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یـــادداشــت  روز
مسعود براتی

در حال حاضر ایران تحت شــدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارد به شکلی که 
هیچ کشــوری به این شدت تحت تحریم نبوده اســت. هر از چند گاهی برخی 
جریان ها با فراموشی این موضوع، مشــکالت اقتصادی کشور و روابط تجاری را 
به موضوع FATF نســبت می دهند. اظهارات اخیر یکی از مقامات ارشد حوزه 

سیاست خارجی درباره روابط ایران و چین نیز سبب...

 تخریب روابط ایران و چین 
FATF با آدرس غلط

آمریکا در تحریمی نمایشی 18 نهاد مالی ایران در حوزه دارو و غذا را تحریم کرد

شوآف انتخاباتی ترامپ

آستان قدس رضوی  تولیت   آستان   
گفت: آستان قدس به میزان امکانات و 
توان هیچ تعللی در همکاری با مسئوالن 
مشکالت  رفع  برای  آنان  به  کمک  و 
والمسلمین  حجت االسالم  ندارد.  مردم 
احمد مروی در دیدار اعضای فراکسیون 
جهادی  و  گروه های  محرومیت زدایی 
مجلس شورای اسالمی که در تاالر والیت 

ضمن  شد،  انجام  رضوی  مطهر  حرم 
سوگواری  روزهای  فرارسیدن  تسلیت 
حضرت  شهیدان  ساالر  و  سرور  اربعین 
»اِعلَموا  روایت  به  الحسین)ع(،  اباعبداهلل 
اَنَّ َحوائَِج الّناِس اِلَیُکم ِمن نَِعِم اهللِ َعلَیُکم، 
از  َغیِرُکم«  اِلی  َفُتَحوََّل  النَِّعَم  تََملُّوا  َفال 
امام  کرد:  ابراز  و  اشاره  حسین)ع(  امام 
می فرمایند  روایت  این  در  حسین)ع( 

عرض حاجت مردم به شما، از نعمت های 
الهی است، پس از این نعمت خسته نشوید 
که اگر چنین باشد خداوند زمینه آن را از 
انسان می گیرد و به دیگری می دهد. وی با 
اشاره به جایگاه دست گیری و گره گشایی 
از مشکالت نیازمندان در مکتب اسالم، 
و  مراجعه  اسالمی  نگاه  در  کرد:  عنوان 
عرض نیاز مردم به انسان یک نعمت است 

و اینکه انسان، توانایی برای یاری و خدمت 
به مردم داشته باشد، یک »نعمت الهی« 
به  شمار می رود، اما در نگاه مادی این امر 
زحمت و مزاحمت دانسته می شود، پس از 
مواجهه با مردم فرار می کنند.وی سفرهای 
استانی مسئوالن و نمایندگان مجلس را 
ارزیابی و عنوان  ارزشمند  اقدامی بسیار 

کرد: رهبر معظم انقالب...
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یک تیم 13 نفره
 قصد ربایش فرماندار 

دموکرات میشیگان را داشت

کودتا 
در 

میشیگان

 بلیت پروازهای داخلی از 
اول آبان با دالر آزاد 28هزار 

تومانی محاسبه می شود

هردقیقه پرواز 
حداقل 

هشت هزار تومان

 تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضای فراکسیون محرومیت زدایی و 
 گروه های جهادی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد  

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 3
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مشهد، چله نشین دل های جامانده از کربال شد
 قدس خراسان  هر چند مراسم روز اربعین در مشهد تحت تأثیر در اربعین حسینی

شیوه نامه های بهداشتی برای کاهش انتشار ویروس کرونا کم تعدادتر 
از سال های گذشته برگزار شد اما پیاده روی خانواده های مشهدی به 

 ............ صفحه 1سوی بارگاه منور حضرت امام رضا)ع(، اربعینی...

12 4 2
پیکر استاد محمدرضا شجریان امروز 

در جوار حکیم توس آرام می گیرد
گفت وگو با استاد مهدی گلشنی  آیت اهلل علم الهدی در سی  و دومین خطبه مجازی:

:j امام علی
نادانی مرد از سه 

چیز فهمیده می شود: 
از نامربوط گویی اش 

و پاسخ دادنش به 
آنچه سؤال نشده و 

بی پروایی اش 
در کارها.

شرح غررالحکم
 ج 3، ص 303
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خداحافظی با هزاردستان موسیقی
می گویند اقتصاد اسالمی نداریم 

چون در جریان علم روز نیستند
راه حل مشکالت امروز
مدیریت جهادی است

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
شرح در صفحه 8
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آگهی مزایده عمومی فروش
 امالک و مستغالت بانک سپه

 خراسان رضوی  به شماره: 543/99/3
 شرح در صفحه 8 

,ع
99
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59
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ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد مناقص�ه  عموم�ی                        
ی�ک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی نس�بت به خدمات  خری�د کاال  زیر را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
لول�ه دوج�داره فاضاب�ی کاروگیت پل�ی اتیلن به قط�ر 1000mm به طول 228 متر)38 ش�اخه 
6متری( با فش�ار 31/5 کیلونیوتن بر متر مربع، مربوط به اج�رای باقیمانده عملیات خط انتقال 
فاض�اب  ش�هر گلبهار  طبق مش�خصات فنی به ش�ماره فراخ�وان  2099001446000080 کلیه 
مراح�ل برگ�زاری مناقصه  از دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه  تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار 
فراخوان در سامانه  1399/07/14 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی  از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 12 روز  پنجشنبه  مورخ 99/07/24

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه 99/08/06
اطاع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

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

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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هر قطره صرفه جویی من، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد  
» فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای  خرید خدمات کاال « نوبت دوم 

ع 9
90
75
79

ش�رکت آب و فاضاب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر  به ش�ماره فراخوان   2099001446000088را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مدت موضوع مناقصهردیف
اجرا

مبلغ برآورد
» ریال«

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

1

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

سفلی-کالته سفید(شهرستان تربت جام 

1517810000000 روز
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
ریال  890500000 میزان  به  مناقصه 

2
 mm 1000 موضوع مناقصه ، خرید لوله دوجداره فاضالبی کاروگیت پلی اتیلن به قطر
به طول 228 متر )38 شاخه 6 متری( با فشار 31.5 کیلو نیوتن بر متر مربع ، مربوط به 

اجرای باقیمانده عملیات خط انتقال فاضالب شهر گلبهار 
258000000000 روز

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
ریال  400000000 میزان  به  مناقصه 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در بدن هستند . 
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم

کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت 
مناقص�ه گ�ران در صورت ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت 
مذک�ور و دریافت گواه�ی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/07/15 می باشد.      
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز شنبه مورخ   1399/07/19

مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ      1399/07/29
شرایط مناقصه گر :صرفا” خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
 خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف   

تلفن 5- 05138678841
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

 مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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مزایده عمومی
شرکت سامان داروی هش��تم در نظر دارد 
اق��الم ضایعات��ی خ��ود را از طری��ق مزایده 
عموم��ی به ف��روش برس��اند. خواهش��مند 
اس��ت جه��ت دریاف��ت اطالعات ب��ه آدرس 

samandaroo.com مراجعه نمایید.

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه 8

99
07
58
8

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
شرح در صفحه 8
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آگهی مزایده عمومی فروش
 امالک و مستغالت بانک سپه

 خراسان رضوی  به شماره: 543/99/3
 شرح در صفحه 8 

,ع
99
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ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد مناقص�ه  عموم�ی                        
ی�ک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی نس�بت به خدمات  خری�د کاال  زیر را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
لول�ه دوج�داره فاضاب�ی کاروگیت پل�ی اتیلن به قط�ر 1000mm به طول 228 متر)38 ش�اخه 
6متری( با فش�ار 31/5 کیلونیوتن بر متر مربع، مربوط به اج�رای باقیمانده عملیات خط انتقال 
فاض�اب  ش�هر گلبهار  طبق مش�خصات فنی به ش�ماره فراخ�وان  2099001446000080 کلیه 
مراح�ل برگ�زاری مناقصه  از دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه  تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار 
فراخوان در سامانه  1399/07/14 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی  از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 12 روز  پنجشنبه  مورخ 99/07/24

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه 99/08/06
اطاع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

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

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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هر قطره صرفه جویی من، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد  
» فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای  خرید خدمات کاال « نوبت دوم 

ع 9
90
75
79

ش�رکت آب و فاضاب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر  به ش�ماره فراخوان   2099001446000088را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مدت موضوع مناقصهردیف
اجرا

مبلغ برآورد
» ریال«

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

1

موضوع مناقصه عبارتست از تجدید  خرید لوله فوالدی مانیسمان آبده استاندارد با وصل 
در سایز 6 اینچ به طول 1000متر-سایز5 اینچ به طول 1000متر و سایز 4 اینچ به طول 
1000متر طبق مشخصات فنی پیوست ، جهت پروژه آبرسانی به روستاهای)فوشنجان-

به  آبرسانی  پروژه  و  نیشابور  منظر(شهرستان  بوژآباد-حمیدآباد-دربهشت-تحت 
سرا- میرزاجعفر-چنار-پاچوب-نوای-میان  نو  آباد-بیدستان-قلعه  روستاهای)بزد-شیخ 

نوده-گنده خالو-سمرغاوه-شیخ لو-شوراب سفلی-نیک پی-حاجی آباد-پل ورزه-سمسرای 
سفلی-کالته سفید(شهرستان تربت جام 

1517810000000 روز
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
ریال  890500000 میزان  به  مناقصه 

2
 mm 1000 موضوع مناقصه ، خرید لوله دوجداره فاضالبی کاروگیت پلی اتیلن به قطر
به طول 228 متر )38 شاخه 6 متری( با فشار 31.5 کیلو نیوتن بر متر مربع ، مربوط به 

اجرای باقیمانده عملیات خط انتقال فاضالب شهر گلبهار 
258000000000 روز

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
ریال  400000000 میزان  به  مناقصه 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در بدن هستند . 
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت دوم

کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت 
مناقص�ه گ�ران در صورت ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت 
مذک�ور و دریافت گواه�ی امض�ای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/07/15 می باشد.      
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز شنبه مورخ   1399/07/19

مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ      1399/07/29
شرایط مناقصه گر :صرفا” خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
 خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف   
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اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

 مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی
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مزایده عمومی
شرکت سامان داروی هش��تم در نظر دارد 
اق��الم ضایعات��ی خ��ود را از طری��ق مزایده 
عموم��ی به ف��روش برس��اند. خواهش��مند 
اس��ت جه��ت دریاف��ت اطالعات ب��ه آدرس 

samandaroo.com مراجعه نمایید.

بستری بیماران غیر اورژانسی ممنوع!بستری بیماران غیر اورژانسی ممنوع!
 معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

با فرمان رهبر معظم انقالب؛  بیمارستان های نظامی با حداکثر ظرفیت به کرونا اختصاص می  یابد  ایرنا: ستادکل نیروهای مسلح در اطالعیه ای اعالم کرد: »پیرو پذیرش و ارائه خدمات درمانی 
به مبتالیان ویروس کرونا در هشت ماه گذشته توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی نیروهای مسلح، پس از صدورفرمان فرمانده معظم کل قوا به سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح 

در تاریخ 1399/7/17 همه مراکز درمانی و بیمارستان های نیروهای مسلح با حداکثر ظرفیت در اختیار بیماران مبتال به کرونا قرار گرفت«.

 سیاســت/ مهدی خالدی   اقدام های 
بی پــروا و غیرقانونی دولــت ترامپ این 
روزها صدای دوســت و دشمن واشنگتن 
را درآورده اســت. خروج از توافق نامه آب 
و هوایی پاریس، سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(، 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل، پیمان 
تجاری اقیانــوس آرام )TPP( و خروج از 
توافق نامه هســته ای با ایران موســوم به 
برجام تنها گوشــه ای از پشت پای دولت 
ترامپ به تعهدات قبلی واشــنگتن بوده و 
جامعه بین المللی را بیش ازپیش به دولت 
بدعهد آمریکا بدبین کرده است. درصحنه 
خاورمیانــه نیز اقدام های کاخ ســفید در 
حمایــت علنی از رژیم اشــغالگر قدس و 
همچنین اتخاذ رویکرد فشــار حداکثری 
علیه جمهوری اســامی ایــران باوجود 
پایبندی تهران به همه تعهدات برجامی، 
این روزها این حوزه جغرافیایی را به دیگ 
جوشان در آستانه انفجار تبدیل کرده است.

 بازنگری اروپا »
در نحوه تعامل با آمریکا

شاید همین مسئله است که اروپای متحد 
واشنگتن را در چند ماه اخیر به فکر بازنگری 
هرچند ظاهری در سیاســت هایش مقابل 
کاخ ســفید واداشته است. 
نمونه این انشــقاق دو سوی 
آتانتیک در موضوع تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران و 
درصحنــه شــورای امنیت 
ســازمان ملل قابل مشاهده 
بود. کشورهای اروپایی درباره 
رفتار ترامپ نگران هســتند 
و همیــن موضــوع موجب 
و تاش  آن هــا  چاره جویی 
به  وابســتگی  برای کاهش 

آمریکا شده است.
ایــن در حالــی اســت که 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
روســیه نیــز در کنفرانس 
خبری اخیر خود با اشــاره بــه اقدام های 
تنــش زای دولت ترامپ گفته اســت این 
کشور در جلســه آینده شــورای امنیت 
سازمان ملل که در ماه اکتبر برگزار خواهد 
شــد وضعیت خلیج فــارس را به بحث و 
گفت وگو خواهد گذاشــت. ماریا زاخارووا 
تأکید کرده صحبت در این موضوع به دلیل 
روند رو به رشد بحران در منطقه است که 
تحت تأثیر اقدامات دولت ترامپ ایجادشده 
است. او اشاره داشته به ویژه در این نشست 
درباره اقدام های واشنگتن برای اعمال »فشار 
حداکثری بر ایران« و تضعیف اجرای برنامه 

جامع اقدام مشترک گفت وگو خواهد شد.

خروج روسیه از موقعیت انفعالی به »
بازیگری فعال

در همین راســتا یک کارشناس سیاست 
خارجی معتقد است دولت ترامپ از ابتدای 

روی کار آمدن، با پشت پا زدن به بسیاری 
از تعهدات و خروج از بسیاری پیمان های 
بین المللی نوعی یکجانبه گرایی را در دستور 
کار خود قرار داده که می تواند چالش های 
فراوانی در نظام بین الملل ایجاد کند. اصغر 
زارعی یکی از حوزه های جغرافیایی که از 
رویه دولت ترامپ تأثیر زیادی می پذیرد را 
خاورمیانه دانسته و می گوید: ایاالت متحده 
به ســبب موقعیت رژیم صهیونیســتی، 
متحدان سنتی عربش و همچنین ذخایر 
نفتی، خاورمیانــه را در حوزه منافع ملی 
حیاتــی خود تعریف کرده اســت. بر این 
اســاس آن ها حضور در منطقــه را جزو 
راهبردهای مهم خود دانسته و سناریوهای 
مختلــف از پروژه ایران هراســی گرفته تا 
توسعه پایگاه های نظامی  شان در سرتاسر 
منطقه کــه در بحران آفرینی نقش فعالی 
دارند را برای تداوم و تثبیت حضورشــان 

مدنظر دارند.
در این میان کلیت جامعه بین الملل امروز 
به واسطه رویکرد بی پروای دولت ترامپ در 
زیر سؤال بردن نظم و امنیت بین المللی و 
برای مقابله با آن، رسالت بزرگی بر دوش 
دارد. وی با ذکر این نکته ادامه داد: در خط 
مقدم این مقابله هم باید ســازمان ملل و 
شورای امنیت قرار داشــته باشد. به نظر 
می رسد شورای امنیت به عنوان مهم ترین 
نهاد عهــده دار امنیت جهانــی به نقش 
سیاســت های ترامــپ در تخریب امنیت 
جهانی پی برده اســت؛ چراکه در آخرین 
مــورد، این نهاد ضمن مقاومــت در برابر 
خواسته واشنگتن در موضوع تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران، نشان داد تسلیم اراده و 
خواست آمریکا نیست. این تحلیلگر حوزه 
سیاست خارجی توضیح داد: اما این کافی 
نیست. مقابله با اقدامات ترامپ و متحدان 
منطقه ای اش به ویــژه در حوزه خاورمیانه 
جدیت بیشــتری را طلب می کند. جامعه 
جهانی این توانایــی را دارد که در مقابل 
زورگویی های آمریکا بایستد و در این میان 
چشــم دنیا به روسیه و چین دوخته شده 
اســت. زارعی تصریح کرد: روسیه مرداد 
امســال و پــس از شکســت قطعنامــه 
پیشنهادی آمریکا علیه ایران، طرح تضمین 
امنیت جمعی در خلیج فارس را پیشنهاد 

داد. مفهوم امنیت جمعی روسیه در منطقه 
خلیج فارس می تواند به مبنایی قابل اعتماد 
برای شکل گیری جو اعتماد و یک معماری 
امنیتی واقعی فراگیــر در منطقه تبدیل 
شود. به این معنی دورنمای تثبیت اوضاع 
منطقه خلیج فارس با مشارکت جمعی و 
ایجاد ســازوکارهای مشترک برای مقابله 
با چالش ها و خطرات قابل رسم است. وی 
تأکید کرد: مســکو پس از حضور جدی 
در بحران ســوریه و با استفاده از ضعف و 
انــزوای دولت آمریکا با خــروج از حالت 
انفعالی گذشــته و بر عهده گرفتن نقشی 
فعاالنه به دنبال احیای قدرت ازدست رفته 
گذشته است. امروز نقش آفرینی مسکو در 
تحوالت شمال آفریقا و سرتاسر خاورمیانه 
مشهود است. از ســوی دیگر در موضوع 
درگیری بر ســر منطقه ناگورنــو قره باغ 
میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
به عنوان یــک حوزه جدیــد از تنش، در 
نبود ایاالت متحده این روســیه است که 
می تواند به عنوان یک میانجی نقش مؤثری 
بازی کنــد. این در حالی اســت که آغاز 
دوباره اعتراض ها در مصر که با مهندسی 
معکوس آمریکا انقابشان به بیراه رفت هم 
حاکی از یک نظــم نوین جهانی دارد که 
در آن بازیگــران مؤثر می توانند آمریکا را 

بیش ازپیش به چالش بکشند.

 طرح »صلح هرمز« »
گواه خوشبینی تهران

اصغر زارعــی در ادامه با اشــاره به نقش 
کشــورهای منطقــه ای در مقابلــه بــا 
تکروی های دولت ترامــپ ادامه می دهد: 
در کنار ابتکار روســیه تجربه معامله قرن 
نشــان داد در صورت اتحاد، کشــورهای 
مسلمان می توانند کارهای بزرگی کرده و 
مقابل توطئه های آمریکایی - صهیونیستی 
بایســتند. این تحلیلگر تصریح کرد: البته 
جمهوری اسامی به عنوان کشوری اثرگذار 
و تعیین کننده در تحوالت منطقه خود نیز 
می تواند رو کننده معادالت جدید باشــد. 
سیاست جمهوری اســامی ایران از بدو 
تأسیس، همکاری و مشــارکت گسترده 
کشورهای منطقه برای حل موضوعات این 
حوزه و پرهیــز از دخالت دادن دولت های 

بیگانه و در حوزه امنیتی نیز بر پایه امنیت 
جمعی بومی استوار است. ایران امروز هم 
بر این ایده تأکید دارد که ارائه طرح صلح 
هرمز گواه همین مدعاست. زارعی توضیح 
می دهــد: عدم مداخله در امــور داخلی و 
احترام به تمامیت ارضی یکدیگر می تواند 
یک گام جدید برای ایجاد ترتیبات امنیتی 
تازه باشد اما نکته ای که نباید از آن غافل 
شد مداخات خارجی است. امروز استقال 
سیاســی و اراده مستقل دولت های عربی 
حاشیه جنوبی خلیج فارس برای در پیش 
گرفتن چنین رویه بی طرفانه ای زیرسؤال 
است و همین مسئله سبب شده آن ها برای 
رفع ضعف خود به سمت بیگانگان بروند 
و موضوع ایجاد ترتیبــات امنیتی بر پایه 

اشتراکات منطقه ای به تأخیر افتد.

 »اول آمریکا« »
هسته اصلی یکجانبه گرایی ترامپ

اما دیگر کارشناس حوزه سیاست خارجی 
هم تبعــات اقدامات ترامپ را نــه لزوماً 
بحث برجام و خاورمیانه بلکه با پیامدهای 
بین المللی دانســته و معتقد است هسته 
اصلی یکجانبه گرایی ترامپ به شــعار او 
یعنی »اول آمریکا« بازمی گردد. نصرت اهلل 
تاجیک می گویــد: ترامپ در همه مجامع 
بین المللی بر اساس شعار مدنظرش تنها 
به دنبال منافع کشــورش است صرف نظر 
از اینکه این اقدام ها چقدر مخرب هستند  
ازجمله در موضــوع برجام. به عقیده من 
بایــد یک اجماع جهانی علیــه اقدام های 
یکجانبه رئیس جمهوری ایاالت متحده به 
وجود آید چراکه تخریب سیاســت های 
جهانی ترامپ در حدی است که ضرورت 
مقابله بــا آن دیده می شــود. وی افزود: 
نخبگان سیاســی پــس از جنگ جهانی 
دوم به این نتیجه رسیدند جهان امروز را 
نمی توان به صورت تک محوری اداره کرد. 
این موضوع طی ســالیان اخیر به طور جد 
از سوی ایاالت متحده خدشه دار شده است 
و بازگشــت دوباره به مسیر همکاری های 
چندجانبه بین المللی برای مشارکت دادن 
و مســئولیت پذیر کردن همه کشورها در 
راستای حل مشکات جهانی یک ضرورت 
مهم است. تاجیک با بیان اینکه فعالیت های 
حقوقی برای مقابله بــا رویکردهای غلط 
ترامپ بعاوه حساس کردن سازمان های 
غیردولتــی و مردم نهــاد کــه مضــرات 
تصمیمات دولت آمریــکا را زودتر درک 
می کنند ضروری اســت، ادامه داد: به طور 
نمونه در موضوع فلسطین آنچه مشخص 
می نماید این است که اقدامات واشنگتن با 
افزایش نارضایتی ها موجب ترویج خشونت 
در منطقه می شــود. هر کشور در محیط 
بین المللــی به صورت انفــرادی می تواند 
مخالفت خود را در این زمینه اعام کند، 
اما فعال کردن ســازمان های تخصصی و 
هوشیاری و حساس کردن مردم می تواند 

تأثیرات بسیاری داشته باشد.

قدس در گفت وگو با کارشناسان، فرصت جامعه جهانی برای مقابله با اقدام های ضد ایرانی واشنگتن را بررسی می کند

جهان چندقطبی علیه یکجانبه گرایی آمریکایی

از این خبر خوشــحال کننده ای که دادستان محترم عمومی و انقاب دادند بر س
اینکه می خواهند با دو پدیده شــوم ســرقت های مسلحانه و زورگیری و حمله به 
شــهروندان بی دفاع با ساح سرد و گرم و همچنین با پدیده شوم سگ گردانی در 
پارک ها و بولوارها و خیابان ها مبارزه قاطع بنمایند و جلو تورهای مختلط فسادآور 
را بگیرند بسیار متشکریم. دادستان محترم از بعضی رفتارهای بی شرمانه پسران و 
دختران در انظار مردم در پارک ها به خاطر متدینان و خانواده شهدا، جلوگیری کنند 

با تشکر. 09150006196
مسکن مهر معلوالن بهزیستی پروژه بیلوکاره کرمان بااینکه10 سال پیش مبلغ س

آورده از آن ها دریافت شــده هفت سال اســت که متوقف شده و فقط ۳0 درصد 
ساخته شده، هیچ کس پاسخگو نیست. 09020002189

آقای روحانی. واقعاً دستت درد نکند از زحمت هایی که کشیدی. واقعاً همه چیز س
طبق روال قبل است، اصاً قیمت ها باال نمی رود! چه خبر است دیگر اجناس هر روز 

قیمتشان باال می رود. واقعاً قشر مستضعف را کاً بیچاره کردی. 09350009683

آیت اهلل علم الهدی در سی  و دومین خطبه مجازی:

راه حل مشکالت امروز، مدیریت جهادی است©
سیاست: آیــت اهلل ســید احمدعلم الهدی، 
امام جمعه مشــهد در ســی  و دومین هفته 
برگزار نشــدن نماز جمعه در مشهد مقدس 
در خطبه ای مجــازی گفت: امروز در زندگی 
خود با مشکاتی روبه رو هستیم، مشکاتی 
که بخش عمده اش را دشــمن بر ما تحمیل 
کرده است. مهم این است که ما در برابر همه 
این مشکات، مواضع انقابی خود را حفظ کنیم، ناامید نشویم، در موضع انقابی خودمان 
قوی، نیرومند و ثابت قدم باقی بمانیم. وقتی یک دخترخانم سه ساله مواضع انقابی خودش 
را با آن فشار دشمن حفظ می کند، وقتی وجود مقدس زینب کبری)س( با آن شهامت 
و مردآفرینی در موضع انقابی خود کاماً باصابت می ایستد، ما نیز باید به عنوان شیعیان 
و ارادتمندان آنان، به عنوان وابستگان فرهنگ اهل بیت)ع( به این آموزه در زندگی امروز 
خود کاماً توجه داشته باشیم. وی ادامه داد: مشکاتی که امروز در زندگی داریم، عمدتاً 
مشکات معیشتی و اقتصادی، معلول دو علت است؛ یکی معلول تحریم دشمن و دیگری 
سوءمدیریت در زمان این تحریم است؛ دشمن ثابت کرد غیر از تحریم دیگر هیچ کاری از 
او برنمی آید، این طور نیست که مانند یک زمانی هی بگویند گزینه نظامی روی میز است! 
ثابت شد دیگر کاری جز تحریم نمی توانند انجام دهند و آخرین ابزار برنده مقابله آنان با 
ما در مسئله تحریم است و در این نقطه دیگر متوقف شده اند؛ این هم یک درد بی درمان 
نیست، مشکل قابل حل است، ما در برابر تحریم دشمن، راه های خیلی مهمی برای حل 
مشکل داریم کما اینکه در مسئله مدیریت اگرعزیزان مسئول ما به مدیریت جهادی دست 

بزنند، خیلی از مشکات ما حل است.

