اپلیکیشن 
خارجی استفاده کنید و آسیب های مطرح شده را بپذیرید و هزینه های اضافی به 
خانواده تحمیل کند را پیشنهاد نمی کنیم. هزینه سامانه شاد برای اولیای دانش 
آموزان نزدیک به یک ســوم است، اما برای مدارس، طبق توافقی که با مخابرات 
داشتیم یک خط پرسرعت با فیبر نوری به همه مدارس در شهر تهران اختصاص 
داده شــده که برای مدارس تقریباً رایگان است و برای معلمان هم سال گذشته 
هزینه جداگانه ای را پرداخت کردیم. وی تأکید کرد: ممکن است نرم افزاری باشد 
که قابلیت های بیشتری از شاد داشته باشد، ولی شاد یک ویژگی بزرگ دارد که 
هیــچ یک از نرم افزار های دیگر ندارند و آن هم بحث امنیت نرم افزار اســت. این 
نرم افزار را می توانیم به شکل کامل در داخل فضای کشور بهره برداری کنیم چراکه 
سرور ها داخل ایران است. در پایان باید بر این مسئله تأکید کرد که با توجه به آمار 
اعالم شــده از سوی خود مسئوالن آموزش و پرورش، بسیاری از دانش آموزان در 
مناطق محروم از دستیابی به گوشی های هوشمند و اینترنت پرسرعت برای استفاده 
از سامانه شاد برخوردار نیستند و باید در این زمینه تمهیدات جدی اندیشیده شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی  1۲ شهریور ماه در تقویم 
جمهوری اسالمی به نام روز بهورز نام گذاری شده 
است. بهورزان ارائه دهندگان خدمات مراقبتی اولیه 
بهداشتی و درمانی در محیط روستاها هستند که 
عالوه بر فعالیت در خانه های بهداشت، به صورت 
روستاهای  از  سرکشی  به منظور  گردشی«  »ده 
انجام  روستاییان  از سالمت  اطمینان  و  اقماری 

وظیفه می کنند.
تا حدود 3۰ سال پیش، ۴۰ درصد مرگ و میرهای 
کشور در پنج ســال اول و 8۰ درصد نیز در یک 
سال اول زندگی رخ می داد و تنها راه فائق آمدن 
بر این معضل، آموزش های ساده و اولیه ای بود که 
باید به والدین به ویژه در روســتاها ارائه می شد و 
این ســرآغاز جدی گرفتن نقــش مهم بهورزان 
در روســتاها بود. بهورزان نیروهای زحمتکشی 
در روستا ها هستند که همیشــه با در دسترس 
بودن، بسیاری از دغدغه های حوزه سالمت اقشار 

روستایی و غیر شهری را حل می کنند.

بهورزان تحول گسترده ای در حوزه »
بهداشت ایجاد کردند

دبیر کل خانه پرستار کشور 
با بیان اینکه بهورزان تشکل، 
ســازمان نظام بهورزی و یا 
انجمــن مســتقل ندارند، 
اینکه حســن  با  می گوید: 
تامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی سال 1391 در جمع بهورزان استان 
گیالن از تصویب تأسیس و راه اندازی سازمان نظام 
بهورزی کشور در این کمیسیون و ابالغ آن به وزارت 
بهداشــت خبر داده بود تا کنون این مهم تحقق 
نیافته است. محمد شریفی مقدم با بیان اینکه نقش 
بهورزان در نظام ســالمت طی دهه های 6۰ و 7۰ 
بسیار برجسته بوده است و تحول عظیمی در حوزه 
بهداشت و پیشگیری از ابتال به بیماری های واگیر 
ایجاد کردند، ادامه می دهــد: اما به مرور زمان که 
روستاها به بخش و بخش ها به شهرستان ارتقا پیدا 
کردند و خدمات پزشکی در کشور گسترش یافت، 

نقش بهورزان کمرنگ تر شد. 

ایجاد تشکل صنفی برای بهورزان الزم است»
اما رئیس مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشت 

می گویــد: 31 هــزار و ۴۰۰ بهــورز در 17 هزار 
و 8۰۰ خانــه بهداشــت در روســتاها فعالیت 
می کنند، در شهرها نیز خط مقدم ارائه خدمات، 
پایگاه های سالمت است که بیش از ۵ هزار پایگاه 
ســالمت فعال با حدود ۲۴ هزار مراقب سالمت 
مشغول فعالیت هســتند. در مجموع جمعیتی 
معادل ۵۵ هزار نفر، افرادی هســتند که خدمات 
پیشگیری، ارتقای سالمت و بیماریابی را در خط 

مقدم سالمت کشور به مردم ارائه می دهند. 
جعفــر صــادق تبریــزی 
می افزاید: در نظام سالمت 
کشــور پــس از راه اندازی 
خانه های بهداشــت، اقدام 
در کاهش  بزرگی  بســیار 
مرگ و میر و میزان بیماری های واگیر اتفاق افتاد 
کــه اوج آن در ســال های 63 و 6۴ و زمان دفاع 
مقدس که نظام شبکه بهداشت و درمان کشور در 
روستاها راه اندازی شد مشــاهده می شود. نباید 
فراموش کنیم بهورزان همواره در کنار مردم بودند 
و ما قدردان زحمت های این عزیزان هســتیم و 
اعتقاد داریم ایجاد تشکل صنفی برای فعاالن این 
حرفه و دفاع از حقوق آن ها الزم است؛ اما نبود این 

تشکل ها نیز از ارزش کار آن ها نمی کاهد. 