مدیریت جهادی در کشور نیست»
آیت اهلل علم الهدی افزود: امروز در بسیاری از کشــورهای دنیا پول داریم، ارز داریم، دالر 
و امکانات داریم و می توانیم این ها را بیاوریم در داخل کشــور؛ منتها یک عده بنشینند 
و فقط به ارتباطات بانکی نگاه کنند، دشــمن نیز راه ارتباطات بانکی را بسته، بنابراین 
دســت روی دست بگذاریم و تماشا کنیم که همه چیز مملکت از بین برود و مردم هم 
این طور تحت فشــار باشند، این اعتقاد به انقاب است؟ این باور کردن خداست؟ مشکل 
امروزمان، مدیریت جهادی اســت که در کشــور نیســت، اگر این مدیریت جهادی در 
مسئوالن بود،مشکات حل می شد. این مشکات همه راه حل دارد و امیدواریم عزیزان 
ما در کمیسیون ها و پژوهش های مجلس بنشینند و راه های حل مشکل که خیلی ساده 
هم هست را گزینش و با ارتباطات خودشان این مسیرها را برای مسئوالن باز کنند و این 
مشکات حل شود. نایستیم تماشا کنیم مردم ما در فشار زندگی دست وپا بزنند، اقشار 

آسیب پذیر در اولیاتشان محروم بمانند، ما نیز فقط تماشاچی باشیم و تماشا کنیم.

رها کردن مدیریت کشور در این اوضاع، خیانت به انقالب و نظام است»
اینکه بنا باشد در این مملکت عده ای به عنوان مدیر و مسئول، بقچه های خودشان را ببندند 
که می خواهند بروند و اوضاع را به همین شــکل نگه دارند، خیانت به انقاب و این نظام 
اســت، باید مشکات را حل کنیم، با چنگ و دندان هم که شده مشکات را حل کنیم 
ضمن اینکه حل مشکات، چنگ و دندان هم نمی خواهد؛ امروز در شرایط تحریم، نفت 
ما به فروش می رسد در مقدار قابل توجه. اگر بنا شد حرکت های جهادی انجام دهیم برای 
اینکه ثروت خودمان را از خارج به داخل منتقل کنیم، همه مشکات اقتصادی و معیشتی 
ما حل است؛ حرکت، مدیریت و راه یابی های جهادی می خواهد، دغدغه در برابر گرفتاری 
و مضیقه های زندگی مردم الزم دارد که اگر این ها باشد، مشکات ما حل می شود. امروز 
مشکل الینحل در کشور نداریم که عده ای ناامید شوند و بگویند مشکاتی داریم که حل 

نمی شود، مسئله این طور نیست.

مشکل مدیریت کشور، فقدان اعتقاد و روحیه جهادی است»
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مدیریت کامل در کشور خودمان داشته باشیم، با یک عده 
عناصر سودجوی فرصت طلب ثروت یاب مقابله کنیم، درحرکت های جهادی فوق العاده 
ایثارگرانه، دشمن را ناامید کنیم، تمام مشکات ما حل شده است، اوضاع زندگی مردم به 
شکل عادی برمی گردد و دیگر فشار از روی جامعه و قشر آسیب پذیر برداشته می شود؛ 
ما به عنوان ارادتمندان کربای سیدالشهدا و شیعیان امام حسین)ع( و اهل بیت ایشان، 
به عنوان شــیعیانی که دهه محرم داشتیم، اربعین داشتیم و همه آموزه های اهل بیت و 
سیدالشهدا)ع( را در شهادت و اسارت فهمیدیم و یاد گرفتیم، آن نسخه را عمل کنیم، 
همه مشکات ما در این نظام و مدیریت ها حل شده است و مشکلی برای ما باقی نمی ماند؛ 
ولی متأســفانه فقدان اعتقاد و روحیه جهادی در بعضی جریان های مسئول سبب شده 
مردم ما در این فشار و سختی دست وپا بزنند و روزبه روز شاهد مشکات بیشتری باشند.

هشدار روحانی درباره حضور تروریست ها در ارمنستان و آذربایجان

نمی توانیم اجازه دهیم بار دیگر سایه تروریسم دیده شود©
ایسنا: حسن روحانی، رئیس جمهور طی 
سخنانی در جلســه هیئت دولت با اشاره 
به جنگ ارمنستان و آذربایجان و ضرورت 
تأمین امنیت منطقه اظهــار کرد: راه حل 
هیچ مسئله ای آتش و جنگ و خون نیست. 
ما از این مناقشه بسیار متأسفیم و اصابت 
گلوله های توپ و خمپاره و کاتیوشا به مرز 
خود را به هیچ عنوان نمی توانیم بپذیریم. همچنین نمی توانیم اجازه دهیم بار دیگر 
ســایه تروریســم به بهانه این درگیری بر منطقه دیده شود؛ تروریسمی که شهید 
سلیمانی آن را در منطقه شکست داد. روحانی تصریح کرد: این جنگ به یک جنگ 
منطقه ای بدل نشود. باید حواسمان باشد کسانی که در این طرف و آن طرف بر آتش 
این جنگ بنزین می ریزند، به نفع هیچ کس عمل نمی کنند. جنگ راه رسیدن به حل 
مســئله نیست. راه های سیاسی و صلح آمیز را می توان دنبال کرد تا ثبات به منطقه 

بازگردد؛ این منطقه بسیار حساس است.

رئیس مجلس: 

اگر کنار مجاهدان سالمت نایستیم از انسانیت دور است©
تسنیم: قالیباف،  رئیس مجلس در جلسه بررسی مسائل نظام سامت کشور با تأکید 
بر همه گیری کرونا درخصوص حواشــی ایجاد شــده پس از حضور وی در یکی از 
بیمارستان های تهران برای پیگیری وضعیت درمان بیماران کرونایی، گفت: ما یک 
عقل معاد داریم یک عقل معاش؛ در مبارزه با کرونا پرستاران و پزشکان با عقل معاد 
مجاهدت کردند نه با عقل معاش. وی افزود: آن چیزی که ما را از جنگ اقتصادی و 
کرونا بیرون می برد وحدت و صمیمیت و پرهیز از اختاف است. نباید موضوعاتی جز 
آنچه را مشکل مردم است، به میان آوریم و نباید جز حل مشکات مردم به چیزی 
فکر کنیم. رئیس مجلس گفت: بازدید ما از بیمارســتان امام، حداقل کاری بود که 
می توانستیم انجام دهیم و البته در نظارت میدانی، همه پروتکل ها را رعایت کردیم 
و فرمانده ستاد مبارزه با کرونا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس بیمارستان نیز 

حاضر بودند و بر رعایت پروتکل ها نظارت کردند.
رئیس مجلس گفت: عقانیت این اســت که در میدان حاضر باشیم و دست کم به 
پرستاران و پزشکان خداقوت بگوییم. اگر کنار مجاهدان خط مقدم نایستیم از مروت 

و انسانیت به دور است.

 تخریب روابط ایران و چین ©
FATF با آدرس غلط

در حال حاضر ایران تحت شدیدترین تحریم های 
آمریکا قرار دارد به شکلی که هیچ کشوری به 
این شدت تحت تحریم نبوده است. هر از چند 
گاهی برخی جریان ها با فراموشی این موضوع، 
مشکات اقتصادی کشور و روابط تجاری را به 
موضوع FATF نسبت می دهند. اظهارات اخیر 
یکی از مقامات ارشــد حوزه سیاست خارجی 
درباره روابط ایران و چین نیز سبب شد بار دیگر 
این مسئله مطرح شــود. طرح این موضوعات 
همزمان با تحریم های جدید بانکی آمریکا نیز 

قابل توجه است.
از سال های ۸۹ و ۹0 تا همین االن که تحریم های 
بانکی اعمال شد، بانک های چینی هم مانند بقیه 
کشــورها از همکاری با ایران خودداری کردند؛ 
حتی با نهایی شــدن توافق هسته ای و اجرای 
برجام هم این مســئله حل نشد، البته این به 
ساختار تحریم ها و اینکه آمریکا در ساختار نظام 
بانکی جهانی یک تسلط و یک قدرت بامنازع 

دارد برمی گردد.
اما تفــاوت چینی ها با دیگران این اســت که 
چینی ها در این دوره تحریمی یعنی سال های 
۹0 و ۹1، با ایران همکاری های جدی مخصوص 
تعامات بانکی داشتند و بخشی از مسائل را با 
دور زدن تحریم ها و ایجاد پوشــش برای ایران 
حل می کردند اما متأسفانه در سال ۹۷ و ۹۸ که 
تحریم دوباره تشدید شد، این همکاری کاهش 

پیدا کرد.
عامــل اصلی این کاهش همــکاری ایران و 
چین تحریم ها بود و ربطی به FATF نداشت، 
چــرا که در زمان خــروج آمریکا از برجام و 
تشدید تحریم ها ایران هنوز خارج از لیست 

سیاه FATF بود.
ضعف همکاری فعلی چین با ایران به نسبت 
سال های ۹0 و ۹1 به برخی بی تدبیری های 
داخلــی برمی گــردد، به نحوی کــه دولت 
حتی روابطی هم که از قبل وجود داشــت را 
 CMPC تضعیف کرد. اخراج شــرکت نفتی
چیــن از میــدان آزادگان مهم ترین مصداق 
این بی تدبیری بود؛ چون سهامدار اصلی بانک 
کونلون چین که با ایران همکاری می کرد، هم 

همین شرکت نفتی بود. 
عاوه بر این، تاجران چینی جمله ای را عنوان 
می کنند که »ایران پس از توافق هسته ای ما را 
به غربی ها و اروپایی ها فروخت« و این به معنای 

یک دلخوری جدی و غیر قابل کتمان است.
هرچند به خاطر این بی تدبیری، همکاری های 
ایران و چین محدود شــد اما برخاف ســایر 
کشورها به صفر نرسیده است. تقریباً از سال ۹۷ 
دولت فهمید باید به چین توجه کرد، اما با یک 
بی اعتمادی عمیق روبه رو شد. بنابراین مجموعه 
نظام تاش کرد این بی اعتمادی را برطرف کند 
تا جایی که رئیس مجلس در سال گذشته به 
عنوان نماینده حاکمیت به چین ســفر کرد تا 
بتواند این روابط دچار اختال شــده را ترمیم 
کند، حتی تدوین توافق راهبردی میان ایران و 
چین مطرح شد اما متأسفانه در فضای داخلی 
موجی علیه این توافق ایجاد شــد که به نهایی 
شدن این توافق لطمه زده است. در این شرایط 
باز هم همکاری های ایران و چین مورد تخریب 
رسانه ای قرار می گیرد. متأسفانه به نظر، برخی 
به صورت عامدانه به دنبال تخریب این روابط در 
حال ترمیم هستند و این موضوع را به تکمیل 

برنامه اقدام FATF مرتبط می کنند.
باید اذعان کرد اکشن پلنی که FATF در حال 
دیکته به ایران بود، مشکاتی برای ایران ایجاد 
می کرد و مجموعه آن دســتورالعمل ها کامًا 
تکمیل کننده فشار آمریکا و پازل تحریمی بود. 
برای همین شخص ترامپ و پمپئو اصرار داشتند 
ایران باید اکشن پلن را اجرا کند و اروپایی ها هم 

به زبان دیگری آن را عنوان می کردند. 
از منظــر کارشناســی کاماً روشــن اســت 
اســتانداردهای FATF نه تنها کمکی به ما در 
مقابله با تحریم نمی کند بلکه به شدت در بخش 
صادرات غیرنفتی که االن مهم ترین تکیه گاه ما 

در بحث صادرات است، فشار خواهد آورد.
حتی آقای ظریف هم به این نکته اشاره داشته 
اســت که پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو 
ابزاری اســت که آمریکا به وســیله آن فضای 
اقتصاد جهانی را به نفع منافع خود به شــدت 
امنیتی کــرده و این موضوع دیگر بر کســی 

پوشیده نیست.
بی توجهــی به این واقعیت، ســبب ایجاد این 
تردید می شــود که عــده ای می خواهند جلو 
همکاری ایران و چین که اکنون در حال نهایی 
شدن مراحل آن است، گرفته شود؛ چراکه این 
همکاری در مقابل تحریم های آمریکاست و خود 
آمریکایی ها هم  بارها اذعان داشتند این قرارداد 
خاف تحریم های ماست و تأکید کردند ما حتماً 

طرفین این قرارداد را تحریم می کنیم.
عقل سلیم حکم می کند این مدل همکاری 
کامــاً باتدبیر و مراعات تمام مســائلی که 
کمترین هزینه را در مقابل تحریم های آمریکا 

دارد، انجام شود.
اما متأســفانه عده ای دارند به دروغ می گویند 
اکشــن پلن FATF باید تکمیل شود تا ایران 
بتواند با چین همــکاری کند. اتفاقاً اگر ما این 
اکشــن پلن را کامــل کنیــم نمی توانیم هیچ 
همکاری خــارج از آنچه آمریکا بخواهد، انجام 
دهیم و تنها گزینه در چنین شرایطی تسلیم 

در برابر آمریکا خواهد بود.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

ترامپ در همه 
مجامع بین المللی 
بر اساس شعار 
مدنظرش تنها 
به دنبال منافع 
کشورش است 
صرف نظر از اینکه 
این اقدام ها چقدر 
مخرب هستند 
 ازجمله در 
موضوع برجام

بــــــــرش

 سیاست    وزارت خزانه داری آمریکا عصر پنجشنبه در تحریم های 
جدیدی علیه ایران، 1۸ نهاد مالی ایرانی را تحت تحریم های خود 
قــرار داد. در بیانیه وزارت خزانــه داری آمریکا آمده این وزارتخانه 
در رایزنی با وزارت خارجه این کشــور نهادهای مالی ایران را برای 
قرار دادن در لیســت تحریم ها شناسایی کرده است. یک روزنامه 
آمریکایی هدف تحریم های جدید اعمال  شده از سوی دولت آمریکا 

علیه ایران را اثر گذاشتن بر رأی دهندگان آمریکایی دانسته است. 
»دانیل فراید« هماهنگ کننده سیاست های تحریمی در دولت سابق 
آمریکا گفت: »به نظر می رسد پیام این تحریم ها کمتر معطوف به 
ایران هستند و بیشتر، معطوف به رأی دهندگان آمریکایی است«. 
کارشناسان گفته اند در صورتی که »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بتواند ترامپ را شکست دهد، 
تحریم های اعمال شده در روز پنجشنبه می تواند تاش های دولت 
جدید برای تغییر مناســبات ایاالت متحده با ایران را مختل کند. 
»ریچارد نفیو« کارشناس مسائل تحریمی و مقام اسبق وزارت خارجه 
آمریکا گفت: »اگر جو بایدن پیروز شود باید این اقدام هایی که انجام 

شده است را به نقطه قبلی بازگرداند«.

واکنش ظریف به تحریم های جدید»
ظریــف، وزیر امور خارجه در حســاب توییتری خود در واکنش 
بــه این تحریم ها نوشــت: »رژیم آمریکا قصــد دارد در بحبوحه 
همه گیری جهانــی ویروس کرونا کانال های ]مالی[ باقی مانده ما 
بــرای پرداخت بهای غذا و دارو را نابــود کند«. وزیر امور خارجه 
ایــران در ادامه افزود: »ایرانیان در مقابل این ســتمگری جدید 
تاب خواهند آورد. اما دسیسه چینی برای گرسنگی دادن به یک 
جامعه، جنایت علیه بشریت است«. ظریف هشدار داد: »عامان و 
اجراکنندگان ]این اقدام ستمگرانه[ که پول ما را بلوکه می کنند، 

با عدالت روبه رو خواهند شد«.

 رمزگشایی رئیس بانک مرکزی »
از تحریم های جدید آمریکا

از سوی دیگر، همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تسری 
تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی گفت: تعدادی از این 
بانک هــا وظیفه انتقال منابع برای خریــد دارو و مواد غذایی را به 
عهده دارند و بانک های خارجی که با این بانک ها مبادالتی داشتند، 

عماً معافیت ها و مجوزهای الزم را برای تأمین مالی مبادالت دارو 
و محصوالت غذایی دریافت کرده اند. او افزود: هر چند در ماه های 
گذشته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به 
شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش هایی اجازه 
ندادیم هیچ گونه کمبودی در کشور ایجاد شود. همتی بیان کرد: از 
این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تاش خود 
را برای تأمین دارو و کاالهای اساســی مورد نیاز مردم با روش های 
مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار 
بیشــتری بر مردم وارد شود. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: این 
اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشــته باشد، برای اهداف 
تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و 
فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان دوستی سران این کشور است 

و قطعاً چنین اقدام هایی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

شاکری: تأثیری بر تبادالت دارویی و غذایی ندارد»
مجید شــاکری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه تحریم نیز 
نوشــت: خزانه داری تعمداً از میان امکانــات قانونی ممکن )مثًا 
کاتسا( براي تحریم بانک های ایرانی از 1۳۹0٢ استفاده کرده )به 
جز حکمت( که در بخش 11 انتقاالت غذا و دارو از تحریم مستثنا 
هستند. همچنین به صورت موازی در الیسنس L بر همین موضوع 
تأکید کرده است. شکل اصلی انتقاالت بانکی ایران غذا و دارو است.

وی ادامه داد: اینکه چرا چنین کرده اند، خود شــرح مفصلی دارد 
اما در حوزه غذا، دارو و محصوالت کشــاورزی غذایي، تغییری رخ 
نمی دهد. همچنین بر خاف شایعه های اخیر، تغییر وضعیت ایران 
 )FATF به تصریح تفسیر توصیه هشتم( FATF در بیانیه عمومی

اثری بر هیچ یــک از انتقاالت مالی بشردوســتانه ایران از جمله 
خرید واکسن ندارد. البته باید توجه داشت به رغم مسائل حقوقی، 
آمریکایي ها هر کاری که در دو سال گذشته توانسته اند را برای فشار 

بر خرید غذا و دارو ایران و کانالیزه کردن آن انجام داده اند.

گوهری: تحریم های ترامپ برای مقابله با دموکرات هاست»
ابوذر گوهری، کارشــناس آمریکا نیــز در تحلیل این تحریم ها 
نوشــت: »وزارت خزانه داری آمریکا ذیل دستور اجرایی 1۳۹0٢ 
مــورخ دهم ژانویه ٢0٢0 تعداد دیگری از بانک های ایرانی را به 
فهرســت تحریمیSDN  اضافه کرد. بر این اساس همه اموال و 
دارایی های بانک ها و مؤسسات ایرانی که در داخل آمریکا یا تحت 
صاحیت دادگاه های این کشور و یا در اختیار اشخاص آمریکایی 
قرار دارد یا درصورتی که در آینده قرار بگیرد، بلوکه شــده و هر 
نوع تعامل مالی با آن ها ممنوع است. بر این اساس هر نهاد مالی 
خارجی که هر نوع رابطه مالی یا غیرمالی با بانک های ایرانی یاد 
شده داشته باشد مشمول تحریم های ثانویه آمریکا خواهد شد. 
این رابطه شــامل هر نوع تجارت، پذیرش سپرده، اعطا، انتقال، 
نگهداری یا واســطه گری وام یا اعتبار، خرید یا فروش ارز، اوراق 
بهادار، معامات آتی کاال، تســهیل خریدوفروش و... به شــکل 

مستقیم یا غیرمستقیم می شود.
ترامپ به دنبال اســتفاده انتخاباتی از این اقدام در پاســخ به نقد 
دموکرات ها مبنی بر ناکارآمدی سیاســت ضدایرانی اش اســت. 
همچنین اتاق های فکر جمهوری خواهان به دنبال افزایش هزینه 
لغو احتمالی دستورات اجرایی برای دموکرات ها در صورت پیروزی 

در انتخابات هستند«.

نمایش تحریمی برای امتیازگیری»
در مجموع به نظر می رسد دولت ترامپ راهبرد تحکیم دیوار تحریم 
را دنبال می کند تا بتواند امتیاز بیشتری از ایران در آینده بگیرد و از 
سوی دیگر رقبای داخلی خود را نیز از میدان به در کند. جریان هایی 
که امید به بازگشت بایدن به برجام دارند باید این واقعیت را فهم 

کنند و دچار توهم بازگشت به برجام نشوند.
به ویژه آنکه »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای مدعی 
شد: »کارزار فشار اقتصادی حداکثری ما ادامه خواهد یافت تا ایران 

به مذاکرات جامعی تمایل پیدا کند که درباره رفتار بدش باشد«.
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آمریکا در تحریمی نمایشی 18 نهاد مالی ایران در حوزه دارو و غذا را تحریم کرد

شوآف انتخاباتی ترامپ
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 »رواق کتاب« میزبان زائران بارگاه رضوی   آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: به منظور بزرگداشت سوگواری اهل  بیت)ع( در روزهای پایانی ماه صفر، طرح »رواق کتاب« با رعایت 
دستور های بهداشتی از سوی اداره تولیدات فرهنگی در بارگاه منور امام هشتم)ع( برگزار می شود. حجت االسالم  والمسلمین حجت گنابادی نژاد افزود: این طرح 17 مهر، مصادف با اربعین سیدالشهدا)ع( در صحن 

قدس آغاز شده است و تا یک روز پس از شهادت امام هشتم)ع( به مدت 10 روز با رونمایی از 10 کتاب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر پذیرای زائران، فعاالن حوزه کتاب، نویسندگان و صاحبنظران خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد 

آغاز به کار مرکز نوآوری »ویتا« با حمایت آستان ©
قدس رضوی

آستان: مرکز نوآوری »ویتا« با همکاری 
آســتان قدس رضوی و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری به منظور 
تعمیر، احیا و بهینه ســازی تجهیزات 
پزشکی افتتاح شد.پلتفرم نوآوری »ویتا« 
به عنــوان نخســتین مرکز تخصصی 
بازچرخانی تجهیزات پزشــکی کشور 

با مشارکت و ســرمایه گذاری شــرکت فناوری و نوآوری آستان قدس رضوی،  
شتاب دهنده سنتز دانشگاه صنعتی شــریف و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، طی مراســمی ظهر روز گذشته با حضور سورنا ستاری؛ معاون علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و دکتر رجبی؛ معاون امور سرمایه گذاری و توسعه 

اقتصادی سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی افتتاح شد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین افتتاح مرکز نوآوری 
ویتا اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان در شرایط فعلی ثابت کردند که می توانند 
کمک  حال سالمت کشور باشند و این فرصت مناسبی برای بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان است تا توانمندی های نوآورانه و فناورانه خود را به کسب و کار تبدیل 
کنند.وی با بیان اینکه فرصت فعلی برای شــرکت های دانش بنیان  در هیچ بازه 
زمانی دیگری وجود نداشته و تمام مؤسسه ها باید از این ظرفیت به بهترین نحو 
استفاده کنند، افزود: حضور شرکت های دانش بنیان در روند تحول نظام سالمت، 
بســیار قابل توجه است و در واقع بازار بکری برای تجهیزات دانش بنیان در حوزه 
ســالمت ایجاد شــده که فرصت ارزنده ای برای رونق کسب  و کارهای این حوزه 
است.ستاری گفت: بخش خصوصی در راه اندازی مرکزی برای بازاحیای تجهیزات 
پزشکی نقش مؤثری داشته و نهادهای دولتی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در این روند، نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفا می کند.معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری تأکید کرد: شیوع کرونا و تحریم، فرصت خوبی به وجود 
آورد تا دانش بنیان هایی همچون ویتا به بدنه سالمت کشور اثبات کنند که تکیه 
به شرکت های متمرکز بر دانش روشــی مطمئن، سودآور و مفید برای سالمت 
کشــور، ارزش آفرین و اشتغال زاست.ســتاری به حمایت از فعاالن دانش بنیان و 
استارت آپ های حوزه سالمت تأکید کرد و گفت: همچون گذشته از تیم های فعال و 
خالق به ویژه در حوزه پزشکی، سالمت و تجهیزات آزمایشگاهی حمایت می کنیم.

حمایتآستانقدسرضویازکسبوکارهایدانشبنیان»
دکتر رجبی، معاون امور ســرمایه گذاری و توســعه اقتصادی سازمان اقتصادی 
رضوی نیز در این مراســم گفت: حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان همواره 

یکی از دغدغه های مدیران مجموعه آستان قدس رضوی بوده است.
وی با بیان اینکه حوزه سالمت کمتر مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته، 
اظهار کرد: در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که فعالیت این مجموعه فراتر 
از تعمیر یک دســتگاه است، بنابراین برداشت ما این است که ورود به این حوزه 

ورود به دریایی از فناوری است که در آینده دستاوردهای فراوانی خواهد داشت.

صرفهجویی۴۲۰میلیوندالریارزازطریقبازسازیتجهیزاتپزشکی»
در ادامه ملک زاد، مدیرعامل مجموعه ویتا در این مراسم با اشاره به اقدام های ارزنده 
این مجموعه در شرایط فعلی کشور برای مقابله با کرونا اظهار کرد: کارشناسان 
ما موفق به بازســازی و تعمیر دستگاه ها و تجهیزاتی شدند که در شرایط فعلی 
بسیار پرکاربرد است.وی افزود: برخی دستگاه ها و تجهیزات دیگر نیز در انبارهای 
مراکــز درمانی وجود دارد که به علت نبود دانش کافی در تعمیر و راه اندازی، در 
مرحله اســقاط قرار گرفته، این در حالی است که امکان بازسازی این دستگاه ها 
بــا فناوری جدید وجود دارد.مدیرعامل مجموعه ویتا در ادامه گفت: بر اســاس 
آمار ارائه شده نزدیک به ۴۲۰ میلیون دالر می توان در زمینه بازسازی تجهیزات 
پزشکی صرفه جویی ارزی کرد، پس این موضوع مورد بررسی و اقدام قرار گرفت 
و با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری زیرساخت های الزم تکمیل شد و به 
تازگی نیز آســتان قدس رضوی برای همراهی با این مجموعه اقدام کرده است.

گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان     
آستان قدس به میزان امکانات و توان هیچ تعللی 
در همکاری با مسئوالن و کمک به آنان برای رفع 

مشکالت مردم ندارد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار 
اعضای فراکســیون محرومیت زدایی و  گروه های 
جهادی مجلس شــورای اســالمی کــه در تاالر 
والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، ضمن تسلیت 
فرارســیدن روزهای ســوگواری اربعین سرور و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، به 
روایت »اِعلَموا اَنَّ َحوائَِج الّناِس اِلَیُکم ِمن نَِعِم اهللِ 
َعلَیُکم، َفال تََملُّوا النَِّعَم َفُتَحوََّل اِلی َغیِرُکم« از امام 
حسین)ع( اشاره و ابراز کرد: امام حسین)ع( در این 
روایت می فرمایند عرض حاجت مردم به شما، از 
نعمت های الهی اســت، پس از این نعمت خسته 
نشوید که اگر چنین باشد خداوند زمینه آن را از 

انسان می گیرد و به دیگری می دهد.
وی با اشاره به جایگاه دست گیری و گره گشایی از 
مشکالت نیازمندان در مکتب اسالم، عنوان کرد: 
در نگاه اسالمی مراجعه و عرض نیاز مردم به انسان 
یک نعمت است و اینکه انسان، توانایی برای یاری 
و خدمت به مردم داشته باشد، یک »نعمت الهی« 
به  شمار می رود، اما در نگاه مادی این امر زحمت 
و مزاحمت دانسته می شود، پس از مواجهه با مردم 
فرار می کنند.وی ســفرهای استانی مسئوالن و 
نمایندگان مجلس را اقدامی بسیار ارزشمند ارزیابی 
و عنوان کرد: رهبر معظم انقالب از زمستان سال 
69 سفرهای استانی خود را با همراهی مسئوالن 
دولتی آغاز کردند، هدف ایشــان از این ســفرها 
آشنایي مســئوالن با مسائل و مشکالت مناطق 
مختلف کشــور بود، معظم له تــالش کردند این 
فرهنگ را در میان مدیران و تصمیم گیران کشور 
تزریق کنند که بروید از نزدیک مشکالت را ببینید 

تا بتوانید درست تصمیم گیری کنید.

مسئوالنباسفرهایاستانیازنزدیک»
مشکالتمردمراببینند

حجت االســالم والمســلمین مــروی خطاب به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاضر در جلسه 
گفت: سفرهای استانی را تعطیل نکنید تا در میان 
مسئوالن کشور این فرهنگ شود که تصمیم سازان 
و تصمیم گیران باید شخصاً به مناطق محروم بروند 

و درد مردم را از نزدیک ببینند و بفهمند.
وی محرومیت زدایی را نیاز امروز کشــور دانست 
و بــه اعضــای فراکســیون محرومیت زدایی و 
 گروه های جهادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در محرومیت زدایی روی یک مسئله خاص تمرکز 
کنید، یک مشکل را کامل حل کنید و سپس به 

سراغ مشکالت بعدی بروید.
تولیت آســتان قدس رضوی در ادامه با اشاره به 
آموزش از راه دور محصالن در دوران کرونا، عنوان 
کــرد: امروز دانش آموزان مناطــق محروم امکان 
تحصیل از طریق فضای مجازی را ندارند، محرومان 
جامعه از امکاناتی مانند رایانه و اینترنت برخوردار 
نیستند بنابراین فرزندان آن ها دچار عقب ماندگی 
تحصیلی می شوند، در مقابل آن هایی که متمکن 
بوده از تمامی امکانات برخوردار هستند، باید برای 
تحصیل مستضعفان در این شرایط فکری کرد، این 
مشکل توسط نمایندگان مجلس قابل حل است تا 
عدالت آموزشــی در کشور برقرار شود.وی با بیان 
اینکه حضور اعضای فراکسیون محرومیت زدایی 
و  گروه های جهادی مجلس شــورای اسالمی در 
کمیته امداد و بنیاد مستضعفان می تواند مثمرثمر 
باشد، بیان کرد: این حضور عالوه بر اینکه موجب 
آشــنایی نمایندگان با فعالیت ها و خدمات این 
نهادها می شود، می تواند موجب رفع مشکالت و 
تنگناهای آن ها برای امدادرسانی بهتر و بیشتر به 

نیازمندان و محرومان شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به تفاوت 
کار محرومیت زدایی در مجلس شورای اسالمی با 
نهادهای امدادرسان، عنوان کرد: از مجلس شورای 
اسالمی این توقع می رود که محرومیت زدایی در 
تراز مجلس داشته باشد، به این معنا که با طراحی 
و قانون گذاری گام هایی اثرگذار در رفع محرومیت 

مناطق محروم بردارد.

ضرورتتشویقوحمایتمجلساز»
سرمایهگذارانمناطقمحروم

حجت االســالم والمسلمین مروی گفت: مجلس 
می تواند موانع قانونی ســر راه خدمت رســانی به 
نیازمندان و محرومیت زدایی را بردارد، همچنین با 
وضع قوانینی سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری 

در مناطق محروم تشویق و حمایت کند.
وی بــا بیان اینکه مجلس باید بــا اتخاذ تدابیر و 

تصویــب قوانینی موجــب توزیع 
عادالنــه امکانات و ســرمایه های 
مادی و انسانی در کل کشور شود، 
ابراز کرد: متأسفانه اکنون بسیاری 
از نخبگان و سرمایه های اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی در پایتخت 
متمرکز شــده اند، بایــد تدابیری 
اندیشــیده و قوانینی وضع شود تا 
این ســرمایه ها به طور عادالنه در 

کشور توزیع شوند.

عدالتدرنظارتمجلس»
تولیــت آســتان قــدس رضوی 
عدالــت در نظارت را یکی دیگر از 
مسئولیت های نمایندگان مجلس 
دانســت و عنوان کــرد: مناطق 
برخــوردار کشــور از امکانــات و 
دسترســی به رســانه ها بهره مند 

هستند، اگر اشکال، نابسامانی، تعطیلی قانون و 
یا توقف پروژه ای را ببینند از طریق رســانه ها و 
فضای مجازی و قدرتی که در این زمینه دارند به 
مسئوالن تذکر می دهند، اما مناطق کم برخوردار 
تنها محرومیت معیشت ندارند بلکه در دسترسی 

به رسانه ها و بیان مشکالت نیز محروم هستند.
وی تصریح کرد: پروژه هایی در مناطق محروم رها 
شده است که اگر در شهرهای بزرگ بود تاکنون 

بارها به ســرانجام رسیده بود، 
این کار نمایندگان است که به 
مناطق محروم کمک و به آن ها 
نظارت  نباید  کنند،  رسیدگی 
نمایندگان تنها به شــهرهای 
برخــوردار  و مناطق  بــزرگ 

معطوف باشد.
والمســلمین  حجت االســالم 
مــروی در بخش دیگــری از 
ســخنان خود بــه اقدام های 
قدس  آستان  محرومیت زدایی 
رضوی اشــاره کــرد و گفت: 
بر اســاس حکم رهبر معظم 
انقالب، آســتان قدس رضوی 
رسیدگی به مناطق محرومی از 
کشور که در آن ها موقوفه دارد، 
مناطق محروم حاشیه مشهد و 
توجه به زائران محروم و نیازمند 
را وظیفه خود می داند.تولیت آستان قدس رضوی 
با تأکید بر اینکه بخشی از عواید موقوفات مناطق 
محروم را صرف نیازمندان آن مناطق خواهیم کرد، 
گفت: حاشیه شهر مشهد از جمله مناطق محرومی 
است که آستان قدس رسیدگی به آن را به میزان 
توان و امکانات وظیفه خود می داند، بنده چه پیش 
از مفتخر شدن به خادمی حضرت رضا)ع( و چه 
پس از آن بارها از حاشــیه شهر مشهد بازدید و 

به طور مفصــل وضعیت آن را بررســی کرده ام.

آستانقدسرسیدگیبهحاشیهمشهد»
راوظیفهمیداند

وی با اشــاره به ســکونت یک و نیم میلیون نفر 
از جمعیت مشــهد در حاشــیه این شهر، افزود: 
موضوع رسیدگی به حاشیه شهر مشهد همواره 
از دغدغه هــای مقام معظم رهبری بوده اســت، 
بنابراین وظیفه خودمان می دانیم به میزان توان 
و امکانات بــرای محرومیت زدایی از این منطقه 
تالش کنیم؛ در این راســتا به تازگی با همکاری 
بسیار خوب شــهرداری مشهد، اجرای ۱۲ پروژه 
بزرگ شهری با هدف ساماندهی حاشیه مشهد 

آغاز شده است.
حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه 
آســتان قدس رضوی برای اجرایی شــدن این 
پروژه ها حــدود ۲8 هکتار زمیــن را در اختیار 
مدیریت شــهری قرار داده اســت، گفت: آستان 
قدس به میزان امکانــات و توان هیچ تعللی در 
همکاری با مســئوالن و کمک به آنان برای رفع 

مشکالت مردم ندارد.
وی ضمن اشاره به اقدام های آستان قدس رضوی 
در دوران شــیوع ویروس کرونا برای رسیدگی به 
نیازمندان، ابراز کرد: در این دوران آستان قدس 
رضــوی ۱۰۰ میلیارد تومان برای رســیدگی به 
نیازمندان و محرومان هزینه کرده است، همچنین 
با اعزام هیئت هایی به تمام بیمارستان های درگیر 
کرونای کشــور و اهدای بسته ها و غذای متبرک 
بــه بیمــاران و کادر درمانی از آن هــا دلجویی 
کرده اســت، همچنین در ایــن دوران رواق امام 
خمینی)ره( به پایگاهی برای بســته بندی ارزاق 

غذایی توسط خدام برای نیازمندان مبدل شد. 
تولیت آستان قدس رضوی در پایان از نمایندگان 
مجلس خواســت که با وضع قوانینی از فرهنگ 

وقف و استنقاذ حقوق موقوفه حمایت کنند.
گفتنی اســت، در ابتدای این دیدار سیداحسان 
فراکســیون  رئیــس  هاشــمی،  قاضــی زاده 
جهــادی  گروه هــای  و  محرومیت زدایــی 
مجلس شــورای اســالمی به بیان گزارشــی از 
فعالیت هــای ایــن فراکســیون پرداخــت و در 
ادامــه تعــدادی از اعضــای این فراکســیون به 
بیــان دیدگاه ها و نقطه نظرات خــود پرداختند.

 آستان قدس 
رضوی 100 میلیارد 

تومان برای رسیدگی 
به نیازمندان و 

محرومان هزینه 
کرده است، 

همچنین با اعزام 
هیئت هایی به تمام 

بیمارستان های 
کشور و اهدای 

بسته ها و غذای 
متبرک به بیماران و 
کادر درمانی از آن ها 
دلجویی کرده است

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار اعضای فراکسیون محرومیت زدایی و  گروه های جهادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 

عدالتدرنظارت

خـــبر
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مزایده فروش تفاله گوجه فرنگی  
ش�رکت س�امان بازار رض�وی ب��ه ش��ماره ثب��ت 855 و شناس��ه ملی 
10380099797 در نظر دارد تفاله گوجه فرنگی خط تولید رب  خود را از طریق 

مزایده به فروش برساند.
متقاضی��ان م��ی توانن��د جهت دریاف��ت پاکات ارائ��ه قیمت پیش��نهادی خود  
از تاری��خ 19/ 99/07 لغای��ت 29/ 99/07 در روزه��ای کاری از س��اعت 8 ال��ی 15 
به آدرس ش��رکت واقع در مش��هد بزرگراه آس��یایی - مقابل بیمارستان رضوی - 

مجموعه سامان بازار رضوی - واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
س��پرده ش��رکت در مزایده مبل��غ 50.000.000 ریال میباش��د که بص��ورت چک بانکی 
تضمین شده یا واریز به حساب بانک ، در وجه شرکت سامان بازار رضوی می بایستی 

تهیه گردد.
هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد و شرکت در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار است.

,ع
99
07
61
8

شرکت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد نسبت به خرید 
انواع مفصل حرارتی س�رپوش و کیت انشعابی را بر اساس  مشخصات 

موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید..
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

متقاضی���ان جه���ت کس�ب اطالع��ات بیش�ت���ر ب�ه آدرس  های 
WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی تجدیدمناقصه شماره 99/43 
)دو مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

,ع
99
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3

نظر به اینکه پروانه فعالیت به ش�ماره 920/93/119720مورخ 93/12/20و 
پروانه مس�ئول فنی ب�ه ش�ماره 920/93/120282م�ورخ 93/12/21به نام 
آقای محمود وفابخش صاحب امتیاز مرکز مشاوره تخصصی کودکان استثنایی سروش
 ) شهرستان مشهد( به نشانی: مشهد، بلوار پیروزی، خاقانی ۵ ،پالک 224 بر اساس تصمیم 
کمیس�یون ماده 2۶ بهزیستی خراسان رضوی لغو گردیده است. لذا به اطالع عمومی 
می رس�اند ادامه فعالیت موسسه خیریه فوق الذکر از نظر این اداره کل فاقد وجاهت 
قانونی اس�ت. از شهروندان محترم درخواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه 
فعالیت مراتب را به ش�ماره 32232۶0۶-0۵1 دفتر بازرس�ی و رس�یدگی به ش�کایات 
اداره کل بهزیس�تی خراس�ان رضوی اعالم نمایند.        شناسه آگهی:101۵138  م الف:4۵17

اطالعیه مهم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 
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 رئیس پژوهشکده فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی درگذشت اندیشه: دکتر ابراهیم علیپور، رئیس پژوهشکده فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم پس از دو هفته بستری به خاطر بیماری کرونا پنجشنبه مصادف با اربعین حسینی چشم از جهان فرو بست. علیپور از سال ۱۳۸۵ تاکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بود و پیش از آن نیز به 
مدت دو سال در هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی مؤسسه امام خمینی)ره( عضویت داشت. وی همچنین همکار علمی مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسالمی و مدیر کالن پروژه اسالم و نیازهای انسان معاصر بود.

موانع پژوهش در نظام علمی ایران)2(©
در شماره گذشته به برخی موانع پژوهش در نظام علمی ایران اشاره کردم. در این 

شماره به سایر موانع که در این حوزه تأثیرگذار است، می پردازم. 

تکرار چرخه بازآزمایی- باز تأیید»
به دلیل وارداتی بودن بیشــتر موضوع های مورد مطالعــه در پژوهش های علمی، 
پژوهشگر می تواند به راحتی نو بودن کار خود را اثبات کند. در صورت کمتر نو بودن 
موضوع مورد نظر با انتخاب جامعه، زمان یا مکان متفاوت، این نو بودن را به راحتی 
اثبات می کند و اغلب با کپی برداری از راه رفته پژوهشگران قبلی )که بیشتر آن ها 
هم از الگوی مشابه آنچه بیان شد پیروی کرده اند( با تغییراتی جزئی، پژوهشی نو و 
دفاع پذیر انجام خواهد داد. نتیجه آنکه دانشگاه ها انبوهی از پژوهش های دفاع شده 
بی مشتری دارند. بنابراین از منظری علمی، پژوهش هایی تولید می شود که نه دردی 
واقعی را بیان و نه دانش، دیدگاه یا راهکار نویی تولید می کنند. از لحاظ نظری بیشتر 
این پژوهش ها چیزی به دانش چیستی، چرایی یا چگونگی موضوع یا پدیده مورد 
مطالعه نمی افزایند. به جای آن، دانش موجود درباره پدیده های غیربومی را در بافت 

بومی آزمون می کنند که اغلب بازتأیید و در موارد نادر رد می شوند.

وجود معیارهای ارزشیابی غلط علمی و پژوهشی/ ارزیابی مقاالت به »
شیوه دیگر ممالک

 تأکیــد بیش از حد بر نوشــتن و چاپ مقاله در مجله ها، ســبب ایجاد نشــریات
کم اعتبار و پولی با عناوین آی اس آی و یا نشــریات علمی پژوهشی که کشورهای 
جهان سوم پایه گذار آن بوده اند، شده است. معیارهای ارزشیابی اعضای هیئت علمی 
ضد توسعه کیفی علم است. ما تنها کشوری هستیم که رشته علم سنجی داریم و 
سرگرم علم سنجی خودمان هستیم. ما باالترین انتشار مقاالت را در این حوزه داریم. 
ارزیابی مقاله ها به سیاست و به بیماری اچ ایندکس مبتال شده است. وقتی شاخص 
ارزیابی و ارتقای علمی، اچ ایندکس شد پژوهشگر با چه انگیزه ای روی پروژه ملی کار 
کند؟! دلیل عمده این اتفاق این است که وزارت علوم ارزیابی ها را به سیاست گره زده 
است و افراد تنها به فکر ارتقای خود هستند نه کشور. ضروری است به این پرسش 
پاسخ داده شود که واقعاً ما برای چه کسی می نویسیم؟! آش به حدی شور شده که 
برخی از استادان علمی ایران براساس برخی آمارها به طور میانگین در هر چهار تا 

پنج روز یک مقاله منتشر می کنند.

علوم انسانی و اجتماعی وارداتی/ سیستم ترجمه و تفکر اقتباسی »
علوم جدید به ویژه علوم انسانی و اجتماعی در کشور خاستگاه غربی دارند و مباحث 
معرفت شناختی و روش شناختی این رشته ها برخاسته از شرایط تاریخی و اجتماعی 
مدرنیته غربی است. بیشتر اســتنادات این علوم به یافته های حاصل از تحقیقات 
دیگر ممالک است و استفاده نظری و عملی از آن مباحث بدون توجه به تفاوت های 
محیطی و اجتماعی ایران، مشــکل عمده ای را برای این علوم به بار آورده اســت. 
پژوهش های اندکی در این زمینه ها وجود دارند که مولد باشند یعنی دانش جدیدی 
تولید یا مسئله ای را حل کنند که به توسعه کشور خدمت کند. از این رو بسیاری 
از این گونه پژوهش ها نه تنها توسعه را سوخت رسانی نمی کنند بلکه سوخت توسعه 

را نیز هدر می دهند.
مبانی نظری اندیشــه های ارائه شــده در علوم انسانی از پیش فرض ها و فرض های 
خاصی نشأت می گیرد که بر اساس خاستگاه و مقتضیات فلسفی، فکری، اجتماعی و 
فرهنگی آن مبانی است. در این خصوص در ایران تالش درخوری برای شناخت این 
پیش فرض ها و فرض ها و همچنین خاستگاه بنیان های آن اندیشه ها صورت نگرفته 
است؛ از این رو این گونه مباحث وارداتی در علوم انسانی اساساً نمی توانند در کشور 
میوه معرفتی بدهند؛ چنان که تا کنون هم نتوانسته اند. از طرف دیگر نیز بی توجهی 
به این مبانی از علل عمده بی هویتی و بی ریشگی این علوم در جامعه تلقی گشته که 

طبیعتاً به بی نتیجه شدن کار منجر می شود. 
در دانشگاه های ایران ترجمه منابع التین در پایان نامه و رساله ها نوعی سند افتخار 
است و هرچه در فهرست منابع، از منابع التین بیشتری استفاده شده باشد، از ارزش 
و رتبه بیشــتر و بهتری برخوردار می شود. در دانشگاه ها به صراحت برای نگاشتن 
پایان نامه و رساله با تأکید گفته می شود منابع التین را ترجمه کنید. به تازگی حتی 
به دانشجویی که خاستگاه موضوع رساله اش، به ظاهر آلمان است گفته شده »شما 
باید منابع آلمانی را برای کارتان ترجمه کنید«. بسیاری از ناشران نیز عالقه وافری به 
ترجمه آثار نویسندگان غربی ای دارند که نه تنها مشکلی از جامعه ما حل نمی کنند، 
بلکه باعث گفتمان سازی کاذب و یارگیری های مخرب و نگاه محفلی در امور علمی 
و غیرعلمی کشور می شوند. در کنار توجه بی حد و حصر به ترجمه آثار نویسندگان 
غربی، شاهد بی مهری و عدم تمایل این ناشران به چاپ و انتشار کتاب هایی هستیم 
که به مواریث علمی و فرهنگی کشور می پردازند. بدیهی است گفتمان سازی های 
اینچنینی تبدیل به تیشه های ریشــه های فرهنگی، تمدنی، دینی و اجتماعی ما 
می شوند. این تیشه ها مولدهای ازخودبیگانگی همه جانبه و تربیت افراد غرب ندیده 
غرب باور هستند. آسیب شناسی این روند می تواند هم به ما برای درک و ارزیابی ابعاد 

تخریب این گفتمان سازی ها و هم تعریف راهکار کارا کمک کند.

محدود شدن پژوهش ها به بررسی های پیمایشی توصیفی و کمی»
از آنجایی که رشته های علمی در ایران ریشه در سیاست های دولت در زمینه تأسیس 
دانشگاه، تربیت نیروی تکنوکرات و تکنسین های اجتماعی و فرهنگی برای دستگاه 
دیوان ســاالری و اجرای برنامه های توســعه دارد؛ این دانش هــا عمدتاً در چارچوب 
ایدئولوژی و خواسته های دولت شکل گرفته و رشد یافته اند. دولت ها نیز اغلب دغدغه 
معرفتی ندارند بلکه دنبال دانش های کاربردی هســتند که به حکمرانی بهتر آن ها 
یا تثبیت قدرتشــان کمک کند نه آنکه به نقد آن ها بپــردازد. با توجه به این نکته 
می بینیم پژوهش ها در کشور عمدتاً حول طرح های سفارشی دستگاه های دولتی انجام 
می شــوند. همین امر پیامدهایی برای رشته های علمی داشته است. از جمله اینکه 
بیشتر پژوهش ها جنبه پیمایشی پیدا کرده اند در صورتی که با پژوهش های میدانی 

می توانیم به عمق مسائل پی ببریم و آسیب شناسی دقیق تری را داشته باشیم.
ادامه دارد...