6 بهورز شهید خدمت در »
راه مقابله با کرونا

وی بــا بیان اینکــه خانه های 
بهداشت نخستین ارائه کنندگان 
خدمات ســالمت در روستاها 
هســتند که نیروی انسانی آن 
را زنان و مردان بهورز تشــکیل 
می دهند، اظهار می کند: بهورزان 
از اهالی روستا انتخاب می شوند 
که دو ســال دوره ویژه بهورزی 
را کــه یکی از پیشــرفته ترین 
دوره هــای آموزشــی در نظام 
ســالمت آموزش بهــورزان و 
تلفیقی از شــیوه های مختلف 
آموزشی اســت، می گذرانند و 

یک ســال و نیم پس از شروع آموزش، در محل 
خدمت خود مســتقر می شــوند تا 6 ماه پایانی 
آموزش مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی الزم 
از دوران جنینی تا پایان دوران پیری را همزمان با 

ارائه خدمت طی کنند. 
تبریــزی با تأکید بــر اینکه بهورزان در شــیوع 
بیماری های واگیــر از جمله کووید 19 به عنوان 
اولین خط مواجهــه با بیماری فعال هســتند، 

ایــن عزیزان  ادامــه می دهد: 
مســئول غربالگــری از راه دور 
تمام جمعیت زیر پوشش خود 
هستند و هر روز طی تماس با 
این جمعیــت، اقدام به آموزش 
از راه دور آن هــا می کنند. طی 
این تمــاس تلفنــی، خدمات 
پیشگیری، غربالگری، توصیه به 
حفظ فاصله فیزیکی و... به مردم 
ارائه می شــود و در صورتی که 
طی این تماس ها مشخص شود 
فردی دارای عالمت است، او را 
به مراکز خدمات جامع سالمت 

منتخب ارجاع می دهند.
وی با تأکید بــر اینکه جایگاه 
بهورزی یکی از باالترین جایگاه های نظام سالمت 
ماست که با هیچ حرفه ای در نظام سالمت قابل 
مقایسه نیســت، می افزاید: تعداد قابل توجهی از 
مبتالیان به کرونا از میان بهورزان بوده  اند، با این 
حال بــه محض آنکه بهبودی برایشــان حاصل 
می شود به سرعت به کار باز می گردند. تاکنون 6 
بهورز شهید خدمت در راه مقابله با کرونا در کشور 

داشته ایم. 

جذب بهورز بدون نیاز به اخذ مجوز »
وی با اشاره به اهمیت تربیت ساالنه بهورزان  ادامه 
می دهد: جذب بهورز هر ساله انجام می شود و ما 
برای جایگزین کردن بهورزان بازنشسته، تربیت 
بهورز داریم؛ به طوری که یکی از پیشــرفته ترین 
قوانین وزارت بهداشت در جذب نیروی انسانی در 
زمینه جذب بهورزان است و تنها حوزه ای که بدون 
نیاز به دریافت مجوز از سازمان اداره استخدامی، 
برای بازنشستگان جایگزین جذب می شود حرفه 
بهورزی است. فقط برای خانه های بهداشت جدید 
و یا مراکزی که کسری بهورز دارند، بهورز استخدام 
می شود که فرایند ویژه خود را دارد؛ به طوری که 
ســال گذشته هزار و ۲۰۰ بهورز جذب شدند که 
از ایــن تعداد 1۲6 بهورز برای جامعه عشــایری 
کشــور و بقیه در مناطق روستایی جذب شدند. 
برای ســال جاری نیز مجوز جذب بهورز خواهیم 
داشت، بنابراین هرساله برای جمعیت عشایری و 
خانه های بهداشت روستایی، بهورز از میان اهالی 
انتخاب می شــود.رئیس مرکز مدیریت شــبکه 
وزارت بهداشت می گوید: مراکز آموزش بهورزی 
یکی از نخســتین مراکز آموزشی هستند که از 
ابتدای شروع به کار شبکه های بهداشتی در کل 
کشور راه اندازی شده و در همه استان ها فعالیت 
دارنــد؛ به گونه ای که در حــال حاضر ۲1۵ مرکز 
شبانه روزی آموزش بهورزی در کشور وجود دارد و 
در این مراکز ۲ هزار و 8۰۰ دانش آموز  بهورزی در 
مقاطع مختلف آموزشی و زیر نظر بیش از هزار و 

۲۰۰ مربی دوره های آموزشی را می گذرانند.
تبریزی در خصوص آموزش های ویژه به بهورزان 
در مقابله با کرونا، می گوید: با شــیوع بیماری در 
چین، محتواهای آموزشــی برای این عزیزان در 
کشور آماده شد به طوری که پیش از شیوع کرونا 
در ایران، تمام نیروها یک دوره آموزش حضوری را 
گذراندند و پس از شیوع در کشور نیز آموزش ها در 
مناطق سفید به شکل حضوری و در مراکز قرمز 
به صورت مجازی در قالب ۵7۰ فایل آموزشی در 

حال برگزاری است. 
 وی در پایان از شــیوه نامه جدید ادامه تحصیل 
بهورزان خبر می دهد و می افزاید: این شــیوه نامه 
برای سال تحصیلی جدید به دانشگاه ها در مقطع 
کاردانی بهورزی برای آموزش بهورزان ابالغ شده 

است.

  کارشناسان در گفت وگو با قدس مطرح کردند

جای خالی تشکل های صنفی بهورزی در نظام سالمت

نقش بهورزان در 
نظام سالمت طی 
دهه های 6۰ و 7۰ 

بسیار برجسته 
بوده است و 

تحول عظیمی در 
حوزه بهداشت و 

پیشگیری از ابتال 
به بیماری های 

واگیر ایجاد 
کرده اند
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دولت مطالبات معلمان شاغل در خارج از کشور را نمی پردازد
مهر: حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
معلمان اعزامی به خارج از کشــور مطالباتی دارند که به موقع 
پرداخت نمی شود و باید در اسرع وقت مشکالت آنان حل و فصل 
شود.این افراد تاکنون بارها به مسئوالن مربوط نامه نوشته اند تا 
مشکالتشان برطرف شود؛ باوجود پیگیری های صورت گرفته، 
تاکنون به درخواســت های آنان توجه و رسیدگی نشده است.