 اندیشه/ مصطفی فاطمی نسب  مناقشات 
 اخیــری که دربــاره امکان یا عــدم امکان

علم اقتصاد اســالمی به وجود آمده با ورود 
چهره های رســانه ای به این موضوع از یک 
طرف گسترده تر شده و از طرف دیگر از بستر 
علمی و روشــمند خود فاصله گرفته است.
بســیاری از افراد به سادگی در این خصوص 
ایجاباً و سلبا ً موضع گیری می کنند، حال آنکه 
این موضوع ابعاد پیچیده و درازدامنی دارد که 
جمع بندی آن نیازمند ساعت ها و ماه ها بحث 

و مناظره علمی است.
در ایــن میــان نظــر دانشــمندانی که در 
دانشــگاه های معتبر غرب تحصیل کرده و 
با نظریات روز علمی دنیا آشــنایی دارند به 
روشــمند کردن این موضوع کمک شایانی 
می کنــد. بــه این بهانــه با اســتاد مهدی 
 گلشنی، چهره ماندگار حوزه فیزیک ایران به 
گفت و گو نشســته ایم که حاصل آن را در 
ادامه می خوانید. پروفسور گلشنی نظریه پرداز 
ایرانی و پژوهشگر فلسفه علم و برنده کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران است.به تازگی 
عــده ای  می گویند اقتصاد اســالمی یا علم 
اســالمی نداریم؛ این ناشــی از آن است که 
در جریان علم روز نیســتند. ما به واســطه 
ناآگاهی بسیاری از اساتیدمان 
به خصوص از تحوالتی که در 
این 30-20 ســال اخیر رخ 
داده است، در این قضیه رنج 
می بریــم. وقتی علم جدید با 
نیوتون و... شــروع شد، 100 
ســال پــس از او این مطلب 
که ما همه چیــز را از تجربه 
]بایــد[ بگیریم، حاکم شــد. 
تا نیمــه دوم قرن بیســتم 
یعنــی حدود 70-60 ســال 
پیش کــه کم کم فالســفه 
علم ظاهر شــدند، معلوم شد 
ما در علــوم با ذهن خالی ســراغ طبیعت 
و آزمایــش و امثالهــم نمی رویم، بلکه یک 
چیزهایی در ذهن ما هســت و هرچه پیش 
آمدیم این موضوع واضح تر و واضح تر شــد. 
یکی از کیهان شناسان بسیار مهم ما می گوید 
کیهان شناسان، بسیاری از کارهایشان مملو از 
اصول متافیزیکی و فلسفی است. علوم انسانی 
هم همین طور. ]تازه[ اینکه خیلی هم بیشتر 
]مملو از این اصول است[. اینکه انسان جسم 
است یا اینکه روح هم دارد و ]یا[ روح مادی 
اســت یا غیرمادی، این ها اگر در مفروضات 
باشــد خیلی در نتیجه گیری فرق دارد. من 
خیلی تعجب می کنم چطور جرئت می کنند 
این حرف ها را بزنند؟ شما می بینید انیشتین 
در فیزیک بــا هایدلبرگ اختــالف عقیده 
داشت و هر دو از مهم ترین فیزیکدانان بودند. 
اختالفشان سر چه بود؟ انیشتین می گفت 
باید علم هیئت را در طبیعت فرض بگیریم، 
در حالی که آن یکی می گفت شانس حاکم 
است. بنابراین در همه این علوم اصول هست، 
چه بدانند و چه ندانند. یکی از مورخان بزرگ 
علم گله اش همین است که بسیاری از علما 
نمی دانند دارند یــک چیزهایی را مفروض 
می گیرند. به همین دلیل است می بینید ما 
مکاتب مختلف روان شناسی داریم، مکاتب 
متعدد جامعه شناسی داریم، مکاتب مختلف 
اقتصاد داریم، این ها اختالفشــان بر سر آن 
اصول اســت. حاال این اصــول را می توانند 
از یک مکتب فلســفی و یــا از دین بگیرند. 
اینکه ربا حرام اســت، خــودش یک اصل 
اســت که خیلی تأثیر می گــذارد. همه این 
مکاتب اقتصادی و جامعه شناسی و مکاتب 
روان شناسی و این ها مبتنی بر اصولی هستند 

و اختالف دانشمندان با همدیگر ]فقط[ در 
مسائل تجربی نیست، بلکه در تأمین تجارب 
است که به واسطه این اصول انجام می شود. 
این غفلتی است که در ایران فعلی است و ما 
داریم ضرر آن را نیز می بینیم اما در غرب این 
موضوع30-20 سال است که روشن شده و 

سرآمدان علم مرتب این را تذکر می دهند.

شــیمی    و  فیزیک  از  منتقــدان 
مثال هایی می آورند و می گویند در این 
علوم ما با چیزهایی روبه رو هســتیم 
که واقعیت بیرونــی دارند. در همین 
مورد اخیر نیز به این اســتناد شد که 
ما به عنوان مثال، برای محاسبه تورم 
چه دستوری داریم که بخواهیم از آن 

استفاده کنیم؟ 
من از شما می پرسم چرا در انگلیس و آمریکا 
ربح بانکی 3-2 درصد اســت و در کشوری 
مثــل ما 10 تا 20 درصــد و باالتر نیز بوده 
است؛ چرا در ژاپن این نرخ صفر درصد است؟ 
آقای دکتر نهاوندیان )مشاور رئیس جمهور( 
از سفر ژاپن برگشــته بودند، ایشان به من 
می گفت ربح، در ژاپن صفر درصد است. چرا 
]صفر درصد است؟[ به تجربه رسیده اند که 
ایــن را می گویند. پس چرا ]باز هم بگوییم[ 
اصول مهم نیســت؟ خیلی مهم است. دین 
مــا هم به صراحت ایــن را می گوید که باید 
اعمال شود. بنابراین ]این اظهارنظرها ناشی[ 
از عدم ورودشان به مسائل روز است. خیلی از 
تحوالت در غرب رخ داده که دائم در معرض 
انتقاد و تضارب آراست که سبب می شود این 
تغییرات صورت بگیــرد. در محیط ما واقعاً 
تضارب آرا نیست و به همین دلیل است که 

این جهل ها باقی می ماند.

این    افراد  این  از دعاوی  یکی دیگر 
اســت که وقتی مردم نتایج کارها را 
در اقتصاد مملکت می بینند، به اسالم 
امام زمان  باید خود  و  بدبین می شوند 

بیاید و این ها را اصالح کند. 
ایــن ]اظهارنظرها[ به خاطر آن اســت که 
به علوم روز و مســلط بودن اصول بر آن ها 
آگاهــی ندارند. الزم اســت حوزه علمیه قم 
بیشــتر به مسائل روز آگاه باشد. نتایجی که 
آن ها ]غرب[ به آن رســیده اند، با تجربه به 
آن رســیده اند. می گفتند هیچ چیز را اصل 
نمی گیریم جز تجربه، ولی واضح شــد هیچ 
چیز از تجربه نمی تواند خالی باشد. اآلن برای 
50 تجربه در فیزیک می توانیم ده ها تئوری 
بدهیم که همه آن ها این 50 تئوری را توجیه 

می کنند. این ها در اصول فرق دارند و اصول 
هم در حاصلخیزی و برکت دهی متفاوت اند. 
یک اصل می آید و چیزهای بیشتری را نسبت 
به یک اصل دیگر توضیح می دهد. بنابراین 
علتش این اســت که این افــراد به تحوالت 

جهانی ورود ندارند. 

که    نظریاتی  و  اصــول  همین  چرا 
در حوزه علوم انســانی اسالمی و مثاًل 
اقتصاد داریم وارد عرصه میدانی نشده؟ 
برای اینکه کار نکردنــد. یک زمانی مرحوم 
شهید محمدباقر صدر این کار را شروع کرد. 
من بارها گفتم استادان حوزوی که در اقتصاد 
اسالمی کار کرده اند با دانشگاهیان بنشینند و 
روی این مباحث کار کنند که اآلن در اقتصاد 
روز چه چیزهایی به عنوان اصول گرفته شده 
است، مســلّمات را نیز از آیات و روایات که 
در آن ها اختالف نیســت و متقن است نگاه 
کنند و با هــم بحث کنند. این را نیز زمانی 
دکتــر نهاوندیان برای من نقل کردند که به 
استادشــان دکتر مشکات در دانشگاه تهران 
گفته بودند بیایید و ]درس[ اقتصاد اسالمی 
بگذارید، ]استاد مشکات[ گفته بود استادش 
را پیدا کنید، من حرفی ندارم. به نظرم این 
حرف را زمان شــاه سال 1354 گفته است. 
می روند با شــهید بهشتی و عالمه جعفری 
صحبت می کنند که این ها قبول نمی کنند 
و وقتی با مرحوم شــهید مطهری صحبت 
می کنند، ایشان)شهید مطهری( می گوید من 
اول می نشــینم با اساتید اقتصاد ببینیم چه 
چیزی فرض گرفته می شود و بعدش می آیم 
و درس می دهم. یعنی باید یک جمعیتی از 
اساتید خبره حوزوی که روی اقتصاد اسالمی 
کار کرده اند بنشینند و با دانشگاهیان بحث 
کنند ببینند مســائل و مشــکالت روز چه 
هست، چیزهایی که جزو مسلمات اسالمی 
اســت را  به عنوان مســلمات وارد کنند و 
جاهایی نیز به قول مرحوم شــهید صدر که 
منطقه الفراغ است و شما مخیرید این اصل 
یا آن اصل را قبول کنید- در فیزیک هم ما 
خیلی از مسلمات را قبول می کنیم که یک 
عده اش خیلی حساس تر و خطیرتر است مثل 
اصل علیت و یک عده اش از این دانشمند تا 
آن دانشمند فرق دارد- این کار را بکنند. علت 
]مشــکالت[ این است که ما روی این ها کار 
نکرده ایم. اکنون تکنولوژی خیلی مسائل را 
روی کار آورده و این ها مستلزم این است که 
بنشینند و روی این مسائل کار کنند. زمانی 
روی همین سلول های بنیادی و انسانی که 
می خواهند به صورت مصنوعی بسازند خیلی 

بحث بود. مدتی در اسالم آباد پاکستان بودم، 
یک خانم آمریکایی آمد و گزارش داد چقدر 
مسیحیت و کلیسا نشسته است و روی این 
مسائل که کدام ]اصل[ با دین منافات دارد و 
کدام ندارد کار کرده است. اقتصاد فعلی واقعاً 
مشکل دارد اما پس از این تحوالت به واسطه 
کرونا خدا می داند که برخی از دانشــمندان 
مهم غرب چقدر در آمریکا و غرب از اقتصاد 
حاکم انتقاد کردند. بنابراین من این را اصاًل 
قبول ندارم که اقتصاد اســالمی نداریم. باید 
]روی این موضوعات[ کار شود. همان طور که 
ســرآمدان آن ها پس از اینکه مقداری انتقاد 
و تضارب آرا شــد، فهمیدند بدون فلســفه 
نمی شود کار کرد. شــما بروید و ببینید در 
آکسفورد ائتالفی از فیزیکدانان و ریاضیدانان 
و فالسفه روی مسائل مهم فیزیک دارند کار 
می کنند؛ این کار باید در ایران نیز انجام شود. 

یعنی ما ناچاریم از فلســفه در این   
حوزه کمک بگیریم؟

100 درصــد. وقتــی در برکلــی ]آمریکا[ 
دکترای فیزیک می خواندم سر کالس فیزیک 
نمی شد از فلسفه اســم برد ولی حاال بروید 
ببینید چه خبر اســت! خیلــی تغییر کرده 
است. آن ها به انتقاد معتقدند ولی ما محیط 
مان ســاکت است، به همین دلیل در برخی 
از دانشکده های ما با بعضی از این بحث های 
فلســفی به صراحت مخالفــت می کنند در 
حالی که دانشــمندان غربی کتاب ها در این 

موضوعات نوشته اند.
 
این کالم شما که ما از آنچه در غرب   

می گذرد بی خبریم به این معنا نیست 
که سیر تحول نظری در غرب، نسخه 

دقیق مشکالت نظری ماست؟ 
دقیق نه، باید تحلیل کنیم، برای اینکه آن ها 
هزاران چیز را دارند به ما تحمیل می کنند. 
باید کامل فهمیده شود تا هر کدام که قابل 
قبول اســت و با اصولمان می خواند را قبول 
کنیم. پیغمبر فرموده انــد »اطلبوا العلم ولو 
بالســین«. همه کارهای آن ها و حرف هایی 
که می زنند باطل نیســت؛ بایــد با منطق 
خودمان بســنجیم و همان طور که در اوایل 
تمدن اسالمی برخی کتاب های غربی ترجمه 
شد، تعامل علمی مان را حفظ کنیم. به قول 
شهید مطهری، ائمه هیچ گاه مخالفتشان را 
با این ترجمه ها ابراز نکردند ]دست به ترجمه 
بزنیم[ و روی هر آنچه قابل قبول ماست و با 
اصول ما همخوانی دارد و می توانیم روی آن ها 

کار کنیم، تمرکز کنیم.

برای نظام اقتصادی می توان از ©
سیره معصومین)ع( بهره برد

مهر: برنامه تلویزیونی ســوره، در نخستین 
شب با موضوع »پیامبر دنیا، پیامبر آخرت: 
گستره شناسی رسالت پیامبر اسالم )ص(« 
میزبان آیت اهلل ابوالقاســم علیدوست، استاد 
حوزه و دانشگاه بود. وی در آغاز برنامه گفت: 
بررسی گستره رســالت پیامبر اسالم بحث 
عمیق نظری و علمی اســت و نباید انتظار 
داشته باشیم با بهره گیری از عقل و نص به 
نتیجه یکسان برسیم و در مواقعی در برداشت 
از نصوص یا برداشــت از ادله اختالف نظر به 

وجود می آید که امری طبیعی است.
در بخش دوم گفت وگو، مسعود دیانی با اشاره 
به اینکه برخی از محققان و اســالم پژوهان 
هدف از رســالت پیامبــر را تنها موضوعات 
اخالقی می دانند، با طرح پرسشی صحت این 

ادعا را از علیدوست جویا شد.
 آیــت اهلل علیدوســت بــا تأکید بــر اینکه 
عقل و نقل، هر دو ســاحت های مختلفی را 
برای رسالت بیان می کنند، به برخی از آن ها 
اشاره کرد. وی گفت: قطعاً یکی از رسالت های 
پیامبــر اصالح اعتقادات و باورهاســت ولی 
وظیفه دیگر پیامبران آوردن شریعت )حالل، 
حرام و...( است و ما در دین احکام مختلفی 
داریم.وی ادامه داد: هرچند درباره گســتره 
شریعت در میان متفکران اختالف نظر وجود 
دارد ولی همه آن ها گســتره وسیعی برای 
شــریعت قائل اند. او با اشاره به اینکه رسالت 
دیگر پیامبر زنده کردن اخالق است، گفت: 
پیامبر منظومه ای از اخالق ساخته و سطح 
درک و برداشت انسان ها از اخالق و زیست 
اخالقی را باال برده اســت.این استاد حوزه و 
دانشگاه ادامه داد: یکی دیگر از رسالت پیامبر 
آشــنا کردن مردم با تاریخ و معارف اســت 
چنان که بخشی از قرآن به بیان روایت های 
تاریخی اختصاص دارد. ابوالقاسم علیدوست 
در ادامه برنامه در پاسخ به اینکه آیا حکومت 
و شــریعت از لوازم اعتقاد به رسالت پیامبر 
اســت یا خیر، موضوعات اقتصادی را مثال 
خود قرار دارد و گفت: نظام اقتصادی اسالمی 
به درستی کشف نشده است، به عنوان مثال 
ما گزاره دینی درباره اجاره، جعاله و مضاربه 
داریم اما تاکنون استنباط از آن ها به صورت 
جزیره ای انجام شــده اســت؛ یکی از اصول 
اقتصادی اســالم عدم چرخش سرمایه های 
بزرگ در دســت برخورداران بوده اســت و 
خداوند در قرآن کریم ســهم عظیمی را در 
اختیار پیامبران قرار می دهد تا این سرمایه به 
مستمندان برسد. در طول این سال ها کسی 

به دنبال حل این موضوع نبوده است.
علیدوست ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی 
کــه از روایــات قابل فهم اســت نفی وجود 
اختالف طبقاتی است. وی در پاسخ به اینکه 
هم اکنون می توانیم نظــام اقتصادی را احیا 
کنیم یا خیر، گفت: می توانیم اما به شرطی 
که فقیه همه نصوص را در یک نظام هرمی 
یا حلقوی در کنار شریعت، عقل و روایات و 
مشورت با کارشناسان ببیند تا به استنباط 

برسد و اقتصاد اسالمی حاصل شود.

در آکسفورد 
ائتالفی از 
فیزیکدانان و 
ریاضیدانان و 
فالسفه روی مسائل 
مهم فیزیک دارند 
کار می کنند؛ این 
کار باید در ایران 
نیز انجام شود
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گزارش

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1013604(

آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی هفشجان سهامی خاص به شماره ثبت 2827 و شناسه ملی 10340063030

: ترازنامه و  العاده مورخ 1398,09,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
حساب سود و زیان سال 1397بررسی و مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند حسابداران 
رسمی به شناسه ملی 10100588054 به سمت بازرس اصلی و آقای امین سلطانی آفرانی به شماره ملی 1284879348 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالنتشار قدس جهت نشر آگهی های 

شرکت اتخاب شد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1013811(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پهن دشت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21175 و شناسه ملی 10380366728

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای خلیل بیک زاده به شماره ملی0819637238به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای علی صحرائی دولتخانه به شماره ملی 0942425383به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
روزبه بیک زاده به شماره ملی0819681458 به سمت عضو هیئت مدیره 4- آقای روزبه بیک زاده به شماره ملی0819681458به 
سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء آقای 

روزبه بیک زاده) مدیر عامل و عضو هئیت مدیره( 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 )1013789(

آگهی تغییرات شرکت باغداری کشاورزی سر افرازان احرار خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35514 و شناسه ملی 10380509574

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. -آقای جوادرضایی با کد ملی 0937861979 بعنوان بازرس اصلی وآقای مجتبی محمد زاده با کد ملی 0827930356 بعنوان 
بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جعفر مهمان نواز با کد ملی 
0932004881 آقای مجتمع اقتصادی آزادگان با کد ملی 10380229063 آقای محمود سلطانی با کد ملی 1061004414 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و آقای حسن زمانی با کد ملی 0919415529 بعنوان علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -صورتهای مالی و 

ترازنامه منتهی به 1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت .
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شرکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی در نظر دارد اتصاالت 
پلی اتیلن مورد نیاز  خود را به ش��رح  ذیل و با مشخصات 
و ش��رایط کل��ی من��درج در اس��ناد مناقص��ه و مطاب��ق ب��ا 
استانداردهای شرکت ملی گاز ایران )IGS- M-PL-014-2 )2(( و مورد تأیید 
بازرس��ی فنی شرکت گاز استان خراس��ان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین 
کنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه شرکتهای سازنده و یا 
تأمین کننده که توانایی تأمین کاالی مذکور و تهیه تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت ش��رکت در فراخوان به س��امانه 
 )www.setadiran.ir( ب��ه آدرس )ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد
ب��ه ش��ماره فراخ��وان )2099091444000047( مراجع��ه و اس��ناد مناقص��ه را 

دریافت نمایند.
تذک��ر : تولید کنندگان اتصاالت پلی اتیلن به ش��رط عدم حضور در مناقصه 
م��ی توانند صرفًا یك نماینده )ش��خص حقوقی با ش��رایط مندرج در اس��ناد 

ارزیابی کیفی( جهت ش��رکت در مناقصه معرفی نمایند.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی 
خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بل��وار پیامبر اعظ��م )ص(- ابتدای خیابان 
شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور 
قرارداده��ا- کدپس��تی : 9719866838 - تلف��ن :  32392000-056 ، نماب��ر 

قراردادها :  056-32400523
مح��ل تأمی��ن اعتبار پیمان : اعتبارات س��رمایه ای )مناب��ع داخلی - طرحهای 

غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
موضوع مناقصه : خرید 31 قلم اتصاالت پلی اتیلن گازی )تقاضای شماره 9930009( 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعالم شده در 
آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 6.000.000.000 ریال )شش میلیارد ریال( 
ش��رایط مناقصه گران : • داش��تن ش��خصیت حقوقی و پروانه کار

• توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما
• داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد

• توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
• ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده سال 98 و یا حداقل سال 97 توسط 

مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
• ارائه ایران کد کاال الزامی است.

برنامه زمانی مناقصه : • مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی 
: از تاریخ 99/07/19 لغایت ساعت 19:00روز چهارشنبه مورخ 99/07/23 

• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه 
ستاد : ساعت 19:00 چهارشنبه مورخ 99/08/07  

• اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  99/08/12 
• زم��ان و م��کان بازگش��ایی پ��اکات الف و ب : س��اعت 12:00روز ش��نبه مورخ 

99/08/17  - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
• زمان و مکان بازگش��ایی پاکات ج : پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها 
، پاکتهای مالی ش��رکتهای واجد ش��رایط در تاریخ 99/08/21 ، در محل س��الن 
جلس��ات شرکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر 
است تاریخ و مکان اعالم شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه 
به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیش��نهادها امکان تغییر وجود خواهد داش��ت 
، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی 
آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبی )حداقل 72 س��اعت قبل از جلسه 

قطعی گشایش پیشنهادها( اقدام خواهد نمود.
ب��ا توجه ب��ه اینکه کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد 
لذا الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذک��ور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. 
الزم به ذکر اس��ت اسناد از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( توزیع خواهد ش��د و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت 
اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق 
سامانه س��تاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران می بایست اسناد 
مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از 
شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و 

محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و 

www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد. 
روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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آگهي فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزيابي کیفی 
اول)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره   1399.3718(  ت 

وب��
ن

annotation@qudsonline.ir

تیشه های ریشه ها )6(

 پروفسور حمیدرضا یوسفی

 گفت وگو با استاد مهدی گلشنی  گفت وگو با استاد مهدی گلشنی 
درباره مناقشه های اخیر امکان علوم انسانی اسالمی درباره مناقشه های اخیر امکان علوم انسانی اسالمی 

می گویند اقتصاد اسالمی می گویند اقتصاد اسالمی 
نداریم چون در جریان نداریم چون در جریان 
علم روز نیستندعلم روز نیستند
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بقای اسالم مرهون قضیه عاشوراست  رسا: آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار گفت: بزرگ ترین نعمت خداوند به بشریت نعمت هدایت است؛ سیدالشهدا)ع( با نهضت عاشورا و اسارت خانواده خود سبب 
شد بشریت از جهالت به سوی عقالنیت هدایت شوند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: اگر واقعه عاشورا نبود، دین اسالم خاتمه می یافت و به طور کلی محو می شد؛ از این رو استمرار و بقای دین اسالم 

و مذهب شیعه مرهون قضیه عاشوراست. وی افزود: در مسئله عاشورا باید قدم صدق با امام حسین)ع( و یاران او داشته باشیم و اهداف، مقاصد و آرمان  های سیدالشهدا)ع( را یادآوری کنیم.

مسئول دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم 
خبر داد 

©
 j برگزاری نخستین سوگواره علمی- فرهنگی امام رضا

»jبا محوریت »عیون اخبارالرضا
احمد فیاض: مســئول دفتر نمایندگی 
بنیاد پژوهش های اســامی آستان قدس 
 رضوی در قم از برگزاری نخستین سوگواره 
علمی- فرهنگی امام رضا)ع( با محوریت 

کتاب »عیون اخبارالرضا)ع(« خبر داد.
حجت االسام علی راد در نشست خبری 
خود با حضور جمعی از اصحاب رسانه که 

پنجشنبه گذشته در محل تاالر نمایشگاه مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار 
شد با اشاره به موقعیت تاریخی ویژه و خاص امام رضا)ع( در تاریخ شیعه اظهار کرد: بر 
ما شــیعیان واجب است تا این دستاوردها و معارف رضوی را واکاوی کرده و دقیق تر و 
عمیق تر با آن ها آشنا شویم. بر پایه این ضرورت در جشنواره های دهه کرامت و سوگواره 
رضوی دهه آخر صفر سعی وافری داریم تا دستاوردها و معارف رضوی و سیره این امام 

همام را معرفی کنیم.
حجت االسام راد در تشریح برنامه های مرکز پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی 
)نمایندگی قم( تصریح کرد: نخستین سوگواره علمی فرهنگی امام رضا)ع( با محوریت 
کتاب مشــهور، بدیع و ممتاز شــیخ صدوق »عیون اخبارالرضا)ع(« از جمله مهم ترین 
برنامه های اصلی این نمایندگی است که از شنبه 19 مهرماه به طور رسمی آغاز می شود. 
این ســوگواره ایده ای اســت که در ذیل خود قصد دارد معارف رضوی را در بخش های 
علمی، پژوهشی، فرهنگی، ادبی، هنری و... به زبان روز و با رویکردی خاق محور ارائه کند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با تأکید بر اهمیت کتاب عیون اخبارالرضا)ع( گفت: 
بــا وجود اهمیت و ارزش باالی کتاب عیون اخبارالرضا)ع(، تاکنون این کتاب در میان 
شیعیان تبدیل به گفتمان نشده و از همین رو تصمیم گرفته شد در این امر گام بزرگی 
برداشته شــود تا مسلمانان با اندیشه رضوی بیش از گذشته آشنا شوند. بازشناسی و 
مطالعه کتاب عیون اخبارالرضا)ع(، تشــریح معارف اخاقی، اعتقادی، تقریبی، ادیانی، 
تاریخی، سیاسی، قرآنی، حدیثی، تربیتی و اجتماعی کتاب، استنباط آموزه های نظری 
و کاربردهای آن، جهانی سازی دهه کرامت و دهه آخر صفر و... برخی از اهداف سوگواره 
است که اهدافی چون ایجاد گفتمان علمی در میان نخبگان حوزه و دانشگاه در ارتباط با 
کتاب عیون اخبارالرضا)ع(، اعتبارسنجی احادیث این کتاب، بازشناسی رویکرد و اهداف 

شیخ صدوق و... برای آن ترسیم شده است.
استاد دانشگاه تهران افزود: نخستین سوگواره علمی فرهنگی امام رضا)ع( در چندین 
بخش از جمله بخش علمی، کرسی های ترویجی و نشست های علمی و بخش سوگ 

رضوی با محوریت کتاب عیون اخبارالرضا)ع( طی دهه آخر صفر برگزار خواهد شد. 
حجت االســام علی راد افزود: در بخش نخست 16 نشست تخصصی علمی با حضور 
نخبگان حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد. نشست های اختصاصی از 19 تا 28 مهر هر 
روز از ساعت 10 تا 11، 16 تا 17 و 20 تا 21 برگزار می شود و به شرکت کنندگان فعال 

در این برنامه ها جوایز ویژه ای اهدا می شود.
وی در تشریح بخش مصاحبه ها افزود: مصاحبه های تخصصی با عالمان حوزه و دانشگاه در 
برنامه »کتاب عیون اخبارالرضا)ع( از نگاه فرهیختگان« با محوریت پرسش های ده گانه ای 
که تحویل شده، درباره ابعاد مختلف کتاب عیون برگزار می شود. به همین منظور با بیش 
از 60 نخبه حوزه و دانشگاه رایزنی و گفت وگو به عمل آمده و دیدگاه هایشان در ویژه نامه 

سوگواره منتشر خواهد شد.
بخشــی با عنوان هنر، ادب و رســانه پیش بینی شــده که در مهم ترین قسمت های 
 آن می تــوان بــا تکیه بر بعد ادبی، به محفل شــعرخوانی ســوگ رضوی و مضامین 
عیون اخبارالرضا)ع( در ســاعت 16 روز شهادت امام رضا)ع( با حضور شاعران مطرح 
آیینی و مذهبی کشور اشاره کرد. وی در ادامه و در تشریح بخش »سوگ رضوی« که 
در ساعت 16 روز 26 مهرماه جاری برگزار خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: شاعران آیینی و 
پیشکسوتانی همچون استاد محمدعلی مجاهدی، حجت االسام شفیعی و... از جمله این 

شاعران هستند که در سوگ رضوی حضور خواهند داشت. 
گفتنی اســت عاقه منــدان می توانند با توجه به شــرایط کرونایی، برای مشــارکت 
aparat.com/jahad/qom/live  و در ایــن نشســت ها و پخش زنده بــه آدرس های

 /webinar.razavi.ir/qomمراجعه کنند.

 معارف  در احادیث متعددي این مضمون از 
ناحیه ائمه)ع( وارد شده که آسمان 40 روز بر 
شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( گریست. 
به طــور نمونه در کامل الزیــارات که یکي از 
معتبرترین کتاب های روایي ماست روایت شده 
که امام صادق)ع( به زراره فرمود: »یَا ُزَراَرُه إِنَّ 
م «  َماَء بََکْت َعلَی الُْحَسْیِن أَْربَِعیَن َصَباحاً بِالدَّ السَّ
اي زراره آســمان 40 روز بر حسین)ع( خون 
گریست. براي توضیح این واقعه آسماني، نکاتي 

را به عرض خوانندگان محترم مي رسانم :
الف: برخاف دیدگاه رایــج، دیدگاه قرآني و 
عقاني این اســت که همه موجودات از نوعي 
شــعور و آگاهي برخوردارند و از این  رو همه 
موجودات حتي جمادات، خداوند را ســتایش 
مي کنند. چنان که در قرآن به این نکته اشاره 
شده است؛ آنجا که مي گوید: »إِْن ِمْن َشيْ ءٍ إاِلَّ 
یَُســبُِّح بَِحْمِدهِ َو لِکْن ال تَْفَقُهوَن تَْسبیَحُهم« 
)اسراء: 44(؛ یعني هیچ موجودي نیست مگر 
اینکه خدا را حمد و ســتایش مي کنند گرچه 
شما ستایش آنان را نمي فهمید. روشن است 
اگر فهمي نباشد ستودن معني ندارد، پس همه 
اشیا حتی جمادات داراي شعورند گرچه میزان 

شعور اشیا متفاوت است.
ب: چون همه موجودات، واجد نوعي شــعور 
و آگاهي اند، پس واجد نوعي غم و شــادي نیز 
هستند پس آن ها از حوادثي شاد و از حوادثي 
محزون مي شــوند و احیاناً این غم و شادي را 
متناسب با ساختار وجودي خود ابراز مي کنند. 
از ایــن  رو خداوند در قــرآن درباره فرعونیان 

مجرم که در نیل غرق شدند مي گوید: هاکت 
این مجرمان موجب نشــد که آسمان و زمین 
براي هاکت آن ها اظهار حزن کرده و بر آن ها 
ــماُء َو اْلَْرض«  بگریند: »َفما بََکْت َعلَْیِهُم السَّ
)دخان:29( و این خود نشــان مي دهد که در 
مواردي، این امکان هست که آسمان و زمین 

براي فقدان افرادي، اظهار غم کرده و بگریند.
ج: عاوه بر منابع شیعه، در منابع اهل  تسنن 
نیز گریستن آسمان بر حسین)ع( گزارش شده 
است و این نشان مي دهد که این واقعه تاریخي 
از ناحیه منابع بي طــرف و حتي مخالف هم 
تأیید شده است. از جمله بیهقي که از محدثان 
و مورخان بزرگ اهل  ســنت است، در دالئل 
النبوتش روایت کرده: وقتي حســین بن علي 
کشته شد آسمان خون بارید به گونه اي که هر 
چیزي از خون پر بود »لما قتل الحسین بن علي 

مطرت السماء دما، فأصبحت وکل شيء مآلن 
دما«؛ و نیز ذهبي در تاریخش روایت کرده است 
که راوي گفت آن گاه که حسین)ع( کشته شد 
باراني مثل خون بر خانه ها و دیوارها بارید »لما 
قتل الحسین مطرنا مطراً کالدم علی البیوت 
والجدر«.  همچنین بیهقي در دالئلش روایت 
مي کند که ولید بــن عبدالملك )از حاکمان 
بني امیه پس از یزید( در مجلسي، از حاضران 
پرسید چه کســي مي داند که در سنگ هاي 
بیت المقدس در روز قتل حسین چه رخ داد؟ 
و زهري که در آن مجلس بود پاسخ داد در آن 
روز هیچ سنگي جابه جا نشد مگر اینکه زیرش 
خون تازه یافت مي شد »لم یقلب حجر إال وجد 
تحته دم عبیط«؛ این گزارش تاریخي بیهقي نیز 
به خوبي داللت دارد که خونین بودن زمین در 
روز عاشورا در منطقه حاکمیت یزید و بني امیه 

واقعه معروفي بوده است.
د: در فرازهایي از زیارت عاشورا نیز به عظمت 
مصیبت شهادت حسین بر آسمان ها و زمین 
تصریح شده است آنجا که مي خوانیم: »و أَْعَظَم 
اَواِت  ــمَ ِم َو فِي َجِمیِع السَّ َرزِیََّتَها فِي اْلِْســاَ

َو اْلَْرِض«؛ بنابرایــن زمیــن 
ذي شــعور  آســمان هاي  و 
بــا شــهادت آن حضــرت، 
بــه ســختي گرفتــار غم و 
حزن گشــته و به ســختي 
مصیبت دیده و عزازده شدند 
بنابراین بر پایه احادیث مورد 
بحث یك اربعین، 40 روز بر 
این مصیبت خون گریستند. 

صاحب تفسیر روح البیان که از 
مفسران اهل  تسنن در قرن 12 
است، در تفسیر خود با اشاره به 
برخي روایت های واقعه گریستن 
آســمان و زمین بر شــهادت 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت 
در پایــان این بحــث، دوبیتي 
زیر را آورده و با آسمان و زمین 
همنوا شده است. ما نیز در این 

روزهای اربعیني با او و با آسمان و زمین همنوا 
شده و مي خوانیم:

این سرخی شفق که برین چرخ بي وفاست
هر شام، عکس خون شهیدان کرباست  

گر چرخ خون ببارد ازین غصه درخور است
ور خاک خون بگرید ازین ماجرا رواست 

یادداشتی از حجت االسالم حسین عشاقی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

j گريه اربعيني آسمان بر حسين

برخالف دیدگاه 
رایج، دیدگاه 

قرآني و عقالني 
این است كه همه 

موجودات از نوعي 
شعور و آگاهي 

برخوردارند

بــــــرش

یکی از بدترین دردهای ©
جامعه، جهالت است

جامعه در دوره های مختلف به دردهای 
مختلفی چون اســراف، غفلت و... مبتا 
می شــود اما یکی از بدتریــن دردهای 
جامعه جهالت است؛ در چنین جامعه ای 
افــراد قــدرت تحلیل نخواهند داشــت 
و ممکن اســت طــی چنــد روز امتی 
گوساله پرست شــوند و یا برادری را در 

چاه افکنند.
جامعه در دوران امام حســین)ع( گرفتار 
جهل بــود؛ مــردم در آن دوران یزید را 
به عنــوان خلیفه جامعه اســامی قبول 
داشــتند و معتقد بودند اگر کســی با او 
مخالفــت کند کفر ورزیده و اگر دســت 
به بیعت شــکنی بزند مرتکب فعلی حرام 
شده است. ]مثل امروز که[ وقتی امارات 
با رژیم صهیونیستی قرارداد بست مفتی 
اعظم امارات گفت خلیفه امارات ولی امر 
مسلمین است و تصمیم گرفته با اسرائیل 
قرارداد ببندد؛ حتی یك عالم با این اقدام 
مخالفــت نکرد و همگی ایــن قرارداد را 
پذیرفتند، این مصداق جهالت اســت؛ یا 
مصداق دیگر جهالت جریان داعش است 
که سر بی گناهی را از تن جدا می کند تا 

با پیامبر اکرم)ص( همنشین شود.
امام حســین)ع( خون خود را در راه خدا 
بــذل کرد تا جامعــه را از جهالت نجات 
دهــد؛ ]لذا[ نجــات جامعــه از جهالت 
مهم تریــن رســالت قیام عاشــورا بود و 
امام حســین)ع( در قیام عاشــورا ابتدا 
امام  دشــمنان  پرداختند.  نصیحــت  به 
حسین)ع( کسانی بودند که آخرت را به 

دنیا فروختند.
و  بــر دشمن شناســی  اربعین  زیــارت 
معــرف  و  دارد  تأکیــد  امام شناســی 
شــخصیت امام حسین)ع( است. در این 
زیارت بــه حبیب اهلل بودن، خلیل بودن، 
مظلومیت و صفی اهلل بودن حضرت اشاره 
می شود. اباعبداهلل الحسین)ع( حبیب اهلل 
هســتند و اگر کســی می خواهد بداند 
باید  چقدر محبوب خداوند متعال است 
ببیند چقدر به زیارت امام حســین)ع( 

عاقه و اشتیاق دارد.
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خبر

یادداشت شفاهی
  حجت االسالم و المسلمین
 دكتر ناصر رفیعی

 رســا   آیت اهلل ســیدمحمدمهدی میرباقری، در سخنرانی 
خود در شــب اربعین حســینی که در حــرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( برگزار شد، به تبیین آثار و برکات زیارت 
امام حســین)ع( پرداخت و گفت: در گذشته نظام اجتماعی 
برده داری حاکم بوده و افراد نذر برای حریت برده ها داشته اند، 
در حالــی که ثواب هر قدم زائر امام حســین)ع( ثواب آزادی 
یك بــرده را دارد؛ از این رو زائر امام حســین)ع( هم خود را 
از اولیای طاغوت و بردگی شــیاطین و آتش نجات می دهد و 
دیگران را به این مسیر دعوت می کند. آیت اهلل میرباقری با بیان 

اینکه دیکتاتورهای جهان با حکمرانی فضای مجازی قصد دارند 
جوامع بشری را به اوج بردگی خود برسانند، گفت: زیارت امام 
حسین)ع( و پیاده روی اربعین سبب نجات از بردگی مستکبران 

جهان است. 
وی با بیان اینکه تجمع اربعین شــیعیان سبب شده است که 
قدرت مستکبران جهان به مخاطره بیفتد، گفت: صهیونیست ها 
درصددند که از هر طریق شده نگذارند شیعیان در سایه تجمع 
اربعین به اتحاد و همدلی برسند. وی با انتقاد از رسانه ملی برای 
عدم پوشش مراسم پیاده روی امسال گفت:  مردم ایران هوشیار 

و بافرهنگ هســتند که با وجود ویــروس کرونا به پیاده روی 
اربعین روی نیاورند؛ در حالی که مناسب بود فضای این مراسم 
را برای مردم ایران ترسیم می کردند تا اینکه افسوس و حسرت 

در دل آن ها بیشتر شود.
آیــت اهلل میرباقــری در پایان بیان کــرد: دو ماه اســت که 
دانش آموزان و دانشجویان در قتلگاه مجازی رها شدند و آن ها 
با همه مســائل فضای ناامن مجازی آشنا شده اند و از این رو 
باید در این روزها فضای عاشورایی و اربعینی برای نسل جوان 

ترسیم شود، تا جلو آسیب های این فضا گرفته شود.

گفتار

غرب می خواهد با حکمرانی مجازی جوامع بشری را به اوج بردگی برساند

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای 99,6888 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رمضان صادقی برمائی 
فرزندبرارقلی درششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 38,70 مترمربع به شماره کالسه99,88 قسمتی از پالک19 - 
اصلی واقع دراراضی گرائیل محله بخش 18 ثبت بهشهرمحرز گردیده است . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 14 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9906952   م الف 19905362
. تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,07,19  تاریخ انتشار نوبت اول 1399,07,05   

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر - علیمراد بابایی

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگه��ی موض��وع ماده 3قان��ون و ماده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای ش��ماره 12003332 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جابر 
کثیریان فرزند محمدعلی مقدار ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 238 مترمربع 
قس��متی از پالک 57 اصلی به کالس��ه 99-234 واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از محمدعلی کثیریان 
رس��می محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میش��ود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9906953    م الف 19905356
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,07,19 تاریخ انتشار نوبت اول 1399,07,5  

محمد مهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای 99,10018 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش��هرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آق��ای پرویزفرهی فرزند امیر 
درششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 15599,10 مترمربع به شماره کالسه98,739 قسمتی از پالک1 - اصلی واقع 
دراراضی حسین آباد بخش 18 ثبت بهشهرمحرز گردیده است . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
14 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9906954     م الف 19905349
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,07,19  تاریخ انتشار نوبت اول 1399,07,05   

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر - علیمراد بابایی

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقدسندرس��می برابر رای ش��ماره 12003338 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی مشکاتی شهمیرزادی فرزند محمد ابراهیم به شماره ملی 4999302731 در 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال 
مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی بک باب مغازه به مساحت 53 مترمربع از پالک 28 اصلی به کالسه 359-98 
واقع در اراضی نکا بخش 9 ثبت نکا خریداری ش��ده از س��ودابه مش��کاتی مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.   م الف 19905348  آ-9906955
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,07,19 تاریخ انتشار نوبت اول 1399,07,05   

محمد مهدی قلیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

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 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  139960308001001754   مورخ  1399/06/03  هیئت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد تقی خراش��ادیزاده فرزند محمد  بش��ماره شناسنامه 342 
کدملی 0653334192  در دو قطعه به شرح : 1� قطعه شماره یک ششدانگ یکقطعه باغ منزل به مساحت 729/72 
متر مربع تمامی پالک 25 فرعی از 657 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت رجبعلی و غالمعلی اطمینان 2 � قطعه شماره دو ششدانگ یکقطعه باغ منزل به مساحت 218/82 متر مربع 
قسمتی از پالک 27 فرعی از 657 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
حسین عباس آبادی 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-9906884
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/07                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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 آراء 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 محمد علی اکبر ابادی فرزند 

غالمرضا بشماره شناسنامه 60 و کدملی 0650616391 در : 
1� ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 177/21 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � اصلی 

واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
2� ششدانگ یکقطعه زمین مزورعی مشجر مثلثی شکل به مساحت 36/78 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 

623 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
3� ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر مثلثی شکل به مساحت 5188/51 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی 

از 623 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
4� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 1417/90 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 

� اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
5� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 7/22 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � اصلی 

واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
6� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 243/59 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � 

اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
7� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 40/81 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � 

اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی 
8� در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 73/665 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 623 � 
اصلی واقع در حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا بهدانی  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-9906887
تاریخ انتشار نوبت اول : 02 /1399/07                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/07                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه ( هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و 
مالکانه اشخاص را تأئید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی 
صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراضی داشته باشند 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رأی صادره در 

حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضر به دادگاه نخواهد بود .
1 - رأی ش��ماره 139960313006003060 و  139960313006003061مورخ��ه 1399/06/15 تقاضای آقای 
نجف آتشبار فرزند نصراهلل نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مریم غفاری قره ورن فرزند هاشم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 6485 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در میاندوآب خریداری شده از آقای رحیم تابان پرونده هیأت 4 - 94 به مساحت 62 / 152 متر مربع که برای 

آن پالک 29297 فرعی تعیین شده است . م / الف 27  آ-9906907
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1399/07/19 تاریخ انتشار نوبت اول :پنج شنبه 1399/07/03  

قنبر محمدوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب 

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای ابراهیم کالئی فرزند امیر به صورت ششدانگ یکقطعه باغ ، به مساحت 11512/19 متر مربع ، از پالک 752 
فرعی از سه � اصلی خداوندی بخش یک فردوس انتقال مع الواسطه از آقای سید محمد معزی � مکان وقوع ملک : 

شهرستان فردوس � بتدای جاده خانکوک 
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-9906935
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/19 تاریخ انتشار نوبت اول:   03/ 1399/07 

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

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 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره  139960308001000445   م��ورخ  1399/02/29  هیئ��ت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه صمدی  فرزند عبدالصمد  بشماره شناسنامه وکدملی 
0880060174  در شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 102/4  مترمربع قسمتی از پالک 1396-اصلی 

واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالمرضا دستگردی  محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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-9906805
تاریخ انتشار نوبت اول : 01 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 19 /1399/07                          
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9800593
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9800593 خانم ریحانه دامن کشان نام پدر: غالم رسول تاریخ تولد: 1363/07/09 
شماره ملی: 0938182072 شماره شناسنامه: 2187 جهت وصول تعداد سیصد و سیزده عدد سکه تمام بهار آزادی 
باستناد سند ازدواج شماره 15322 مورخ 1381/04/16 دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق 88 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی علیه ورثه مرحوم مجید ابراهیم پور محمدآبادی شامل: 1- معصومه اله پناهی نام پدر: غالمرضا تاریخ 
تولد: 1341/03/17 شماره ملی: 0940534886 شماره شناسنامه: 327 و 2- پوران دخت ابراهیم پور نام پدر: مجید 
تاریخ تولد: 1384/05/09 ش��ماره ملی: 0927660891 ش��ماره شناسنامه: 0927660891 با قیمومیت آقای علی 
رسولی راد با کدملی 1372195394 و 3- شاهرخ ابراهیم پور به قیمومیت علی رسولی راد نام پدر: مجید تاریخ تولد: 
1397/07/17 ش��ماره ملی: 0961825405 شماره شناسنامه: 0961825405 با قیمومیت آقای علی رسولی راد با 
کدملی 1372195394 )ضمناً با توجه به وارده شماره 47670- 1399/07/07 قیم پوران دخت و شاهرخ ابراهیم پور؛ 
آقای رضا ابراهیم پور محمدآبادی فرزند محمد به ش��ماره شناسنامه 2171 و کدملی 0936206225 متولد 1329 
اعالم گردید( اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حس��ب درخواست بستانکار طی وارده شماره 
37930- 1399/06/02 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 21299 فرعی از 183 اصلی بخش ده مشهد بیست و 
یکهزار و دویست و نود و نه فرعی از یکصد و هشتاد و سه اصلی بخش ده مشهد( به نشانی مشهد- هاشمیه 8- الله 
14- پالک 79/3- واحد 2 جنوبی ملکی مرحوم مجید ابراهیم پور محمدآبادی بازداشت گردید سپس برابر گزارش 

کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره 39032- 1399/06/05 مشخصات ملک بدین شرح میباشد:
به آدرس هاش��میه 8- الله 14- پالک آبی 79/3- طبقه دوم جنوبی در حضور متعهدله خانم ریحانه دامن کش��ان 
)همسر مرحوم( که به همراه فرزندان در منزل سکونت دارند مراجعه شد که ضمن تطبیق سند با محل، توضیحات 

الزم بشرح ذیل است:
مالحظات: آپارتمان در طبقه دوم جنوبی به مساحت 169/14 مترمربع در مجموعه مسکونی چهار طبقه روی پیلوت، 
نمای اصلی سنگ و پنجره ها در نمای اصلی فلزی طرح دار و سمت حیاط یو پی وی سی دو جداره، پله ها سنگ با 
حفاظ فرفورژه، دارای آسانسور، پالن اجرایی سه خوابه، کف پارکت و در دو اتاق با موکت، آشپزخانه اپن با کابینت 
چوبی طرح دار درجه یک و مطبخ پش��ت آن با کابینت ام دی اف، دیوارها کاغذ دیواری و در زیر س��قف نورمخفی، 

سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش با دو کولر آبی و دارای اشتراکات شهری می باشد.
ارزیابی آپارتمان طبقه دوم جنوبی: با عنایت به توضیحات فوق، موقعیت محل در منطقه مسکونی مناسب، مصالح 
مصرفی که اخیراً بازس��ازی ش��ده از نوع مرغوب، قدمت س��اختمان بیش از ده سال و دیگر عوامل مؤثر، ارزش پایه 
شش��دانگ آپارتمان مزبور در شرایط فعلی معامالت به مبلغ 2/300/000/000 تومان )دو میلیارد و سیصد میلیون 

تومان( پیشنهاد می گردد.
و برابرنامه اداره ثبت منطقه ش��ش مش��هد وارده به ش��ماره 36933- 1399/05/28 حدود اربعه آن بدین ش��رح 

می باشد:
شماالً: اول دیوار و پنجره ایست به نورگیر دوم در سه قسمت درب و دیواری به راه پله و آسانسور سوم در دو قسمت 
پنجره و دیواری به نورگیر شرقاً: اول دیوار به قطعه چهار تفکیکی دوم در سه قسمت پنجره و دیوار به نورگیر سوم 
دیواری به فضای قطعه 4 تفکیکی جنوباً: در پنج قس��مت پنجره و دیواری اس��ت تراس به فضای حیاط غرباً: بطول 

17/09 متر دیواری به فضای قطعه دو تفکیکی به پالک 10905 فرعی
مشخصات منضمات ملک:

انباری به مساحت 2/02
همچنین طبق نامه وارده به شماره 36933- 1399/05/28 ملک بازداشت دیگری ندارد.