به خاطر تأسیس اورژانس اجتماعی توبیخ شفاهی شدم
ایرنا: سیدحســن موسوی چلک، مؤســس اورژانس اجتماعی 
می گوید: متأسفانه به خاطر تأسیس اورژانس اجتماعی نه تنها 
تاکنون تقدیر نشــدم، بلکه بارها مورد توبیخ شــفاهی هم قرار 
گرفتم، مشــکالت متعددی برایم ایجاد کردند و هنوز هم دارند 
ایجاد می کنند. ولی من یک مددکار اجتماعی هســتم و کارم 
را انجــام می دهم. از کار کردن برای مردم خســته نمی شــوم.

دستگا ه های متولی هیچ کاری برای دفن پسماند نکرده اند
تسنیم: یوسف داوودی، نماینده مجلس شورای اسالمی معضل 
پســماندها را یکی از اساســی ترین چالش های زیست محیطی 
کشور دانست و گفت: امروزه بسیاری از شهرهای کشور با مشکل 
پســماند ها روبه رو هستند و هنوز هیچ کار اساسی نیز از سوی 
دســتگا ه های متولی امر انجام نشــده و به دلیل روش های غیر 
اصولی دفن پسماند، این موضوع به یک معضل تبدیل شده است.

بهداشت و درمان

سخنگوی وزارت بهداشت:
در صورت تأیید واکسن کرونا 

حتماً تهیه خواهیم کرد
 میزان    سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر 
واکسنی در سایر کشور ها تولید و اثربخشی آن 
مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد، 

ایران نیز آن واکسن را تهیه خواهد کرد.
سیما سادات الری در پاسخ به این پرسش که 
چرا با وجود اینکه سایر کشور ها در حال تهیه 
این واکسن هســتند، ایران اقدامی برای خرید 
آن انجام نداده است، گفت: هنوز هیچ واکسن 
رسمی و تأیید شده ای برای بیماری کووید 19 در 
جهان ساخته نشده و به تأیید سازمان جهانی 
بهداشــت نرسیده اســت و هنگامی که هیچ 
واکســنی ساخته نشــده، چطور ممکن است 
واکســن هایی خریداری و روی مردم آزمایش 
شود.وی با اشاره به اینکه مراحل ساخت واکسن 
طوالنی است، افزود: در مورد واکسن کرونا هنوز 
پرســش های فراوانی وجود دارد و حتی میزان 
اثربخشی و مدت زمان آن همچنان مورد بحث 
است و پاسخ روشــنی درباره آن وجود ندارد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون کمیته امداد خبر داد
 افزایش کمک های مردمی

 در ایام کرونا
 مهر   معاون مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد، از افزایش کمک های مردمی به نیازمندان 
در شرایط کرونایی خبر داد.علیرضا عسگریان 
گفت: در ســال جــاری باوجود شــیوع کرونا 
مشارکت های مردمی بیشتر شده است. مردم 
گرایش احساسی، دینی و اعتقادی عمیقی پیدا 
کرده اند و شرایط را می بینند و به همین دلیل 

کمک های آن ها نیز بیشتر شده است.
وی  افزود: امسال میزان کمک های مردمی در 
طرح اکــرام ایتام به هزار و 1۰۰ میلیارد تومان 
می رســد، این در حالی است که سال گذشته 
کمک های مردمی هزار و 1۰ میلیارد تومان بود، 
البته در سال گذشته میزان کمک ها از جهش 
برخوردار بود.عسگریان گفت: بر اساس آمارهای 
موجود در بحث اکرام در چهار ماهه نخســت 
سال، میزان مشارکت و کمک های مردمی ۲۵ 
تا 3۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش 

بیشتر شده است.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران خبر داد
  اهدای ۲8 هزار واحد خون 

در تاسوعا و عاشورا
 فارس    بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان 
انتقال خون ایران با بیان اینکه در شب تاسوعا 
و روزهای تاسوعا و عاشورای امسال 3۴ هزار و 
۵۴1 داوطلب اهدای خون به مراکز انتقال خون 
سراسر کشور مراجعه کردند، گفت: در این مدت 
۲8 هــزار و 378 واحد خون کامل به بیماران 

نیازمند به خون و فراورده های آن اهدا شد.
وی گفت: با توجه به اجــرای طرح نذر خون، 
توزیع اهداکنندگان از تاسوعا تا اربعین حسینی 
و اجتناب از تجمع در ایام خاص در دستور کار 
قرار گرفت و از این رو آمار اهدای خون در این 
دو روز 16 درصد کمتر از مدت زمان مشابه در 

سال گذشته است.
 ســخنگوی ســازمان انتقال خون ایران بیش 
از ۵۲ درصــد از خون های دریافت شــده در 
تاسوعا و عاشــورای امسال را اهدا شده توسط 
اهداکنندگان مســتمر برشــمرد که در سال 

حداقل دو بار خون اهدا کرده اند.

دانش و فناوری

مدیر یک شرکت دانش بنیان بیان کرد
 امکان تولید یک میلیون

 تست کرونا برای صادرات
 فارس   وحید یونسی، مدیر توسعه کسب و کار 
شرکت دانش بنیان پیشتاز طب با تأکید بر اینکه 
به تدریج باید زیرساخت های شبکه  آزمایشگاهی 
کرونای کشور را گســترش داد، گفت: در حال 
حاضر نزدیک به ۲۰۰ آزمایشــگاه در کشــور 
خدمات را به صورت کامالً مشخص با مجوز های 
الزم انجام می دهند. یونســی با بیان اینکه در 
آزمایشگا  ه های دولتی و آزمایشگاه های مجوزدار 
کیت های تشخیصی خارجی استفاده نمی شود، 
گفت: با توجه به ذخایر استراتژیکی، ماه آینده 
می توانیم شاهد صادرات کیت های تشخیصی 
کرونا به کشورهای دیگر باشیم و با خیال راحت 
بازارهای جهانی را رصد کنیم. یونســی گفت: 
زمانی که مجوزهــا را دریافت کردیم و وارد فاز 
صنعتی شــدیم هفته ای 8۰ هزار تست تولید 
می کردیم، اما اکنون توان تولید ۲ میلیون تست 
در ماه برای نیاز داخل و ذخایر اســتراتژیک در 
کشور و یک میلیون تست برای صادرات را داریم. 

حوادث

یک مسئول پلیس فتا ناجا تشریح کرد
 جزئیات جدید کالهبرداری

 به شیوه »نیجریه ای«
 باشــگاه خبرنگاران   سرهنگ علی محمد 
رجبی، رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از 
جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا گفت: یکی از 
روش های رایج کالهبرداری در فضای سایبری 

موسوم به کالهبرداری نیجریه ای است.
وی افزود: در این روش، کالهبرداران با ارســال 
ایمیل یا پیام به فرد مورد نظر و جعل عناوینی 
همچون تاجر ورشکسته، شاهزاده مخلوع، وکیل 
خانــواده ای که بزرگ آن فوت کرده یا حتی به 
عنوان برنده شدن در یک التاری یا قرعه کشی 
و بخت آزمایی سعی در فریب کاربران و اخاذی 
از آن ها می کنند.آن ها می گویند برای دریافت 
جایزه یا ســهم بــردن از ارث باید مبالغی را با 
عنوان هزینه مالیاتی و بانکی و... پرداخت کنند؛ 
حتی برای متقاعد کردن افراد، مدارک جعلی 

مثل چک در وجه آن ها صادر می کنند.
افــراد باید از واریز وجه و در اختیار گذاشــتن 

اطالعات بانکی خود به افراد غیر بپرهیزند.

فراسو
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مشکلی به نام وام ازدواج
خانه ملت:  محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از 
عملکرد بانک ها در پرداخت وام ازدواج و ودیعه اجاره مسکن انتقاد 
کرد و گفت: دستیابی به اهداف کالنی مثل افزایش جمعیت و 
تشــکیل خانواده، تسهیل شــرایط ازدواج آسان را می طلبد اما 
اکنون بانک ها برای پرداخت یک وام ســاده ازدواج، درخواست 

چند ضامن می کنند که مشکلی بر مشکالت جوانان می افزاید.

مشوق های ازدواج باید به فرزندآوری نیز تعلق گیرد
ایرنــا: محمدمهــدی تندگویان، معــاون ســاماندهی امور 
جوانــان وزیــر ورزش با بیان اینکه مشــوق های ازدواج باید به 
فرزندآوری نیز تعلق گیرد، گفت: برخی از کشــورهای توسعه 
یافتــه نظیر بلژیک به ازای هر فرزند عــالوه بر افزایش حقوق، 
۲۵ درصــد از مالیــات هم معاف می شــوند. ایــن طرح ها به 
طور حتم ســبب افزایش فرزندآوری و رشــد جمعیت اســت.

هر کیلومتر مربع تهران، هزار نفر جمعیت دارد؛ کشور ۴6 نفر
ایلنا: مسعود شفیعی، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان تهران درباره افزایش تراکم و مــازاد جمعیت در تهران 
اظهار کــرد: چیزی با عنوان مــازاد جمعیت نداریــم اما آمار 
را می تــوان از ایــن لحاظ بررســی کرد که تعــداد جمعیت 
در تهــران به ازای هــر کیلومتر مربع هزار نفر اســت که این 
عدد در کشــور حــدود ۴6 نفــر در هر کیلومتر مربع اســت.

سنگ پرانی به بهانه حمایت از بازنشستگان 
مهر: علی بیــات، رئیس کانــون عالی کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر گفت: در شرایط سختی که امکان اجرای قانون 
متناسب سازی فراهم شده، متأسفانه عده ای قصد دارند به بهانه 
حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران، پیگیری های انجام شده 
را به حاشیه ببرند و سنگ پرانی ها را شروع کنند. ما به دایه های 
دلسوزتر از مادر که برای اقشار بازنشسته نسخه بپیچند، نیازی نداریم.

هزینه ۲۸ هزار تومانی نگهداری روزانه هر معتاد 
تسنیم: مصطفی هــادی زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر استان تهران با اشاره به هزینه باالی نگهداری معتادان 
متجاهر گفت: هزینه نگهداری هر فرد معتاد در مراکز ماده 16، 
امسال ۲8 هزار تومان است؛ یعنی برای 9 هزار و ۵۰۰ نفر ماهیانه 
8 میلیارد تومان و در سال 1۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود.

بچه دزدی برای گدایی
برنا: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور، با تأیید دزدی بودن برخی از کودکان کنار 
متکدیان می گوید: شخصاً سه مورد را از نزدیک مشاهده کردم 
که بچه دزدی بوده و فرد متکدی برای ترحم و دلسوزی بیشتر 
مردم، از بچه سوءاستفاده می کرده است و بعضاً این بچه ها نوزاد 

و پشت خانم های متکدی خواب هستند.

برداشت آزاد
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

رئیس جمهور فرانسه واقعیت صحنه لبنان را پذیرفته است

مکرون: حز ب اهلل منتخب مردم لبنان است
  جهان/ علوی  رئیس جمهور فرانســه شامگاه دوشنبه 
برای دومین بار طی ماه گذشــته و پــس از انفجار بیروت 
وارد پایتخت لبنان شد. به گزارش فارس، امانوئل مکرون در 
سخنان خود در هنگام ورود به فرودگاه بیروت اعالم کرد به 
سه دلیل به لبنان آمده؛ نخست اینکه در جریان کمک های 
انسان دوستانه به لبنان پس از انفجار بیروت قرار گیرد. دلیل 
دوم سالگرد صدمین ســال تشکیل کشور فعلی لبنان )در 
۱۹۲۰( اســت. وی درباره دلیل سوم گفت: همچنین هدف 
این سفر اطالع از وضعیت سیاسی است. تأکید می کنم که 
وی )مصطفی ادیب( قادر به تشکیل دولتی مهم برای خدمت 
به لبنان و ملت آن، دادن پیشنهادهایی برای مقابله با فساد 
به منظور عدالت و اجرای اصالحات در زمینه برق، بازسازی 