با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها شش��دانگ پالک ثبتی موصوف در قبال مبل��غ 23/000/000/000 ریال 
قس��متی از مطالبات و حقوق دولتی مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 1/150/000/000 ریال نیمعشر دولتی و مبلغ 
920/000/000 ریال حق مزایده میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و 
مزایده بمقدار فوق از مبلغ 23/000/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 1399/8/6 
در محل ش��عبه دوم اجرا ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده 
برگزار میگردد. 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. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی- خیابان ثبت 

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. م.الف 334  آ-9907590
تاریخ انتشار آگهی: 1399/7/19

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9802514
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9802514 خانم معصومه باقری خلیل آباد به استناد سند نکاحیه به شماره 7116 
مورخ 1395/10/23 دفتر ازدواج 15 مش��هد اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به 28 عدد س��که بهار آزادی طرح 
قدیم علیه وراث مرتضی پوالدوند صادر که پس از ابالغ اجرائیه حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 7094- 
1398/11/30 سهم االرث مدیون از مازاد ششدانگ پالک ثبتی 1077 فرعی از 56 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مرحوم 
غالمحسین پوالدوند بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 3920- 1399/05/20 
پالک ثبتی فوق واقع در مشهد خیابان پنج تن پشت مسجد رسول اهلل کوچه 6 متری بین شهید بابانظر 26/1 و 28 

انتهای کوچه دو متری پالک 28 بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
ملک مذکور یک باب منزل ویالیی دو طبقه مسکونی قدیمی همکف و زیرزمین متصل بهم و به هم و با سازه دیوار 
باربر با سقف طاق ضربی است دارای انشعاب آب و برق و گاز مساحت اعیان دو طبقه حدود 110 مترمربع پنجره ها 
فلزی دارای آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام دارای اتاق خواب دیوارهای پذیرایی و اتاق ها گچ سفید سیستم 

گرمایش گاز سیستم س��رمایش کولرآبی نمای ساختمان سیمانی کف حیاط موزاییک مساحت عرصه طبق وضع 
موجود اسناد و مدارک 95/55 مترمربع می باشد میزان مالکیت ششدانگ است. به استحضار می رساند در استعالم 
اداره ثبت به شماره 2477- 1399/03/26 مساحت ملک مذکور 9500/55 مترمربع درج شده که با وضعیت موجود 
همخوانی ندارد و احتماالً مساحت مذکور اشتباه درج شده است. که در مجموع به مبلغ 3/300/000/000 ریال )سه 

میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده
حدود اربعه ملک: شماالً: شماال: بطول 12 متر دیواریست به زمین 583 فرعی، شرقاً: بطول 8 متر دیواریست به زمین 
573 فرعی. جنوباً در دو قسمت اول به طول 11/10 متر به پی دیوار زمین 581 فرعی دوم به طول 1/20 متر درب 

و دیواریست به کوچه احداثی از مورد ثبت، غرباً به طول 7 متر دیوار به دیوار باقیمانده 582 فرعی.
که با توجه نامه وارده به شماره 1568- 1399/06/17 مأمور اجرا و نظر به مطالبات بستانکار 14 سهم مشاع از 88 
س��هم ششدانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بستانکار به مبلغ 525/000/000 ریال مزایده خواهد شد. ضمناً 
مبلغ 21/000/000 ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 26/250/000 ریال میباش��د که طبق تبصره ماده 121 
آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 525/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 1399/08/06 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز 
بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده 
برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز 
بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت 

توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 302 آ-9907593
تاریخ انتشار: 1399/07/19

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

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  139960308001001852   مورخ  1399/06/12  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 حبیب اله زارع فرزند مراد علی  بش��ماره شناس��نامه 4 و کد ملی 
0652320007   در ششدانگ  یکباب منزل مسکونی  به مساحت 195/70 متر مربع قسمتی از پالک 1514 � اصلی 
)که پالکهای مذکور باسایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554 � اصلی تجمیع گردیده است .( واقع در خراسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سید ابوالفضل کوشه ای   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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/07                          آ-9907605

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 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  139560308001001746   مورخ  1399/05/11  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 کاظم غیاثی  فرزند   فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 120 و 
کد ملی 0650199766   در ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 90 متر مربع قسمتی از پالک 690 فرعی از 
247   � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی موسوی تبار   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 

آ-9907606 مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 05 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح 

ذیل آگهی میگردد:
خانم خدیجه اسداللهی به شناسنامه شماره 712 کدملی 0749401540 صادره تایباد فرزند قربانعلی در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 122/50 مترمربع پالک شماره 1236 فرعی از 257 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 

مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک کالسه 99-128
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  آ-9907594
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/7/19  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/5

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
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فارس:  وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
گفت: در پی تعمیق بازار بورس از طریق 
عرضه اولیه بنگاه هــای بزرگ مقیاس 
که شاخص های مناسب دارند، هستیم. 
فرهاد دژپســند، وزیــر اموراقتصادی و 
دارایی گفت: بحث عرضه ســهام ستاره 
خلیج فارس به عنوان یکی از بنگاه های 
بزرگ مقیاس به بورس وجود دارد. همچنین تصمیم داریم باقیمانده سهام دولت 
در بانک های ملت، تجارت و صادرات را در قالب دارا سوم به بورس عرضه کنیم. 
وی اضافه کرد: این موارد کمک می کنند که از یک سو سهامداران در بازارسرمایه 
با تنوع بیشــتری مواجه شوند و از سوی دیگر این بازار عمر بیشتری پیدا کند. 
دژپسند گفت: حمایت های دولت از بازار سرمایه و بورس، بنیادین است و در پی 

مدرن سازی بورس و همچنین افزایش عمق این بازار هستیم.
 وزیر اقتصاد افزود: یکی از حلقه های محدود در بورس ایران این بود که بازارگردانی 
توسط بنگاه ها مورد توجه نبود، اما براساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد 
همه بنگاه ها یا خودشان بازارگردانی کنند یا بازارگردان حرفه ای داشته باشند که 

این موضوع به ثبات در بازار بورس کمک می کند.

 در سال جاری ۹میلیارد دالر ارز دولتی©
 صرف واردات کاالهای اساسی می شود

ایسنا: دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: 
مجموعــه ارز ۴هزارو200تومانــی که 
امســال برای واردات کاالهای اساسی 
اختصاص خواهــد یافت برابر ۹میلیارد 
دالر است. محمدرضا کالمی اظهار کرد: 
8میلیارد دالر از این رقم از سوی بانک 
مرکزی تأمین می شود و یک میلیارد دالر 

نیز از محل تأمین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.
 وی با اشــاره به اینکه پنج قلم اصلی کاال در حال حاضر ارز ۴هزارو200تومانی 
دریافت می کنند، ادامه داد: ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی 
برابر با 6/۴میلیارد دالر اســت و میــزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با 2/5 
میلیارد دالر اســت.به گفته کالمی، برای پنج قلم کاالی مشــمول دریافت ارز 
۴هزارو200تومانی باید تاکنون ۴میلیارد و ۴00میلیون دالر پرداخت می شد که 
طبــق آخرین آمار میزان تخصیص ارز 3/5 میلیــارد دالر و میزان تأمین ارز 3 
میلیارد دالر اســت و 60درصد از ارز تعیین شده در برنامه تاکنون کد تأمین را 

دریافت کرده است.
کالمی با اشــاره به اینکه نظارت بر اقالم مشمول دریافت ارز ۴هزارو200تومانی 
در اولویت برنامه هاســت، گفت: در حال حاضر اقالمی نظیر روغن در شبکه های 
توزیع با قیمت مصوب وجود دارد. مقادیر موجودی روغن در سقف اعداد مصوب 
موجود اســت و موجودی مناسبی را در این حوزه دارا هستیم و هیچ مشکلی از 

این بابت نیست.

عبور اقتصاد ایران از اوج کرونا©
ایرنا: شیوع ویروس کرونا در اقتصاد تمام 
کشورها تأثیرات منفی مختلفی گذاشته 
است و براساس آمار رسمی جهان شاهد 
رشــد منفی نیم تا منفی 5۱درصدی و 
بیکاری بیش از ۴/5درصدی را در اکثر 
کشورها هستیم. به عنوان مثال حجم 
تجــارت در ایتالیا و اســپانیا با کاهش 
۴5درصدی مواجه شد، آلمان با کاهش 7درصدی رشد اقتصادی، بی سابقه ترین 
رکود خود پس از سال ۱۹۴2 را تجربه کرد و چینی ها پس از دو دهه وارد رکود 

شدند.
ایــران نیز از این کاهش جهانی بی نصیب نمانــد، هرچند که وجود تحریم های 
ظالمانه و سیاست فشار حداکثری آمریکا، اقتصاد کشور را از تمام جهان متمایز 
کرده اســت.به دلیل مدیریت درست و ذخایر کافی موجود در کشور، مشکالت 
غیرقابل پیش بینی رخ نداده و کشــورمان توانست از این شرایط عبور کند. این 
موضوع را فقط مسئوالن نمی گویند، آمارها نیز از بهبود وضعیت پس از گذر از سه 

ماه نخست شیوع ویروس کرونا حکایت دارد.

رشد کسب و کارهای آنالین با شیوع ویروس کرونا©
تسنیم: مطابق آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسب و کارهای آنالین، تعداد 
پروانه های کسب و کار در  6ماه نخست امسال به ۴28 پروانه رسیده است که از 

۴۱8 فقره در کل سال ۹8 و 5۴3 فقره در کل سال ۹7 بیشتر است.
در ســال های ۹5و ۹6نیز به ترتیب 223و 235فقره پروانه صادر شده است تا به 
این ترتیب، مجموع تعداد پروانه های صادر شده از سوی اتحادیه کسب وکارهای 

مجازی تاکنون به عدد یک هزارو8۴7فقره برسد. 
به نظر می رسد توسعه فعالیت های دیجیتالی در کسب وکارها و سبک زندگی ها 
جزو اتفاقات خوشایند شیوع بیماری کرونا در جهان است، به  طوری  که در این 
مدت کسب وکارهای سنتی به فناوری های دیجیتال گرایش پیدا کردند و از طرفی 
به استناد آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی نسبت به سال 
گذشته پروانه های بیشتری برای تأسیس کسب وکارهای آنالین صادر شده است.

میزان پراکندگی پروانه های صادرشــده از سوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
از لحاظ محصوالتی که ارائه می دهد حاکی از آن است که ۴3/۴ درصد پروانه ها 
برای آن دســته از کسب وکارهایی است که در فروشگاه های مجازی انواع کاال و 

خدمات عرضه می کنند. 
در ایــن میان 20/۱درصد پروانه ها برای عرضه صرفاً خدمات و ۱7/3درصد برای 
عرضه صرفاً کاال در فروشــگاه های مجازی بوده است و ۱2/۴ درصد برای عرضه 
گروه کاالیی خاص و6/8 درصد شــامل عرضه خدمــات در یک گروه خاص در 
فروشــگاه های مجازی می شــود. تهران، اصفهان، البرز، فارس، خراسان رضوی 
و مازنــدران به ترتیب در صدر جدول دریافت کننده پروانه از اتحادیه کشــوری 

کسب وکار مجازی هستند.

 بلیت پروازهای داخلی از اول آبان با دالر آزاد  28هزار تومانی محاسبه می شود

هر دقیقه پرواز حد اقل 8 هزار تومان
 اقتصاد/ طوسی بلیت پروازهای داخلی از 
اول آبان با دالر آزاد  28هزار تومانی محاسبه 
می شــود تا با افزایش ۱55درصدی قیمت 
بلیت پروازهای داخلی، هر دقیقه پرواز که 
زمانی 3هزار تومان هزینه داشت حاال بیش 

از 8 هزار تومان برای مسافران آب بخورد.
ایرالین هــا می گویند  دولت آن هــا را وادار 
کرده اســت که مســافران را یک درمیان 
بنشــانند و ارز دولتی را هــم از آن ها دریغ 
کرده اند. سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت 
راه نیز می گویند با آزادسازی قیمت ها، هیچ 
تقصیری در گرانی بلیت هواپیما ندارند. در 
این وانفسا مصرف کنندگان که همین چهار 
ماه پیش در اواخر خرداد امسال شاهد گرانی 
نرخ بلیــت پروازهای داخلی بودند، حاال باز 
هم با اصالح این فهرست به 
نفع شــرکت های هواپیمایی 

مواجه شده اند. 
کمترین و بیشــترین قیمت 
بلیت پروازهای داخلی مربوط 
به فهرســتی که خرداد ماه 
منتشر شــده بود به ترتیب 
272هــزار و 600 تومــان و 
یک میلیون و ۴۹هزار و 600 
تومان بود. این در حالی است 
که در نرخنامه جدید حداقل 
قیمت بلیت ۴۹۱ هزار و 700 
تومان و حداکثــر 2میلیون 
و 67۴ هــزار و 200 تومــان 
اســت.  در واقع حداکثر نرخ 
در  داخلی  پروازهــای  بلیت 
بازه زمانی خــرداد ماه ۹۹ تا 
مهرماه ۹۹ )اجرا از اول آبان( 
افزون بر ۱55 درصد افزایش 
بلیت  ارزان ترین  است.  یافته 
پروازهــای داخلی نیز در مدت یاد شــده 
بیش از 80 درصد افزایش یافته است تا در 
فهرست گرانی بلیت ها هیچ یک از خطوط 

مسافربری از قلم نیفتاده باشد.

با دالر 28هزار تومانی کار می کنیم»
آن طور که مقصود اسعدی ســامانی، دبیر 
هواپیمایی می گوید  انجمن شــرکت های 
براســاس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با 
کرونا، شــرکت های هواپیمایی از اول آبان  
ماه ملزم به رعایــت فاصله گذاری فیزیکی 
در پروازها هستند و به این ترتیب با رعایت 
فاصله گذاری، مجازند تنها 60درصد ظرفیت 

هواپیما را برای فروش عرضه کنند.
بــه گفتــه وی، براســاس قانــون برنامه 
پنجــم توســعه، نــرخ بلیــت پروازهای 
داخلی آزادســازی شــده اســت؛بنابراین 
شــرکت های هواپیمایی بــرای تطبیق با 
وضعیــت حمل و نقــل هوایی اقــدام به 
نرخ گــذاری قیمت بلیت هواپیما می کنند. 
طبق آنچه اســعدی می گوید، قیمت قبلی 
بلیت هواپیما براســاس دالر ۱۱هزار تومان 
محاســبه شــده بود، در حالی که قیمت  
دالر در حال حاضــر 28 - 27 هزار تومان 
است. از طرفی بانک مرکزی از سال گذشته 
دالر نیمایــی به ایرالین های کشــور نداده 
و شــرکت های هواپیمایی مجبورند برای 
تأمین قطعات هواپیمــا، ارز مورد نیاز خود 
را از بازار آزاد تهیه کنند. اســعدی یادآوری 
می کند، در جلســات با ستاد ملی مبارزه با 
کرونا بارها تأکید کردیم امکان شیوع ویروس 
در داخل هواپیما با توجه به تمهیدات انجام 
شده وجود ندارد، اما با این وجود اعالن های 
داخلی از اول آبان ماه ۹۹ باید با 60 درصد 

ظرفیت خود اقدام به مسافرگیری کنند. 

 دولت در افزایش قیمت بلیت»
  کاره ای نیست

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، چند 
روز پیش اعالم کرده بود در تفاهمی که از 
لحاظ پروتکلی با وزارت بهداشت و کمیته 
بهداشتی انجام گرفته است، مشخص شده 
چون هوای داخلی هواپیما هر سه دقیقه یک 
بار تخلیه می شود نگرانی از بابت ماندگاری 
یک هوای آلوده وجود ندارد . به گفته وزیر 
راه و شهرســازی، ایکائو هم در سندی که 
منتشــر کرد مســئله فاصله گذاری را الزام 
نکرد، اما این موضوع یعنی رعایت فاصله در 
ســفرهای هوایی به لحاظ روانی و به خاطر 
اینکه یک مطالبه اجتماعی بود، انجام شده 
است. با هماهنگی وزارت بهداشت نشستن 
یک در میان در هواپیماها الزامی شــده و 
طبیعی است این مسئله روی هزینه بلیت 
تأثیــر بگذارد.درعین حال تــورج دهقانی، 
معاون وزیر راه، در واکنش به افزایش قیمت 
بلیت هواپیمــا از اول آبان ماه، پای دولت و 
ســازمان هواپیمایی را از ایــن ماجرا کنار 
کشیده و گفته است: در این مسئله کاره ای 
نیســتیم و هیچ دخالتی در افزایش قیمت 
بلیت پروازهای داخلی نداریم. وی در عین 
حال از الزام شرکت های هواپیمایی به رعایت 
فاصله گذاری و مسافربری با ظرفیت 50و 60 
درصدی می گوید کــه ایرالین ها را مجبور 
کرده اســت براساس بخشــنامه 50 و 60 
درصــدی و همچنین قیمت دالر، نرخ های 

جدید را به مردم دیکته کنند.

افزایش قیمت حدود 2/6 برابری »
مهدی نجفی، فعال صنعت گردشــگری، 
یکی از مخالفان افزایش نرخ بلیت پروازهای 
داخلی به بهانه کرونا و دالر 30هزار تومانی و 
همین بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری 
اســت. او می گوید: با توافق شــرکت های 
هواپیمایی داخلــی، از اول آبان قیمت کف 
هر دقیقه پرواز از 3هــزار تومان به 8 هزار 
تومان افزایش پیدا می کند. مثالً قیمت کف 
بلیت رفت تهران - شیراز از 250هزارتومان  
به 680هزار تومان می رســد. با این افزایش 
2/6 برابــری قیمــت بلیت بایــد منتظر 
زنجیره جدیدی از تورم، بی اقبالی مسافران 
به ســفرهای هوایی، تعطیلــی آژانس ها و 
دیگر تبعات منفی باشیم. نجفی می گوید: 
مــا در مــاده ۴۴ قانون رقابــت داریم که 
عرضه کنندگان کاال و خدمات نمی توانند با 
توافق همدیگر قیمت تصویب کنند، چون 
این به ضرر مصرف کننده است، اما اکنون این 
اتفاق رخ داده است. چند شرکت هواپیمایی 
دور هم نشســته اند و قیمتــی را مصوب 
کرده اند که قیمت هــا از نظر ما غیرواقعی 
است.  ســازمان هواپیمایی کشوری هم در 
مقابل این فرایند نادرست سکوت کرده است.

پرداخت بهای ناکارآمدی شرکت های »
هواپیمایی توسط مردم

این کارشــناس با بیان اینکه ما در قوانین، 
چیزی به نام کــف قیمت یا تضمین کف 
قیمــت نداریم، تضمین کــف قیمت را به 
مثابه از بین بردن رقابت دانسته و می گوید: 
ایــن کار یعنی پرداخت بهــای ناکارآمدی 
شرکت های هواپیمایی توسط مصرف کننده.

نجفی با اشــاره به اینکه در همه جای دنیا 
قیمت بلیت هواپیما مدام دارد ارزان می شود، 
ولی در ایران دارد سه برابر می شود، می گوید: 
در حال  حاضر ما ۱۹شرکت هواپیمایی در 
کشــور داریم. چطور ممکن است همه این 
شرکت ها بهره وری یکسانی داشته باشند، 
هزینه هایشان یکسان باشد و قیمت یکسان 
بدهند؟ شــرکتی که می تواند کمتر هزینه 
کند و بهره وری بیشــتری داشــته باشد، 
می تواند قیمت های خــود را پایین بیاورد. 
استدالل شرکت های هواپیمایی ایران این 
است که نرخ دالر 30هزار تومان شده است. 
براساس داده هایی که دست ماست و موثق 
است، بیش از 20 درصد درآمد این شرکت ها 
ارزی نیســت. مگر به خلبان براســاس ارز 
حقوق می دهند؟ مگر به فرودگاه و سوخت و 
اجاره شان دالر می دهند؟ اصالً ربطی ندارد.

 گرانــی به بهانه کم شــدن تقاضا »
بــه گفته نجفــی، موضوع این اســت که 
هر ســال این موقع آمار سفرهای داخلی 
ما کاهش پیــدا می کند و نرخ متوســط 
میزان اشــغال صندلی های پروازی به طور 
اتوماتیک در فاصله زمانی آبان تا اســفند 
به حــدود 60درصد می رســد، چون وارد 
فصِل کم مســافر شــده ایم. شــرکت های 
هوایی می گوینــد ما نمی توانیم ۴0 درصد 
پروازهایمــان را به دلیل اجــرای پروتکل 
بهداشــتی مبارزه با کرونا بفروشیم، پس 
بایــد قیمت ها را باال ببریــم، در حالی  که 
در وضعیت عادی هم شــما نمی توانستید 
۴0درصد پروازهای خود را بفروشید، چون 
اصــالً  هیچ گاه تقاضایی در این فصل برای 

آن ۴0درصد وجود نداشت. 
این فعال صنعت گردشگری بیان می کند: 
اگر بحث آزادســازی قیمت هم باشد، این 
موضوع در همه جای دنیا تعریف دارد و آن 
این است که قیمت را عرضه و تقاضا تعیین 
می کند. اما اکنون اتفاقی که دارد رخ می دهد 
این است که ارائه کننده خدمت و کاال حق 
داشته باشد کف تعیین کند. این چه مدل 
آزادسازی قیمت است؟ شما قیمت بلیت را 
از ۱00هزار تومان می رســانید به 260هزار 
تومان. تخمین ما این است که این اقدام به 
میزان 35 تا ۴0 درصــد در فروش پروازها 
تأثیر بگــذارد و آن را کاهش بدهد، ولی در 
مقابِل این 35 تا ۴0درصد، فالن شــرکت 

۱60هزار تومان قیمت های خود را افزایش 
داده اســت. یعنی با وجــود کاهش تقاضا، 
افزایش قیمت ها به حدی است که موجب 

سود دوبرابری شده است.

 زنجیره ای از گرانی ها »
با افزایش قیمت ها 

اما عواقب کرونا، تصمیمــات ریالی و ارزی 
برای صنعت هوایی در ایران چیست. نجفی، 
فعال صنعت گردشــگری معتقد اســت: 
افزایش قیمت ها به این نحو، قطعاً زنجیره ای 
از تورم را به دنبال خواهد داشت. شما فکر 
کنید اگر بلیت هواپیمای تهران - شیراز به 
680هزار تومان برســد، نرخ بلیت اتوبوس 
و قطار هم تحت تأثیــر این موضوع دوبرابر 
می شــود. حتی اگر مجبور شوید با خودرو 
شخصی ســفر کنید، افزایش تصادف های 
جاده ای را در کشــور خواهیم داشــت. اگر 
دانشگاه یا آموزشــگاهی بخواهد استادی 
از شــهر دیگر بیاورد، هزینه آن دانشگاه و 
آموزشــگاه هم افزایش خواهد یافت.نجفی 
تأکیــد می کنــد: این یک زنجیره اســت. 
فقط افزایش بلیت اتفاق نمی افتد. تعطیلی 
آژانس های گردشــگری کوچک و متوسط 
از عوارض حتمی این گرانی است. این طور 
نیســت که چند شرکت هواپیمایی بیایند 
بگویند ما می خواهیم قیمت بلیت ها را ببریم 
باال و سازمان هواپیمایی کشوری هم سکوت 
کند و تمام. این مسئله، زنجیره ای از گرانی ها 
را در پی خواهد داشت و تأثیر خود را روی 
همه حوزه ها خواهد گذاشت. سازمان حمایت 
حقوق مصرف کننده با این افزایش قیمت ها 
مخالف اســت و ما امیدواریم سازمان ها و 
مراجع نظارتی و حکومتی هم ورود کنند و 
جلوی این اتفاق نامبارک را بگیرند.او مدعی 
است: ما درگیر یک زیاده خواهی و احتماالً 
سوءاستفاده از شــرایط هستیم. متأسفانه 
سازمان هواپیمایی کشوری در این بین بیش 
از آنکه نقش نظارتی و راهبری داشته باشد، 
نقش همیاری شرکت های هواپیمایی را دارد. 
شرکت ها حرفشان در سازمان برش دارد و 

خیلی راحت می توانند در آن البی کنند.

گران ترین و ارزان ترین بلیت ها»
خوب است بدانید براساس نرخنامه جدید 
بلیت پروازهای داخلــی، ارزان ترین قیمت 
بلیت هواپیما ۴۹هــزار تومان و گران ترین 
بلیت نیز به قیمت 2/6 میلیون تومان و هر 

دو مربوط به مسیر بندرعباس-تبریز است.
قیمــت گران تریــن و ارزان تریــن پــرواز 
تهران-مشهد در نرخنامه جدید به ترتیب 
یک میلیــون و 35۴هــزار و 700 تومان و 
6۴7هزار و 500 تومان و قیمت سقف و کف 
پرواز تهران-شیراز در این نرخنامه به ترتیب 
یک میلیون و ۱83هزار و ۴00 تومان و 6۴۱ 
هزار و۴00 تومان تعیین شده است. در مسیر 
تهران-اهواز نیز قیمت سقف یک میلیون و 
330هزار و 800 تومان و قیمت کف 56هزار 

و 200 تومان تعیین شده است.
گفتنی است، ایرالین های جهانی خواستار 
سیستم جهانی تســت کووید ۱۹ پیش از 
پرواز به جای قرنطینــه و محدودیت های 
سفر هستند که موجب فلج شدن سفرهای 
هوایی شده اند. انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی یاتا انتظار دارد حتی در صورت عرضه 
واکسن کووید ۱۹، سطح ترافیک هوایی تا 
پایان ســال 202۱ راکد مانده و ضرردهی 
شرکت های هواپیمایی با نرخ 5 تا 6 میلیارد 
دالر در ماه ادامه پیدا کند و تا سال 2022 

این بخش به سودآوری برنگردد.
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باشد کف تعیین 
کند

بــــــــرش

رفتار هیجانی در بورس زیاد است     نود اقتصادی:  علی صالح آبادی  رئیس اسبق سازمان بورس گفت: متأسفانه رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه زیاد است؛ چه زمانی که شاخص رشد مثبت داشته و 
چه زمانی که با کاهش مواجه می شود، شاهد رفتارهای هیجانی هستیم و عده ای برای جا نماندن از افزایش قیمت شتاب زده وارد بازار می شوند و یا حتی زمانی که بازار رو به کاهش می رود عده ای دیگر به سرعت 

اقدام به فروش می کنند که این رفتار برای بازار سرمایه مناسب نیست و آثار مخربی به همراه دارد. متاسفانه طی ماه های اخیر بازار سرمایه یکطرفه بوده است..

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس 
بازار کار و کارگری 

 شنبه 19مهر 1399  22صفر 1442 10اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9364

اداره کل آم�وزش و پرورش خراس�ان رض�وی در نظر دارد مقداری قطع�ات منفصله و ضایعات 
خودرو را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند.
متقاضی�ان می توانن�د از تاریخ 99/07/21 لغایت پایان وق�ت اداری 99/07/30 برای بازدید از 

خودروها در انبار مرکزی واقع در بلوار توس نبش سه راه کارخانه قند آبکوه مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/07/30

زمان بازگشایی : 99/08/01 ساعت 10 صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1 - برگ�زاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجودهزینه مربوطه(، پرداخت 
تضمین ش�رکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگش�ایی پاکتها، اعالم برنده، واریز 

وجه مزایده و تحویل کاال، از طریق سامانه امکان پذیر می باشد.
2 - با توجه به ماهیت مزایده، مزایده گر قبل از ارائه پیشنهاد حتما از اقالم موضوع مزایده بازدید 

به عمل آورد.
شماره تلفن های تماس جهت بازدید و پاسخگوی:

انبارمرکزی 37612522 - 051 
 کارشناسی اموال 32225282 - 051

آگهی مزایده عمومی

,ع
99
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اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
کارشناسی امور اموال و جمعدار اموال

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور 
فوق العاده  و مجمع  عمومی فوق العاده 

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  و مجمع 
عمومی ف��وق العاده ش��رکت گ��چ خراسان)س��هامی 
مل��ی  ثب��ت 19130 و شناس��ه  ب��ه ش��ماره  خ��اص( 
10100644481  به ترتیب درس��اعت  8:30 و 10:30 
صبح روز چهارش��نبه  99/07/30 در دفتر ش��رکت 
واقع درمش��هد -احم��د آباد - بلوار رض��ا - رضا 7 

پالک 19 برگزار می گردد. 
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران دع��وت می گردد 

درجلسه مذکور شرکت نمایند
  دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

جه��ت درج                االنتش��ار  کثی��ر  روزنام��ه  انتخ��اب   -1
آگهی های شرکت

2- انتخاب مدیران
3-  س��ایر م��واردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 

عادی بطور فوق العاده می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- تصویب اساسنامه جدید شرکت 
2-تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

3- س��ایر م��واردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی           
فوق العاده می باشد .

  هیئت مدیره شرکت گچ خراسان
9ع )سهامی خاص( 

90
75
92

گواهینام���ه موق���ت اینجان���ب اله���ام رس���تگار فرزند 
هوشنگ به شماره ملی 3591361348 دارای مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم رشته نرم افزار کامپیوتر مقطع 
کاردان���ی از دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د ایرانش���هر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد اج��رای پروژه 
مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای 
سطحی و س��یالب شهر س��بزوارطبق محدوده طرح 
جامع مصوب 91 رابه مبلغ 4.150.000.000 ریال به 
مش��اور واجد شرایط واگذارنماید.لذا شرکت های 
مهندسین مش��اوردارای گواهی صالحیت خدمات 
مشاوردر رشته تأسیس��ات آب وفاضالب وشبکه 
ه��ای آبی��اری وزهکش��ی)دارای س��ابقه مرتبط با 
موضوع(م��ی توانند جهت دریافت اس��نادمربوطه 
به امورقراردادهای ش��هرداری مراجع��ه نمایند.

جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
05144241781 تماس حاصل فرمایند.یابه سایت 
 www.Sabzevar.ir آدرس  س��بزواربه  ش��هرداری 
مراجعه کنندمبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
207.500.000 ری��ال به صورت نقد یا ضمانت نامه 
بانک��ی می باش��د. ضمنًا ش��هرداری در رد یا قبول 
هریک از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت 
ش��رکت در مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی 
اداری وق��ت  پای��ان  ش��هرداری  دبیرخان��ه  ب��ه 

 س��اعت 14:10 روزس��ه ش��نبه م��ورخ 99/7/29 
م��ی باش��د. مناقص��ه رأس س��اعت 12 صب��ح روز 
چهارش��نبه م��ورخ 99/7/30در محل ش��هرداری 

برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار 

     آگهی مناقصه 
)نوبت دوم(

,ع
99
07
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 ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به استناد 
بن��د )د( تبص��ره 4 بودج��ه مصوب س��ال 99 
نس��بت به واگذاری یک ب��اب واحدتجاری به 
صورت اجاره واقع در حاشیه خیابان مدرس 
از طری��ق مزای��ده کتب��ی اق��دام نماید.ل��ذا 
متقاضیان م��ی توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریاف��ت ف��رم مربوط��ه ب��ه واحد 
قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره 
تلفن 05144241781 تماس حاصل فرمایند.
مبل��غ س��پرده ش��رکت در مزای��ده مع��ادل 
5.400.000 ریال به صورت نقد یاضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمن��ًا ش��هرداری در رد یا 
قب��ول هری��ک از پیش��نهادها مختار اس��ت. 
آخری��ن  مهلت ش��رکت در مزای��ده و تحویل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری 
پای��ان وق��ت اداری روزس��ه ش��نبه م��ورخ 
99/7/29 م��ی باش��د. مزایده رأس س��اعت 
10 صبح روز چهارش��نبه مورخ 99/7/30 در 

محل شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار

     آگهی مزایده 
)نوبت دوم(

,ع
99
07
35
4

 ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد به اس��تناد 
بند)د( تبصره 4 بودجه مصوب س��ال 99 نسبت 
ب��ه واگذاری 10 واحد تج��اری در زیرزمین، یک 
واح��د درطبقه همکف ویک واح��د درطبقه اول 
ارگ امیری��ه از طری��ق مزای��ده کتب��ی اق��دام 
نماید.ل��ذا متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب 
اطالع��ات بیش��ترودریافت ف��رم مربوط��ه ب��ه 
واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجع��ه و ی��ا با 
حاص��ل  تم��اس  تلف��ن05144241781  ش��ماره 
فرمایند.مبلغ سپرده ش��رکت در مزایده بابت 
هری��ک از واحدها مع��ادل 5 درصد قیمت پایه 
بص��ورت نقد ی��ا ضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هری��ک از 
پیشنهادها مختار اس��ت. آخرین  مهلت شرکت 
در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه ش��هرداری پایان وق��ت اداری راس 
س��اعت 14:10روزس��ه ش��نبه م��ورخ 99/7/29 
م��ی باش��د. مزای��ده رأس س��اعت 10 صبح روز 
مح��ل س��الن  م��ورخ 99/7/30در  چهارش��نبه 

جلسات شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی
شهردار سبزوار

 آگهی تجدید 
مزایده )نوبت دوم(

,ع
99
07
35
2

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین باقری فرزند محمد ش ش64083 صادره از مشهد در مقطع 
کارشناس���ی )گواهینامه موقت( رش���ته حقوق قضائی صادره از واحد دانش���گاهی مش���هد به شماره 

2/9845/7255 و تاریخ73/7/5 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به آدرس :مش���هد دانشگاه آزاد اسامی قاسم آباد، چهارراه 

استاد یوسفی، پردیس دانشگاه اداره دانش آموختگان ارسال نمایید. 
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 بانک مرکزی شناخت دقیقی©
 از مختصات نقدینگی ندارد!

موضــوع افزایش نقدینگی در اقتصاد کشــور 
از مباحث جدی ســال های اخیر است. میزان 
نقدینگی سیل گونه که امروز به بیش از 26هزار 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت، تخریبگر 
اقتصاد ایران است.نقدینگی می توانست برای 
اقتصاد و رشــد تولید بســیار مثمر باشد، اما 
متأسفانه بی توجهی به استفاده درست و هدایت 
صحیــح آن نقدینگی را تبدیل بــه یک ابزار 
مخرب اقتصادی برای ایجاد ابرتورم در کشور 
کرده است.کاربرد درست و صحیح نقدینگی در 
اقتصاد کشور سال ها محل چالش اقتصاددانان، 
کارشناسان و مدیران شده است. واقعیت این 
اســت که ابتدا باید خود نقدینگی را درست 
کشف کنیم، اما متأسفانه هنوز وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی محل دقیق نقدینگی را در کشور 
شناسایی نکرده اند و یا به عبارتی شناخت فنی 
و تعریف دقیقی از مختصات نقدینگی در کشور 
ندارند؛ این مسئله خود نخستین مانع در مسیر 

اصالح نقدینگی در کشور است. 
بزرگ ترین مشکل کشــور برای حل مسئله 
نقدینگی، اصالح ســاختار بیمــار اقتصادی 
است. اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است؛ 
بنابراین اقتصاد خدماتی ظرفیت الزم را برای 
هضم این همه نقدینگی در خود ندارد، از این 
رو برای استفاده درســت از نقدینگی در این 
اقتصاد بیمار ابتدا باید جهت اقتصاد از مسیر 
»خدمات« به سمت »تولید« تغییر یابد؛ چرا که 
ظرفیت اقتصاد مولد کشــور حداقل سه برابر 
اقتصاد خدماتی است. مزیت اقتصاد مولد این 
اســت که هم کاربرد نقدینگی در آن آســان 
است و هم موجب افزایش بهره وری می شود، 
ضمــن اینکه با افزایش تولید بــازار داخلی و 
خارجی رونق می یابد؛ بنابراین در این چرخه، 
درآمدهای داخلی و خارجی به اقتصاد و تولید 
کشور سرازیر می شــوند؛ چرا که درآمدهای 
داخلی مبتنی بر درآمدهای خارجی اســت؛ 
بنابراین اقتصاد مولــد ظرفیت های به مراتب 

بیشتر و بیشتر از اقتصاد خدماتی دارد. 
به هر حال یک سال پیش راهکارهای کاربرد 
نقدینگی در اقتصاد کشور با امروز تفاوت های 
دیگری داشــت. مثالً در گذشــته برای مهار 
نقدینگی باید حتماً داللی حذف و سفته بازی 
از جریــان اقتصــاد خارج می شــد و از همه 
مهم تــر  فضای کســب و کار بهبود می یافت 
و ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی افزایش 
پیدا می کرد، اما امروز به دلیل پیچیده شدن 
وضعیت اقتصادی کشور متأسفانه پیش از این 
اقدام ها باید کارهای مقدماتی بیشتری را شروع 
کنیم که مهم ترین آن ها مهار تورم و جلوگیری 

از رشد قیمت هاست. 
 بی تردید زمانی مردم در فعالیت های اقتصادی 
و تولیدی مشــارکت می کنند که به اقتصاد و 
سیاست های اقتصادی باور داشته باشند. مردم 
باید به دولتمردان اعتماد کنند؛ بنابراین فقدان 
این ابزارها و امکانات، امکان تغییر سیاست های 
اقتصادی در کشــور را غیرممکن و ســخت 
می کند. در این مســیر وظیفــه دولت کاماًل 
روشن و آشکار است. گشایش در حوزه سیاسی 
و عدم خودتحریمی با سیاست های غلط دست 
و پا گیر موضوعی است که موجب می شود تا 
شرایط برای برنامه ریزی و مشارکت مردم در 
اقتصاد و پس از آن کاربرد نقدینگی در مسیر 
صحیح اقتصادی در کشور مهیا شود، در غیر 
این صورت نمی توان به آینده اقتصاد کشــور 
چندان امیدوار بود و باید انتظار فاصله طبقاتی 
عجیب و گسترش فقر و به تبع آن مشکالت 
گوناگون اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی 

را داشت.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

بستری بیماران غیراورژانسی در بیمارستان ها ممنوع شد  ایسنا: با توجه به کثرت مراجعان سرپایی و بستری مبتال به کرونا، بستری سایر بیماران غیراورژانسی در بیمارستان طبق بخشنامه معاونت 
درمان وزارت بهداشت تا اطالع ثانوی ممنوع شد. دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با بیان این مطلب همچنین افزود: داروخانه های بیمارستانی مکلف هستند تمامی داروهای تجویزی بیماران کرونایی را 

تهیه کنند. وی همچنین با اشاره به اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بیمارستان های نیروهای مسلح طبق دستور مقام معظم رهبری با تمام ظرفیت در اختیار بیماران کرونایی خواهند بود.

 معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

بستری بیماران غیر اورژانسی ممنوع!©
ایسنا: معاونکلوزارتبهداشت،درمانو
آموزشپزشکیباتوجهبهافزایشمراجعان
سرپاییوبستریمبتالبهکرونا،بستری
دیگربیمارانغیراورژانسیدربیمارستانها
)طبقبخشــنامهمعاونتدرمــانوزارت

بهداشت(تااطالعبعدیممنوعشد.
دکترایرجحریرچیافزود:داروخانههای

بیمارستانیهممکلفاندکههمهداروهایتجویزیبیمارانکروناییراتهیهکنند.
ویهمچنینبااشارهبهاطالعیهستادکلنیروهایمسلحبرایکمکدراینحوزه
گفت:بیمارستانهاینیروهایمسلحطبقدستورمقاممعظمرهبریباتمامظرفیت

دراختیاربیمارانکروناییخواهندبود.
دکترحریرچیافزود:ازظرفیتبیمارستانهایتأمیناجتماعیبرایاینکاراستفاده
خواهدشد.معاونوزارتبهداشتباردیگرتأکیدکرد:راهاصلیبرونرفتازشرایط

فعلیرعایتفاصلهگذاریاجتماعیواقداماتپیشگیرانهوبهداشتیاست.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی:

خبرنگاران و رسانه ها ©
امانتداری کنند

جامعه:هادیابوی،دبیرکلکانونعالی
انجمنهایصنفیکارگــراناظهارکرد:
کارگراندرتمامیجوامعوکشــورهابا
توجهبهمشکالتصنفیوحرفهایدارای

درخواستهاییبودهوهستندامابهدلیلرعایتاصلعدمدخالتبایدازاظهارنظرو
یابهرهگیریازسخناننمایندگانکارگریخودداریشود.

ویافزود:شــبکههایخارجیودشمنانجمهوریاسالمیکهدرانزوایسیاسیو
اجتماعیبهسرمیبرندهمیشهدرتالشهستندباسوءاستفادهازاظهارنظروبیان
مشــکالتتوسطنمایندگانکارگران،سیاهنماییکنند،بنابراینازهمهخبرنگاران
محترماستدعادارماصلامانتداریرارعایتکردهوازدراختیارگذاشتنفایلهای
صوتیجداًخودداریکنند.ابویتأکیدکرد:کارگرانشــریفایراناسالمیباوجود
تمامیمشــکالتاقتصادیهمچنانپشتیباننظامویارویاورمقاممعظمرهبری
بودهوهستندوبامقاومتدربرابرمشکالتدرراستایحفظنظامازهیچکوششی
دریغنخواهندکرد.ویباهشداربهشبکههایخارجیومعاندوضدانقالباظهارکرد:
گاهگزارشهاییمبنیبرسوءاستفادهازصحبتهاومصاحبههایداخلیتوسطاین

شبکههابهگوشمیرسدکهاینحرکاتواقداماتبهشدتمحکوممیشود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 شکارچیان خارجی©
۲۰ دالر برای شکار هر حیوان می پردازند

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیسسازمان
حفاظتمحیطزیستبااشارهبهقاچاق
حیاتوحشوشــکارغیرمجازحیوانات
اظهارکــرد:تمامتصمیمــاتدرحوزه
حیاتوحشبرمبنایکارشناســیدقیق
ومطابققانونانجاممیشــوندوسازمان

محیطزیستهیچتخلفینکردهاست.
عیســیکالنتریافزود:برمبنایکارشناســیهرســالتعدادیمجوزشکاربرای
شکارچیانداخلیوخارجیصادرمیشودوحیواناتنرکهباالی۹سالعمردارند
میتوانندشکارشوند،زیراعمرمفیدهرحیوان۱۰تا۱۱سالاست.ویبابیاناینکه
درسالگذشتهمجوزشکار۲۵۰رأسحیوانصادرشد،گفت:تعدادیازشکارچیان
متقاضیخارجیهســتندودرمقابلهررأسحیوانحدود۲۰دالرمیپردازندو

محیطبانانمابهآنهامیگویندحقدارندچهحیوانیراشکارکنند.

 جامعه/ اعظم طیرانی   تربیتفرزندانبااین
پیشفرضکهآیندههمهچیزرابهآنهامیآموزد
است عاقالنه بنابراین نیست، هوشمندانهای کار
همانگونهکهوالدینمانبهماآموزشدادهاند،مانیز
آنهارابرایمواجهشدنبابرخیازشرایطقابل

پیشبینیآمادهکنیم.
متأسفانهامروزهباوجودکوچکترشدنبُعدخانوار،
فاصلهمیاناعضایخانوادهازیکدیگربیشترشده؛
بهگونهایکهوالدینبخشعمدهوقتخودراصرف
فراهمکردناسبابآسایشورفاهفرزندانخویش
میکننــدوتوجهکمتریبهتربیتوپرورشآنها

دارند.
حالپرسشاینجاستکهچگونهبایدفرزندانمانرا
برایدنیاییکهناشناختهوغیرقابلپیشبینیاست

آمادهکنیم؟

والدین الگویی برای کودکان باشند»
ســیمافردوســی،دکترای
تخصصیروانشناسیبالینی
درگفتوگــوبامامیگوید:
خانــوادهووالدیندرتربیت
فرزنــدانودرحوزهآموزش
مهارتهایزندگیدورســالتمهمدارند؛نخست
اینکهآموزشهابهصورتمســتقیمودرجلسات
متوالــیخانوادگیوباحضــورهمزمانپدرومادر
ارائهشودودوماینکهخودنیزالگوییبرایکودکان
باشندتاآنهاازطریقمشاهدهرفتاروالدینازآنها
سرمشــقبگیرند،زیراکــودکاندردورانکودکی
بیشترتقلیدگرهستندتاتحلیلگرودرواقعبخش
عمدهایازتربیتکودکانهمانندســازیاســتو
درواقعازطریقمشــاهدهکردنیادمیگیرندوبا
توجهبهاینکهوالدینالگویفرزندانهســتند،این
همانندســازیبیشــترباآنهاصورتمیگیرد؛به
همیندلیلآنچهرادوســتداریمفرزندانمانیاد
بگیرند،بایدابتداخودمــانانجامدهیموفراموش

نکنیم»ازکوزههمانبرونتراودکهدراوست«.
ایناستاددانشگاهشهیدبهشتیادامهمیدهد:در
مجموعبایدکودکانبهشــیوهایتربیتشوندکه
موضوعخودمدیریتیدرآنهاتقویتشود،درغیر
اینصورتافرادیوابستهبهخانوادهتربیتمیشوند
کهفقطانتظاردارندپدرومادرنیازهایشانراتأمین

کنند.
دکترفردوســیبااشارهبهاینکهوالدیندرگذشته
درانتقــالتجربههایزندگیبهفرزنــدانخوداز
والدینامروزیموفقتربودهاند،میگوید:ســاختار
خانوادههایقدیمیبهشکلیبودهکهپدرومادرهابا
هماتحادداشتندواینوحدتتأثیرزیادیدرتربیت
فرزندانداشتهاست،امادردهههایاخیرباپیشرفت
فناوریورقابتیشدنجوامع،فاصلهطبقاتیافزایش
یافتهواینمسئلهموجبزیادهخواهیوایجادچشم
وهمچشمیدرخانوادههاشده؛والدینخودرادرگیر
فراهمکردنرفاهفرزندانشانکردهاندوزمانکمتری
راصرفبودنبافرزندانشانوانتقالتجربههایخود

بهآنهامیکنند.

 تربیت صبر می خواهد »
و عشق و آگاهی و خوش خلقی 

احمدی، ابوطالبــی تقــی
دکترایتخصصیروانشناسی
تربیتیهمازتربیتبهعنوان
فرایندیپیچیدهوحساس
یادمیکندکهنیازمندصبرو

حوصله،عشقوآگاهیوخوشخلقیاست.

ویمعتقداست:تربیتفرزندان
بهمعنــایایجــادتواناییبرای
آنهانیســتبلکهبــهمعنای
برای مناســب فرصتی ایجــاد
بروزتواناییهاواســتخراجاین

توانمندیهاازوجودآنهاست.
ابوطالبیاحمدیبااشارهبهنظریه
ژانپیاژهدرفرایندرشــدادامه
میدهد:عواملمختلفیدرتحول

رشدشناختیکودکانتأثیرگذاراستوکودکانباید
بهدرجهرشدشناختیســالمبرسندتابتواننددر
آیندهزندگیسالمیداشتهباشند؛نخستینعامل
آنکســبتجربیاتمحیطی،تعامالتاجتماعی،
تعادلجوییورشــدطبیعیوتدریجیاست.جای
تعجباستوالدینقدیمیکهدرمقایسهباوالدین
امروزازسطحتحصیالتپایینتریبرخورداربودند
وفرزندانبیشتریداشتندسبکتربیتیموفقتری
داشتند؛چراکهبااســتفادهازکالمبزرگاندینو
بزرگانعلم،تجربیاتخودرادرزمانمناســببه
فرزندانشــانمنتقلمیکردند،درحالیکهوالدین
امروزیآنقدرخودراملــزمبهتأمینرفاهزندگی
فرزندانشــانکردهانــدکهدربرخیمــواردازارائه

بــرایزندگی آموزشهایالزم
بازماندهاند.

 خانه یا خوابگاهی »
برای خانواده؟

ویمیگویــد:همهمــاپساز
خریدیکوســیلهبرقــیبرای
اســتفادهصحیحوپیشگیریاز
خســارت،راهنمایهمراهآنرا
مطالعهمیکنیم،امابرخیوالدینبرایتدوینمسیر
رشدکودکشانتوجهیبهنقشههایعلمیرشدو
تربیــتکودکندارند؛درحالــیکهبایدبهجدول
مراحلرشــدکودکانوابعادچهارگانهرشدکودک
یعنیIQ)هوشعمومــی(،EQ)هوشهیجانی(،
PQ)هــوشجســمانی(وSQ)هــوشاخالقیو
معنوی(توجهداشتهباشــندوبااستفادهازسبک
تربیتیاقتدارمنطقــیکهبهترینروشدرتربیت
فرزنداناســتونهســبکرهاشــدهونهسبک
اســتبدادی،اطالعــاتوآموزشهــایبهنگامبه
فرزندانشانارائهدهندوباتوانمندساختنآنهاآینده
بهتروسالمتریرابرایشانرقمبزنند.بنابراینوالدین
بایدبســترالزمرادرخانوادهفراهمکنندتاباتوجه

بهتفاوتهایفردیکودکانِمسوجودآنهارابه
طالتبدیلکنند.ویمیافزاید:پدرومادرانقدیم
برایفرزندانخودوقتمیگذاشتندامااکنونوالدین
بیشازآنکهبهتربیتفرزندانشاناهمیتدهندبه
رفاهوتأمیناسبابآسایشآنهاتوجهمیکنندو
خانهبهخوابگاهیبرایاعضایخانوادهتبدیلشده
اســتکهنتیجهآنمیشودکمبودها،شکافهای
عاطفیمتعدد،بیقراریها،کاهشمسئولیتپذیری،
افزایشبیمهریهاوظاهرنماییهاکهدرشخصیت

اعضایخانوادهبهویژهفرزندانشکلمیگیرد.

ابعاد شش گانه رشد »
اینعضــوهیئتعلمیدانشــگاهفرهنگیانادامه
میدهد:درســالهایاخیربهدلیلافزایشســن
ازدواج،فاصلهســنیوالدینبافرزندانشانافزایش
یافتهووالدینکمحوصلهشدهاندوانتظاردارندنظام
آموزشیکشوروظیفهتربیتیآنهاراانجامدهدکه
متأسفانهایننظامنیزبهدلیلبرخیازنواقصدراین
حوزهکارآمدعملنکردهاست؛امیدمیرودبااجرای
ســندتحولبنیادینآموزشوپرورشکهبسیاری
ازنیازهایآموزشــیوپرورشــیدرآنلحاظشده
اســتایننواقصرفعشود.براساساینسندابعاد
ششگانهرشدشاملساحتتربیتاعتقادی،عبادی
واخالقی،تربیتاقتصادیوحرفهای،تربیتعلمیو
فناوری،تربیتاجتماعیوسیاسی،تربیتزیستی
وبدنیوهمچنینساحتتربیتزیباییشناختیو
هنریمیشودکههریکازآنهاپایهالزمراازبنای
اجتماعانسانیتشکیلمیدهندکهبایدطیدوره

۱۲سالهتحصیلکسبکنند.

مهارت های ده گانه زندگی »
بهگفتــهابوطالبیاحمدی،کــودکانامروزعالوه
برآموزشابعادشــشگانهرشــد،نیازمندکسب
مهارتهایینظیرمهارتتصمیمگیری،حلمسئله،
تفکرخالق،تفکرنقاد،تواناییبرقرارکردنارتباط
مؤثر،مهارتایجادوحفظروابطبینفردی،مهارت
خودآگاهی،همدلی،مهارتهایمقابلهباهیجانها
ومقابلهبااسترسهستندکهبایدازدورانکودکی
بــاالگوبرداریازرفتاروالدیــنبیاموزندتاعالوهبر
موفقیتدرمسیرزندگی،دربرابرانواعآسیبهای

اجتماعینیزواکسینهشوند.