بندر، اداره بهتر بانک مرکزی و نظام بانکی است.
رئیس جمهور فرانسه در حالی ژست انسان دوستانه به خود 
می گیرد که این کشــور همواره با دخالت های خود در امور 
داخلی کشورها، کارنامه مثبتی در این زمینه ندارد. فرانسه 
به تازگی یک ناو نظامی و دو هواپیمای جنگی را در سواحل 
مدیترانه مســتقر کرده اســت. در همین حال، مکرون در 
دخالتی آشــکار در امور داخلی لبنان، سه ماه آینده را برای 
ایجاد تغییرات واقعی در این کشــور مهم خواند و افزود: اگر 

این اتفاق رخ ندهد اقدام های تنبیهی علیه بیروت در پیش 
می گیرد که از جمله آن ها تحریم طبقه حاکم لبنان است.

رئیس جمهور فرانســه در ســخنانی که نشــان می داد وی 
واقعیــات صحنه را در لبنان پذیرفته، گفت: حزب اهلل جزئی 
از مردم و منتخب مردم لبنان است و مسئولیت هایی نیز بر 
گردن دارد. وی در دیدار با میشــل عون، رئیس جمهور این 
کشــور گفت: فرانسه وظایفی در قبال جوانان لبنانی دارد تا 
به خواسته ها و آرزوهای خود برسند. لبنان نمونه همزیستی 
و مســامحه و کثرت گرایی است و حزب اهلل نماینده بخشی 
از مردم لبنان و منتخب آن هاســت و میان حزب اهلل و دیگر 
احزاب شــراکت برقرار است. او مدعی شد: اگر نمی خواهیم 
لبنان همانند برخی کشــورها به تروریسم دچار شود، باید 
حزب اهلل و دیگر احزاب را آگاه کنیم که به مســئولیت خود 

عمل کنند.
روز گذشــته روزنامه فیگارو فرانسه در مطلبی مدعی شد: 
در هفته های گذشته بارها بین مکرون و مقام های حزب اهلل 
پیام هایی رد و بدل شده و مکرون به حزب اهلل گفته است با 
سالح این جنبش مقاومت و چند مسئله مهم دیگر مشکلی 
ندارد. این در حالی اســت که نماینده حزب اهلل لبنان ادعای 

العربیه درباره گفت وگوهایش با مکرون را تکذیب کرد.
اســپوتنیک: وزارت خارجه روسیه از دیدار وزیر 
خارجه این کشــور با اعضای اپوزیسیون سوریه و 
گفت وگو با آن ها دربــاره حل و فصل اختالفات با 

نظام سوریه خبر داد.
ایسنا: دونالد ترامپ جنبش »جان سیاه پوستان مهم 
است« را یک جنبش »مارکسیستی و تبعیض آمیز 

که برای سیاه پوستان بد است« معرفی کرد.

 محمد علی الحوثی 
درباره برکناری ها در عربستان:

اگر به توقف جنگ منجر شود ©
خوب است

جهان: محمد علی الحوثی، 
عالی سیاسی  عضو شورای 
یمن و رئیس کمیته انقالب 
ایــن کشــور در واکنش به 
برکناری فهد بن ترکی بن 

عبدالعزیز، فرمانده نیروهای مشترک ائتالف عربی 
گفت: تصمیم برکنــاری ترکی اگر به خاطر توقف 
جنگ باشد، خوب اســت. روز گذشته سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربســتان با صدور احکامی دو 
شاهزاده و چهار تن از فرماندهان نظامی این کشور را 
در جریان تحقیق بر سر فساد در وزارت دفاع از کار 
برکنار کرد. بر این اساس شاهزاده فهد بن ترکی بن 
عبدالعزیز آل سعود که فرماندهی نیروهای مشترک 
ائتالف به رهبری عربستان در یمن را بر عهده داشت 
و پسرش شــاهزاده عبدالعزیز بن فهد که فرماندار 

منطقه الجوف بود از پست های خود عزل شدند.
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غنی در راه بازپس گیری اختیارات از عبداهلل©
فرمان اشرف غنی در مورد تشکیل شورای مصالحه ملی و انتصاب اعضای این شورا 
توســط رئیس جمهور افغانستان، جنجال سیاسی تازه ای را در این کشور بر پا کرده 
است. صرف نظر از ترکیب اعضای شورا و اینکه عبداهلل عبداهلل در تعیین و یا پیشنهاد 
این افراد به چه میزان نقش داشته، بحث اصلی بر سر این است که آیا رئیس جمهور 
افغانستان از صالحیت و اختیار چنین اقدامی برخوردار بوده یا خیر؟ براساس توافق 
سیاســی امضا شده میان اشــرف غنی و عبداهلل عبداهلل در اردیبهشت سال جاری، 
عبداهلل عبداهلل مسئول پیشبرد امور صلح و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شناخته 
می شود و نقش رئیس جمهور در این زمینه بیشتر جنبه مشورتی داشته و در نهایت 
به انتصاب برخی اعضا مانند معاونان شورا محدود شده است. در عین حال براساس 
این توافق، شورای مصالحه ملی نهادی مستقل از رئیس جمهور و دولت است که از 
بودجه ای کامالً مجزا نیز برخوردار است. این ها همان نکاتی هستند که عبداهلل عبداهلل 
نیز در بیانیه اعتراضی خود نسبت به اقدام اشرف غنی، به آن ها اشاره کرده است.        
اما در مورد اهداف اشــرف غنی از این اقدام جنجال برانگیــز، نظرات و دیدگاه های 
متفاوتی مطرح شده اســت. بر این اساس برخی معتقدند رئیس جمهور افغانستان 
با جنجال آفرینی در روند صلح، به دنبال خرید زمان اســت که شروع مذاکرات صلح 
را تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق اندازد؛ آن هم با این 
امید که شاید رئیس جمهور منتخب آینده سیاست های متفاوتی را در قبال کابل در 
پیش گیرد. حتی این احتمال هم در نظر گرفته می شود که شخص ترامپ هم با رفع 
نگرانی هایش درباره انتخاب مجدد، رویکرد متعادل و یا متفاوتی را در قبال افغانستان 

در پیش گیرد.        
اما عامل دوم و مهم تری که عملکرد غنی را توجیه پذیر می کند این اســت که وی 
می کوشــد دولت فعلی را مرجع اصلی پیشــبرد مذاکرات و طرف اصلی رو در رو با 
طالبان معرفی کند. توافق سیاســی غنی و عبداهلل این بــاور را ایجاد کرده بود که 
شــورای مصالحه ملی مستقل از دولت و شــاید در جایگاه ضلع سوم مذاکرات قرار 
گیرد. هر چند اشرف غنی در آن هنگام و برای رفع بحران سیاسی مانع از شکل گیری 
چنین باوری نشد ولی کوشید به تدریج روند تحوالت را به سوی حفظ نقش و جایگاه 
دولت و بازگشت به قانون اساسی سوق دهد. رئیس جمهور افغانستان بر خالف توافق 
سیاسی اش با عبداهلل عبداهلل، در هنگام تعیین اعضای کابینه آزادی عمل چندانی به 
او نداد و نامزد های پیشنهادی برای وزارتخانه های سرنوشت سازی چون وزارت صلح 
را نپذیرفت. در همین راستا انتصاب اعضای شورای عالی دولت اقدام مهم دیگر اشرف 
غنی است که همزمان با فرمان تشکیل شورای مصالحه ملی انجام گرفت و نسبت به 
آن کم توجهی شده است. بر اساس توافق سیاسی اردیبهشت ماه شورای عالی دولت، 
نهادی عالی و تقریباً همتراز با رئیس جمهور در نظر گرفته شده که در آن بزرگان و 
شخصیت های سیاسی افغانستان حضور دارند و وظیفه اصلی آن حل تعارضات میان 
طرف های توافق است. با این حال اشرف غنی در فرمان اخیر خود اعضای این شورا را 
به طورمستقیم و عمدتاً از میان افرادی که دیدگاه های نزدیک به وی دارد انتخاب کرد.  
در هر حال کنار هم قرار دادن این موارد با انتصاب اعضای شورای مصالحه ملی توسط 
غنی، حکایت از آن دارد که رئیس جمهور افغانســتان با استحاله توافق سیاسی اش 
با عبداهلل، به تدریج در حال باز پس گیری اختیارات سیاســی است که بنا بر شرایط 

اضطرار از آن ها صرف نظر کرده بود.
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رکوردزنی انگلیسی در خودکشی!رکوردزنی انگلیسی در خودکشی!
داده های اداره ملی آمار انگلیس نشــان می دهد شمار خودکشی های مردان 
در این کشور به بیشترین میزان خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است. برپایه 
اطالعات اداره ملی آمار انگلیس، در ســال گذشته میالدی )۲۰۱۹( 5هزار و 
6۹۱ مورد خودکشــی منجر به مرگ در انگلیس و ولز ثبت شد که 4هزار و 
3۰3 مورد از آن ها )معادل سه چهارم کل خودکشی ها( توسط مردان انجام 

شده است.
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 جهان  آمریکا روز دوشنبه قطعنامه ای را 
که درباره سرنوشت تکفیری های خارجی به 
شــورای امنیت پیشنهاد شده بود، با وجود 
رأی موافق ۱4 عضو دیگر این شــورا، وتو 
کرد. به گزارش یورونیوز، عدم تصویب این 
قطعنامه که از طرف اندونزی پیشنهاد شده 
بود، شــکاف بین ایاالت متحده و متحدان 
اروپایــی ایــن کشــور را در عرصه جهانی 
عمیق تر کرده اســت. کشــورهای اروپایی 
عضو شــورای امنیت چنــد هفته پیش به 
تمدید  برای  آمریکا  پیشــنهادی  قطعنامه 
تحریم تســلیحاتی ایران رأی مثبت نداده 
بودنــد. ایاالت متحده و دیگر کشــورهای 

غربی تاکنون همواره درباره موضوع مبارزه 
با تروریســم بــا یکدیگر تفاهم داشــتند. 
قطعنامه  پیشــنهادی اندونزی این اجازه را 
می داد که کشورها می توانند تکفیری ها را 
محاکمه و بازداشــت کننــد. اما از آنجا که 
عمده تروریست ها ملیت آمریکایی ندارند، 
آمریکا بر این عقیده اســت که محاکمه و 
ســپری کردن محکومیت این افراد باید در 
کشورهای خودشان انجام شود تا هزینه ای 
برای آمریکا ایجاد نکند. برخی کارشناسان 
معتقدند این وتو، دســت آمریــکا را برای 
اســتفاده مجدد از عناصر تروریســتی در 

حوادث بعدی باز می گذارد.

آمریکا دوباره تنها ماند و متوسل به وتو شد
ایاالت متحده مقابل ۱4 عضو دیگر از حق وتو استفاده کرد 

 جهان   رئیس دفتر سیاســی حماس عصر 
سه شــنبه برای اولین بار از سال ۱۹۹3 به بعد 
وارد لبنان شــد. به گزارش فــارس، جنبش 
مقاومت اســالمی فلســطین »حماس« روز 
گذشته اعالم کرد نشست دبیران کل گروه های 
فلســطینی در بیروت، در موعــد مقرر برگزار 
خواهد شــد. نشســت دبیران کل گروه های 
فلســطینی در ابتدا قرار بود پنجشــنبه ۱3 
شــهریور با حضور تمام این گروه ها در بیروت 
برگزار شود و »محمود عباس« رئیس  تشکیالت 
خودگردان ســخنران اولیه آن از طریق ویدئو 
کنفرانس باشــد. اما کمیته هایی که برای این 
نشســت آماده می شــدند، ناگهان دوشنبه با 

عذرخواهی دولت لبنان روبه رو شدند. بر اساس 
گزارش خبرگزاری »شهاب«، »اسامه حمدان« 
از اعضای ارشــد حماس گفت: مشکل پیش 
آمده در این زمینه برطرف شده و این نشست 
پنجشــنبه )۱3 شــهریور( در بیروت برگزار 
خواهد شــد. دولت لبنان دوشنبه اعالم کرد: 
به دلیل مشغولیت فعلی و اوضاع داخلی ناشی 
از انفجار بنــدر بیروت و نیز تالش های کنونی 
برای تشکیل دولت جدید نمی تواند میزبان این 
نشست باشد. روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« 
در ایــن خصوص به نقل از منابع فلســطینی 
نوشت: فشارهای زیاد بر لبنان موجب شده این 

کشور از میزبانی نشست مذکور عذر بخواهد.

اسماعیل هنیه وارد لبنان شد
نشست دبیران کل گروه های فلسطینی در بیروت

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
در حال تصفیه کوشش گستر طوس )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 12149و شناسه ملی  

10380278411   نوبت اول
بدینوس��یله از کلی��ه اش��خاص حقیق��ی و یا 
حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت 
کوشش گستر طوس )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 12149و شناسه ملی  10380278411 که 
در حال تصفیه میباش��د در اجرای ماده 225 
الیح��ه اصالح��ی قس��متی از قان��ون تج��ارت 
دعوت میش��ود با در دس��ت داش��تن اصول 
اس��ناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی مشهد 
– بلوار س��جاد – روبروی خیابان میالد – پالک 
58- طبقه س��وم – واح��د 7 مراجعه نمایند. 
بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای 
احتمال��ی که خ��ارج از مهلت فوق به ش��رکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
 مدیر تصفیه

شرکت کوشش گستر طوس  9ع
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س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظ�ر دارد اجرای عملیات 
نمونه ب�رداری، آزمای�ش، تحلیل و تزریق مواد ش�یمیایی مورد نیاز جهت 
اص�اح پارامترهای ش�یمیایی آب های صنعتی مجموعه حرم مطهر حض�رت رضا)ع( را از 
طری�ق مناقصه عمومی ب�ه پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. ضمنًا ضمانت ش�رکت در 

مناقصه مبلغ 70/000/000 ریال چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی می باشد.
حداقل ش�رایط عبارتس�ت از: ارائه رزومه فعالیت های اجرائی مرتبط با موضوع عملیات و 

میزان توانمندی پیمانکار به همراه تأییدیه رضایت کارفرمایان.
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/06/15 ضمن مراجعه به 
آدرس اینترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org )تلفن: 31305243- 32257085- 051( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه
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معاونت عمرانی آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد تهیه مصالح و 
اجرای لوله کشی سیستم فاضاب پروژه اداری ثامن آستان قدس 
رضوی را به ش�رح ش�رایط مندرج در اس�ناد مناقصه، از طری�ق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکث�ر تا تاری�خ 1399/06/18 ب�ه دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به 
نش�انی مشهد، چهارراه ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت 
عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلف�ن  -32001126 051تماس حاصل نمایند. ضمنا 

هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای لوله کشی سیستم دفع فاضالب پروژه 
اداری ثامن )آستان قدس رضوی (

ش��هرداری پیش��وا با اس��تناد ب��ه مجوز 
 99/2/14  - ص  99/ش   /64 ش��ماره 
ش��ورای اس��المی شهردرنظرداردنسبت 
ب��ه تهیه واجرای پیاده روس��ازی س��طح 
ش��هرازطریق مناقص��ه عموم��ی اق��دام 
واش��خاص  ازمتقاضی��ان  ل��ذا  نمای��د. 
حقوقی دعوت ب��ه عمل می آید به مدت 
ده روزپ��س ازانتش��ارآگهی نوبت دوم 
جهت کس��ب اطالع بیش��ترودریافت فرم 
شرایط ش��رکت درمناقصه وارائه قیمت 
به معاونت اداری ومالی وامورقراردادها ی 

شهرداری مراجعه نمایند 
تلفن تماس : 

021-36734420 - 36721802 
غالمرضاحبیبی-شهردارپیشوا

 

 آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول( 
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آگهی مناقصه عمومی )تجدید( نوبت دوم
  ش��هرداری محمدش��هر در نظر دارد براس��اس بودجه مصوب س��ال 1399، پروژه ذی��ل را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجدالشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 99/6/22 با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری ضمن واریز 5% سپرده پیمان به عنوان سپرده شرکت در 
مناقصه نس��بت به اخذ اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده و هزینه چاپ آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد. شایان ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 40% نقد و 60 % تهاتر می باشد.
رتبهمبلغ سپرده )ریال(مبلغ مناقصه)ریال(موضوعردیف

فهرست بهاء 4 رسته آب سال 30/000/000/0001/500/000/00099دفع آبهای سطحی )لوله گذاری(1

 سعید صفری- شهردار 
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
دکت��ر عل��ی ش��ریعتی را از طری��ق مناقص��ه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000054، 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 مناقص��ه فوق مبل��غ 190.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مرکزی دانشگاه به نشانی : 

مشهد -ابتدای جاده طرقبه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/12

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/6/15

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/6/25
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/6/26

* 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

به اطاع می ر س�اند به اس�تناد مصوب�ه مجمع عموم�ی فوق العاده 
مورخ 1399/06/01  مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور 
س�هام جدید از مبل�غ 50.000 میلی�ون ریال به مبل�غ 670،207 
میلیون ریال، منقسم به 670،207،000 سهم 000ر1 ریالی به شرح 

زیر افزایش یابد:
1( سرمایه فعلی شرکت: 50،000،000،000 ریال،

2( مبلغ افزایش سرمایه: 620،207،000،000 ریال،
3( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 670،207،000،000 ریال

4( ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
5( تعداد سهام عرضه شده: 620،207،000 سهم،

6( نوع سهم: عادی با نام
7( محل افزایش س�رمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل  آورده 
نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بمبلغ 620.207.000.000 

ریال انجام خواهد شد.
8( ب�ه هر صاحب س�هم، در ازای هر 100 س�هم متعلقه در تاریخ  
1399/06/01 ، تعداد حدودا 1240 حق تقدم خرید سهم جدید 
تعلق می گیرد. بدیهی اس�ت تعداد دقیق سهام و حق تقدم های 
متعلقه هر س�هم در گواهینامه حق تقدم محاس�به و به سهامداران 

اعام خواهد شد. 
9( س�هامدارانی که ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتش�ار آگهی به 
عل�ت تغییر آدرس و یا به هر دلی�ل، گواهینامه حق تقدم خود را 
دریافت ننمایند، می توانن�د جهت دریافت گواهینامه مربوطه به 

آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
10( مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از 

تاریخ انتشار این آگهی می باشد.
11( س�هامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود 

دارند، حس�ب م�ورد باید بر اس�اس موارد بیان ش�ده زیر اقدام 
نمایند: 

• سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، 
فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین 
نمی  کند، می بایس�ت ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت 
آن را به حس�اب شماره 0308349316008  این شرکت نزد بانک 
ص�ادرات ش�عبه بل�وار وکیل آباد مش�هد ک�د 1889 )قاب�ل واریز 
در کلیه ش�عب بان�ک صادرات (واریز و رس�ید بانک�ی مربوطه را 
به انضم�ام گواهینامه حق تقدم خرید س�هام جدید، ظرف مهلت 
استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی مشهد بلوار جانباز 
بی�ن جانباز یک و س�ه ، مرک�ز خرید نیکا طبقه پنج�م واحد 507 
کد پس�تی 11979-91976  ارس�ال نموده و یا مدارک را مستقیمًا 
ب�ه دفتر مرکزی ش�رکت واق�ع در آدرس فوق  تحویل و رس�ید 

دریافت نمایند.
• تذک�ر بس�یار مه�م : پذیره نویس�ان محترم حتم�ا در فیش های 
واریزی بجای شناسه پرداخت ، سهامداران حقیقی کد ملی خود 
و س�هامداران حقوقی شناس�ه ملی خود را قید نماید در صورت 

عدم ثبت آن مسئولیتش متوجه سهامداران محترم میباشد. 
• س�هامدارانی ک�ه به موج�ب گواهینام�ه حق تقدم خرید س�هام 
جدی�د، دارای مطالبات به میزان بهای س�هام جدید می باش�ند، 
می بایس�ت ظ�رف مهلت مقرر ضم�ن تکمیل گواه�ی حق تقدم، 
مبن�ی بر اعام موافقت با تبدیل مطالبات به س�رمایه، مراتب را با 
پس�ت سفارشی به نشانی مشهد بلوار جانباز بین جانباز یک و سه ، 
مرکز خرید نیکا طبقه پنجم واحد 507 کد پستی 11979- 91976 
ارس�ال نموده و یا مدارک را مس�تقیمًا به دفتر مرکزی ش�رکت به 

آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.

12(در ص�ورت ع�دم تمای�ل ب�ه مش�ارکت در افزایش س�رمایه، 
س�هامداران می توانن�د در مهل�ت تعیین ش�ده ب�رای واگ�ذاری 
حق تق�دم خ�ود  به س�ایر متقاضیان  به دفتر امور س�هام ش�رکت 
مراجع�ه نمایند .خریداران نهایی می بایس�ت قبل از پایان مهلت 
پذیره نویس�ی نسبت به واریز بهای س�هام جدید به حساب شماره 
0308349316008  ای�ن ش�رکت نزد بانک صادرات ش�عبه بلوار 
وکی�ل آباد مش�هد ک�د 1889 )قاب�ل واری�ز در کلیه ش�عب بانک 
صادرات (اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهینامه 
حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی 
به نشانی مشهد بلوار جانباز بین جانباز یک و سه ، مرکز خرید نیکا 
طبقه پنجم واحد 507 کد پستی 11979 – 91976 ارسال نموده و 
یا مدارک را مستقیمًا به دفتر مرکزی شرکت واقع در آدرس فوق  

تحویل و رسید دریافت نمایند.
 بدیهی اس�ت در صورت عدم ارسال مس�تندات یاد شده یا عدم 

واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت. 
 )13حق تقدم های اس�تفاده نش�ده ظرف مهلت مق�رر 60 روز از 
تاریخ انتش�ار این آگهی و همچنین پاره س�هم های ایجاد ش�ده، 
توس�ط ش�رکت با رعایت قانون تجارت  از طری�ق  حراج  عرضه 
گردیده و وجوه حاصل از فروش سهام پذیره نویسی نشده، پس 
از کس�ر هزینه های مرتبط با فروش، حداکثر ظرف مدت 15 روز 
کاری پس از ثبت افزایش س�رمایه نزد مرجع ثبت ش�رکت ها، به 

حساب دارندگان 
حق تقدم ها و پاره سهم های یاد شده، واریز خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان 
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آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه  شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان )سهامی خاص ( به شماره ثبت 20361 و شناسه ملی 10380358710

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

2 شهید و هفت مجروح در حمله ©
رژیم صهیونیستی به دمشق

جهان: ســامانه های پدافند هوایی ارتش سوریه 
با حمله موشــکی رژیم صهیونیستی علیه جنوب 
دمشق مقابله و بیشتر موشک ها را منهدم کرد. به 
گزارش سانا، این حمله هوایی به شهادت دو نفر و 
جراحت هفت نظامی منجر شد. این حمله از سمت 
جوالن اشــغالی سوریه علیه بعضی مواضع نظامی 

واقع در جنوب دمشق انجام شد.
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