کارشناسان در گفت وگو با »قدس« از ضرورت آموزش مهارت های زندگی به کودکان می گویند

مس وجود کودکان را به طال تبدیل کنید

والدین در 
گذشته در انتقال 
تجربه های زندگی 

به فرزندان خود 
از والدین امروزی 

موفق تر بوده اند

بــــــرش
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    صفحه 7

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139960330002004401 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000735 آقای/خانم  
احسان شعبانی فرزند علی اوسط در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 175/83 
مترمربع پالک شماره 2191 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی بیگدلی 

آذری ثبت دفتر467صفحه535  . )م الف 7580 (
2- رأی ش��ماره 139960330002007492 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002597 آقای/خانم  
محمد نصیری فرزند عین اله در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 110 مترمربع 
پالک شماره 3فرعی از1935و1937 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره288

98مورخ94/7/16دفترخانه71قم . )م الف 7581(
3- رأی ش��ماره 139960330002006363 مربوط به پرونده کالسه 1394114430002000828 آقای/خانم  ام 
البنین خلج فرزند محمد قاسم در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 63 مترمربع 
پالک شماره 64فرعی از2169 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از محمدعلی 

امیدی ثبت دفتر169صفحه520  . )م الف 7582 (
4- رأی ش��ماره 139960330002007494 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001960 آقای/خانم  
علی اصغر صفائی فرزند حسنعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 61/25 
مترمربع پالک شماره 2576 اصلی که به پالک2593 اصلی تبدیل گردیده واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 

عادی خریداری مع الواسطه از امیرهوشنگ مهدیار رودسری ثبت دفتر122صفحه268  . )م الف 7583(
5- رأی شماره 139960330002006604 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002006755 آقای/خانم  نقی 
کرمی فرزند صفرعلی در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 103/66 مترمربع 
پالک شماره 587فرعی از1956 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند رسمی شماره54680م

ورخ68/9/18دفترخانه17قم . )م الف 7584 (
6- رأی ش��ماره 139860330002026583 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000991 آقای/خانم  
کرمعلی قربانلو فرزند محمد در3دانگ مشاع  از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60/88 
مترمربع پالک ش��ماره 2218 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه و 

مهدی و حسن و ابوالفضل و ربابه همگی حسینعلی زاده وراث محمدحسینعلی زاده  . )م الف 7585 (
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 اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند 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 تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست 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-9907603
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/05 تاریخ انتشار اول: 1399/07/19  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های 
تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل 

تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139860330002026584 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001002 آقای/خانم  
جمیله محمدی فرزند خانعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت60/88 
مترمربع پالک ش��ماره 2218 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه و 

مهدی و حسن و ابوالفضل و ربابه همگی حسینعلی زاده وراث محمد حسینعلی زاده  . )م الف 7586 (
2- رأی شماره 139960330002009526 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001950 آقای/خانم  هما 
دارائی قادیکالئی فرزند داراب در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 158/80 
مترمربع پالک شماره باقیمانده 1794 اصلی که به پالک1794/18اصلی تبدیل گردیده است واقع در بخش دو ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث سید محمد محمدزاده اله چالی که عبارتند از سید جواد ونرگس 
و س��یده س��میه وسیده مریم همگی فرزندان وخانم حلیمه عباس زاده هریکندئی همسر متوفی ثبت در دفتر382 

صفحه585  . )م الف 7587 (
3- رأی ش��ماره 139960330002007082 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002664 آقای/خانم  
اوروج علی نژاد آذر فرزند ابراهیم در 4دانگ مش��اع از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
126 مترمربع پالک شماره 2167/2/455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از بتول میرئی  . )م الف 7588 (
4- رأی ش��ماره 139960330002007089 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000007 آقای/خانم  
گوهر یوس��فی فرزند زیادعلی در 2دانگ مش��اع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 126 
مترمربع پالک ش��ماره 2167/2/455 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواس��طه از 

بتول میرئی    . )م الف 7589 (
5- رأی شماره 139960330002008484 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001928 آقای/خانم  زهرا 
شهباز پور فرزند محمد در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 72 مترمربع پالک 
شماره 2334 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسنعلی زند منفرد ثبت 

دفتر225صفحه43 . )م الف 7590 (
6- رأی ش��ماره 139960330002007070 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002002691 آقای/خانم  
حیدر خیرخواه بخشایش فرزند علی اکبر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
95 مترمربع پالک شماره 1964 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از قربان 

قنبری ثبت دفتر547صفحه375  . )م الف 7591 (
7- رأی ش��ماره 139960330002007344 مربوط به پرونده کالس��ه 1391114430002005961 آقای/خانم  
مهدی ش��عاعی اچاچوئی فرزند جمش��ید در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
118.65 مترمربع پالک شماره 2061 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواسه از علی قاسمی 

خریداری نموده است  . )م الف 7592 (
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 اشخاص 
ذینفع اعتراضی داش��ته باش��ند 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 تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست 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-9907604
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/05 تاریخ انتشار اول: 1399/07/19  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به پالک شماره 1956/696/1479اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم )نیروگاهخیابان توحید خیابان شاهد خیابان شهید علیدوست بین کوچه10و12پالک142(

که بنام غالم رضائی پسندیده فرزند صفدرمیباشد در حال حاضر در جریان ثبت می باشد که به علت  عدم رعایت 
م��اده 67 آئی��ن نامه قانون ثبت)عدم رعایت فواصل آگهی و روز تحدید حدود( تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده13قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند  رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده2/7888-1399/07/07تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روزیک شنبه مورخ1399/08/25ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدین 
وسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل 
مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و 
اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده 
مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست 

آ-9907597 بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ ن میم الف:13086 
تاریخ انتشار آگهی :دوشنبه1399/07/19

عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد ننطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به پالک شماره 1826/1/6اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم اراضی علی آباد)نیروگاه جواداالئمه کوچه 23پالک10(که بنام اکبر فراهانی فرزند ابوالحسن میباشد 
در جریان ثبت است که به علت  عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی  تحدید حدود به عمل نیامده از طرفی مطابق 

ماده 15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده13قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند  رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به ش��ماره وارده2/7931-1399/07/07تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روز ش��نبه مورخ1399/08/17س��اعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. بدین 
وسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل 
مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و 
اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده 
مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست 

آ-9907598 بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ میم الف:13087  
تاریخ انتشار آگهی : شنبه1399/07/19                   عباس پورحسنی -  رئیس ثبت اسناد ننطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم خدیجه رضا قلی بیگی  با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داش��ته  که اسناد مالکیت  با شماره 
539225 و 539224 ذیل صفحات  452 و 449 دفتر 574 به مقادیر 2 و 4 دانگ جمعا  به مقدار شش دانگ مربوط 
به پالک ثبتی 10473/380 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم،ثبت ش��ده اس��ت، سند صادره به علت  سهل انگاری 
مفقودگردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت  المثنی را نموده اند .لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی  ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم 
و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./م الف: 13105  آ-9907599
محمود مهدوی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1826/1/6  اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم اراضی علی آباد)نیروگاه جواداالئمه کوچه 23 پالک 10( که بنام اکبر فراهانی فرزند ابوالحس��ن  
میباش��د در جریان ثبت اس��ت  ک��ه به علت عدم حضور مالک  و یا نماینده قانون��ی  تحدید حدود بعمل نیامده از 
طرف��ی مطاب��ق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی  و 
س��اختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به ش��ماره  وارده  2/7931-1399/07/07 تحدید 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز ش��نبه مورخ 1399/08/17ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک 
انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت 
مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 
یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً 
طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست 

گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :شنبه 1399/07/19   م الف: 13087  آ-9907601

عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1956/696/1479 اصلی 
واقع  در بخش دو ثبت قم )نیروگاه خیابان توحید خیابان شاهد خیابان علیدوست بین کوچه 10 و 12 پالک 142( 
که بنام غالم رضائی پسندیده  فرزند صفدر  میباشد در حال حاضر در جریان ثبت  میباشد  که به علت عدم رعایت  
ماده 67 آئین نامه قانون ثبت )عدم رعایت فواصل آگهی و روز تحدید حدود(تحدید حدود  بعمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می و بنا به تقاضای مالک مذکور به  وارده  2/7888-1399/07/07 تحدید حدود اختصاصی 
پالک مذکور در روزیک شنبه مورخ 1399/08/25ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد. 
بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در 
محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد 
بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده 
واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن م الف: 13086   آ-9907602
تاریخ انتشار آگهی :شنبه 1399/07/19                           عباس پورحسنی  -  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه قراخیل پالک 6 اصلی بخش 5 

2107 فرعی بنام خانم زینب حضرتی قراء نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 1400 متر مربع خریداری بدون از آقای مراد علی نیا قراء مالک رسمی . .

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب 
رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
آ-9907607 م الف 19905939 

تاریخ انتشارنوبت اول : 1399-07-19  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-5 

رحمت سلمانی قادیکالئی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
20-9-1390، امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:

امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک 25 اصلی بخش 16
17259 فرعی بنام آقای حسن صفری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 

115 متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای ناصر سلیمانی ما لک رسمی . .
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی 
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب 
رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 19905940 آ-9907608

تاریخ انتشارنوبت اول : 1399-07-19  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399-08-05 

رحمت سلمانی قادیکالئی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

شرق  آزمون  اترک  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42008 

و شناسه ملی 10380578235

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1399,05,14 تصمیمات ذیل 
ابوالفضلی  ربابه  خانم   : شد  اتخاذ 
 6359654903 ملی  کد  با  فاروجی 
عنوان  به  مدیره(  هیئت  از  )خارج 
باقی  برای  شرکت  عامل  مدیر 
مانده مدت تصدی تا 1401,01,20 

انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1013813(
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آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکاران دارای حداقل رتبه 2 در رسته آزمایشگاه جوش 

به تناژ حدودی 1300 تن اقدام نماید. 
ل�ذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط ک�ه دارای رزومه مناس�ب در ای�ن زمینه 
می باش�ند، دع�وت می نمای�د جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه حداکثر ت�ا تاریخ 
1399/07/24 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مشهد، 
چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با 

شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات آزمایشات جوش پروژه مسکن کارکنان

س
/ 9

90
76

24

دعوت برای شرکت در مناقصات عمومی معاونت عمرانی   )آستان قدس رضوی(
معاون�ت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظر دارد جهت تهیه مصال�ح  و اجرای پروژه های جاری خود به 

شرح ذیل مطابق شرایط مندرج در  اسناد مناقصه هر یک، از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. 
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/07/27 به دبیرخانه 
معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 

عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.

1-مناقص�ه تهی�ه و اجرای تاسیس�ات بخش اداری آش�پزخانه مرکزی آس�تان قدس ) پیش�نهاد دهنده جهت ش�رکت در مناقصه
 می بایست حداقل دارای گرید 5 تاسیسات و گرید 5 ابنیه باشد.(

2-مناقصه  آبرو ) گاتر و گریتینگ( کف آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی ) مرحله اول جهت ارزیابی شرکت ها(
3-دعوت جهت اعالم نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص حذف بوی خروجی از هود های آشپزخانه

4-دعوت جهت اعالم نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص زیر سازی و کف پوش بخش های مختلف آشپزخانه
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

یک تیم 13 نفره قصد ربایش فرماندار دموکرات میشیگان را داشت

کودتا در میشیگان
  جهان/ علوی  پلیس فدرال آمریکا اعالم کرد 
6نفر را به اتهام تالش برای ربودن فرماندار میشیگان 
و ســرنگون کردن کابینه وی دستگیر کرده است. 
به گزارش فارس، پلیس فدرال آمریکا مدعی شده 
توطئــه ای را خنثی کرده که طــی آن افرادی به 
دنبال ربودن »گریچن ویتمر« فرماندار میشــیگان 
و سرنگونی کابینه وی بوده اند. با دستگیری هفت 
نفر دیگر در روز بعد، توطئه ربایش فرماندار ایالت 
میشــیگان ابعاد جدی تر و گسترده تری پیدا کرد. 
اف بی آی اعالم کــرد این گروه تصمیم گرفته بود 
تعداد افراد خود را افزایش داده و یکدیگر را ترغیب 
کنند تا با همســایگان خود در این باره گفت وگو 
کرده و پیامشان را منتشر کنند. این خبر در حالی 
منتشر می شود که عناصر اف بی آی روز پنجشنبه به 
منزلی در شهر هارتلند حمله کرده بودند. این اقدام 
در بحبوحه تحقیقات پلیس فــدرال درباره مرگ 
یک فرد دیترویتی در جریان تیراندازی با مأموران 

اف بی آی انجام شده است.
در همین زمینه، گریچن ویتمر، فرماندار دموکرات 
ایالــت میشــیگان در واکنش به ادعــای پلیس 

فدرال آمریــکا درباره خنثی کــردن طرح ربودن 
وی، رئیس جمهــور آمریکا را بــه دلیل دامن زدن 
به افراط گرایی سیاســی در این طرح همدســت 
دانســت. پس از آنکه پلیس فدرال آمریکا مدعی 
شــد توطئه ای را خنثی کرده که طی آن افرادی 
به دنبال ربودن »گریچن ویتمر« فرماندار میشیگان 
و ســرنگونی کابینــه وی بودند، دادســتان ها روز 
پنجشنبه اعالم کردند ۱۳ نفر که هفت نفر آن ها با 
 Wolverine یک گروه شبه نظامی ضد دولت با نام
Watchmen مرتبط اند، به اتهام توطئه برای ربودن 
فرماندار میشیگان، حمله به ساختمان قانون گذاری 
این ایالت و تهدید اجرای قانون دســتگیر شده اند. 
دادستان های آمریکایی گفتند توطئه گران درباره 
استخدام ۲۰۰ نفر برای حمله به ساختمان کاپیتول 
این ایالت در شهر »لنســینگ« مرکز میشیگان و 
گروگان گیری صحبت کرده بودند اما سپس طرح 
خود را تغییر دادند و قرار شد فرماندار میشیگان را از 
سکونتگاه تفریحی اش بربایند. ویتمر که پیشتر هم 
بر سر محدودیت ها برای مهار کرونا با ترامپ مشاجره 
داشت، در یک کنفرانس خبری وی را به دامن زدن 

به افراط   گرایی سیاسی متهم کرد و صحبت های او 
را در مناظره با »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات در 
انتخابات پیش رو یادآوری کرد که از محکوم کردن 
برتری طلبان سفیدپوست امتناع کرده بود. وی گفت: 
وقتی رهبران ما با تروریســت های داخلی دیدار، با 
آن ها همراهی و تشویقشان می کنند، به معنای آن 
است که به کارهای آن ها وجهه قانونی می دهند و 
با آن ها همدست هستند. ترامپ از سخنان ویتمر 
انتقاد کرد و گفت فرماندار کار وحشــتناکی انجام 
داده و او را به ناسپاسی در مقابل دولت خود متهم 
کرد. وی در توییتر نوشــت: وزارت دادگستری من 
و نیروهای فدرال اعــالم کردند توطئه خطرناکی 
علیه فرماندار میشــیگان را خنثی کردند. )اما او( 

به جای تشــکر، من را برتری طلب سفیدپوســت 
می نامــد. تنش ها میان فرمانــدار دموکرات ایالت 
میشیگان و رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا از 
مدت ها پیش آغاز شده و ویتمر، ماه گذشته با سفر 
انتخاباتی دونالد ترامپ به این ایالت مخالفت و آن را 
نگران کننده توصیف کرده بود. ناظران نگران کشیده 
شدن تنش های داخلی آمریکا به فاز مسلحانه میان 
گروه های داخلی هســتند. از ســوی دیگر، برخی 
کارشناسان با توطئه خواندن این اتفاق، آن را نقشه 
جناح دموکرات برای درگیر کردن دونالد ترامپ و 
تیــم او در کارزاری امنیتی می دانند که در نهایت، 
موجب کاهش بیــش از پیش آرای او در انتخابات 

نوامبر خواهد شد.

استولتنبرگ خطاب به ترامپ: 
 با هم رفتیم افغانستان©

با هم برمی گردیم
ایسنا: دبیــرکل ناتو در 
پی صحبت دونالد ترامپ 
اینکــه همه  مبنی بــر 
ســربازان آمریکایی را تا 
افغانستان  از  کریسمس 

بــه خانه باز می گرداند، تأکید کــرد: اعضای این 
ائتالف نظامی برای خارج شــدن از افغانســتان 
رایزنی کرده و با یکدیگر تصمیم می گیرند. دونالد 
ترامپ روز چهارشــنبه در توییتی ناگهانی خبر 
تسریع زمان بندی برای پایان دادن به طوالنی ترین 
جنگ تاریخ آمریکا را اعالم کرد. با این حال ینس 
استولتنبرگ در کنفرانسی خبری تأکید کرد: ما 
با یکدیگر تصمیم گرفتیم به افغانســتان برویم، 
تصمیمات درباره تنظیمات آینده برای افغانستان را 
هم با یکدیگر خواهیم گرفت و وقتی زمان درست 
فرا برسد با یکدیگر این کشور را ترک خواهیم کرد.

اعزام هیئت حماس به مسکو©
فارس: حماس اعالم کرد هیئتــی از اعضای 
ارشد این جنبش برای تکمیل گفت وگو ی ملی 
فلسطین و در راســتای استحکام بخشیدن به 
روند آشتی گروه های فلسطینی به مسکو سفر 
می کند. »عبداللطیف القانوع« ســخنگوی این 
جنبش روز گذشته ضمن اعالم این خبر گفت: 
این هیئت به ریاست »موسی ابومرزوق«  از اعضای 
دفتر سیاسی حماس در راستای بررسی تحوالت 
مسئله فلســطین با تعدادی از مقام های وزارت 
خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. القانوع توضیح 
داد: این سفر در راستای بررسی تحوالت اخیر در 
کشورهای میزباِن گفت و گوی ملی فلسطین و به 
منظور استحکام بخشیدن به روند آشتی از راه 
حمایت های بین المللی صورت خواهد گرفت. این 
اعالم درحالی اســت که روسیه در ماه آگوست 
گذشــته از قصد خود برای دعــوت گروه های 
فلسطینی در راستای کمک به روند آشتی میان 

دو جنبش »فتح«  و »حماس« خبر داده بود.
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 با هشدار درباره جنگ داخلی
سعد حریری: نامزد 

نخست وزیری لبنان می شوم
ایســنا: نخســت وزیر پیشــین لبنان 
اعــالم کــرد وی نامزد احتمالی پســت 
نخســت وزیری است. ســعد حریری در 
مصاحبه با شبکه  ام تی وی گفت: من نامزد 
پست نخست وزیری هستم و هرگز در را 
بــه روی تنها امید لبنانی هــا برای توقف 
فروپاشی اقتصاد نمی بندم. دولت حریری 
به دلیل اعتراض های مردمی علیه فســاد 
اســتعفا کرد. دولت حسان دیاب نیز پس 
از انفجار بندر بیروت مجبور به استعفا شد. 
پس از آن نیز مصطفی ادیب، نخست وزیر 
مکلف، به دلیل اختالفــات میان احزاب 

درباره تشکیل دولت، انصراف داد.

چالش های لبنان برای عبور از بحران©
شورای راهبردی روابط خارجی: وب سایت شورای امور بین الملل روسیه در یادداشتی 
نوشت: تورم سر به فلک کشیده، ارز کشور تقریباً کل ارزش خود را ازدست داده، گردش 
نقدینگی به شدت کاهش یافته و بانک ها به شهروندان اجازه نمی دهند به پس اندازهای خود 
دسترسی داشته باشند. برای تأمین حمایت های مالی، کمک کنندگان خارجی خواهان 
اجرای اقدامات مسئوالنه، به ویژه اصالح سیستم بانکی هستند؛ اما هیچ تضمینی وجود 
ندارد دولت بعدی اوضاع را طبق انتظارات آن ها تغییر دهد. در آستانه فروپاشی اقتصادی، 
پس انداز اکثریت قریب به اتفاق مردم لبنان از بین خواهد رفت، تنش های داخلی افزایش 

خواهد یافت و خشونت ها هم به موازات آن ها تشدید خواهد شد.
اعتراض های ضد دولتی اکتبر ۲۰۱9 سبب تشدید اختالفاتی خواهد شد که منشأ آن به 
جنگ داخلی لبنان برمی گردد. به دنبال انفجار و استعفای دیاب، برخوردهای خیابانی در 
مناطق حساس بیروت درگرفت؛ طرف های رقیب به قدرت نمایی پرداختند و گروه های 
شبه نظامی آمادگی برای جنگ احتمالی را نشان دادند. بااین حال، تشدید جنگ داخلی 
هنوز دور از انتظار است و بسیاری از لبنانی ها چنین سناریویی را رد کرده و تنها خواهان 
زندگی »عادی« هستند؛ اما وخامت هرچه بیشتر اوضاع، به رویارویی جدیدی منجر خواهد 

شد که ممکن است در کوتاه مدت به طور قابل توجهی تشدید شود.
یکی از مهم ترین اهداف »انقالب« لبنان تغییر ســاختارهای دولتی و نهادی است که بر 
اساس وابستگی های مذهبی مردم لبنان تنظیم شده اند. بااین حال، نمی توان ناکامی ها و 
جریان هایی که لبنان را به زانو درآورده اســت را به مذهب نسبت داد. فساد، پارتی بازی و 
بی تفاوتی به منافع عمومی در هر سیستم دولتی و اجتماعی به چشم می خورد؛ اما در مورد 
لبنان، ناکارآمدی مدیریت عمومی را می توان دلیل اصلی فقدان توسعه ظرفیت های این 
کشور، باوجود ظرفیت عظیم آن دانست. عالوه بر این، باید خاطرنشان کرد سیستم لبنان 
تا حدی زندگی مسالمت آمیز بین مذاهب و جوامع قومی )با محرک های دشمنی تاریخی( 
را تأمین کرده است. در اروپا، جوامع تا حدی یکدست هستند اما باید در نظر داشت احزاب 
سیاسی برآمده از وابستگی های مذهبی ممکن است به تدریج به جناح »سکوالر« تبدیل شده 

و در فساد، پارتی بازی و بی تفاوتی به منافع عمومی فروروند.
از همان آغاز، »انقالب« لبنان باوجود حمایت گسترده مردمی، از فرایند سیاسی باز ماند و 
تابه حال توانایی تأثیر بر روند امور را نداشته است. موج اعتراض ها و فشار متفکران، محققان، 
روزنامه نگاران و کارشناســان نتوانست موجب شروع اصالحات حتی به مقدار الزم برای 
دریافت کمک های خارجی شود. چنین به نظر می رسد هیچ دولتی )نه دولت اکثریت و 
نه دولت وحدت ملی( در چارچوب سیاسی فعلی قادر به ایجاد تغییرات موردنظر »انقالب« 
نیست. حمایت ها از تشکیالت حزب سیاسی جدیدی به چشم می خورد که روح انقالب 
را تجســم کرده و برای آینده لبنان دیدگاه »هوشمندانه« ای دارد. بااین حال، این حزب به 
این زودی قادر به همراهی فرایند سیاسی نخواهد بود زیرا انتخابات بعدی مجلس برای 
سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده و انتخابات زودهنگام هم به نفع هیچ یک از ذی نفعان نیست.

حزب اهلل با چالش های مهمی مواجه است که تا حدی شکاف جاری در سیاست و جامعه 
لبنان را نشــان دهد یعنی شکاف بین کســانی که طرفدار »مقاومت« بوده و به آن کاماًل 
وفادار هستند و کسانی که می خواهند لبنان سیاست خارجی و امنیتی متفاوتی را اتخاذ 
کند بدون اینکه عداوت با اسرائیل، دوستی با آمریکا برای اجتناب از تحریم ها و رویگردانی 
متحدان آن برایش اهمیت داشته باشد. در چنین شرایطی رویکرد آتی حزب اهلل می تواند 

بر روند تحوالت حزب اهلل بسیار مهم باشد.
درمجموع، لبنان با شرایط پیچیده ای مواجه شده است که عبور از آن نیازمند هماهنگی 

همه جریان های سیاسی و مذهبی برای مقابله با چالش های پیش روی این کشور است.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳7684۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8۰44-5 
  روزنامه گویا:                       ۳765۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲587   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰86   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   ۳76۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱7۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7685۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                                      669۳7575 )۰۲۱(
 نمابر:                                     664۳۱۱44  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 شکست ماهواره ها موج استعفاها در قرقیزستان وزیران خارجه باکو و ایروان در روسیه
 قره باغ در مسیر 

آتش بس؟
رئیس جمهور برای استعفا 

اعالم آمادگی کرد
 2 ماهواره آمریکا 

حین پرتاب به فنا رفت
خبرگزاری فرانسه: وزارت خارجه روسیه با 
تأیید حضور وزرای خارجه جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان برای گفت وگو در مسکو، اعالم کرد 
دو طرف مصمم به حل مناقشه قره باغ هستند. 
ســاعاتی پس از ارســال دعــوت »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روسیه به وزرای خارجه 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان برای سفر 
به مســکو و صحبت درباره مناقشــه قره باغ، 
وزارت خارجه روســیه نیز موافقت دو طرف 
برای شــرکت در این نشست را تأیید کرد. به 
دنبال این اقدام سیاسی، میخائیل میشوستین، 
نخست وزیر روسیه نیز برای دیدار و رایزنی با 

مقام های ارشد ارمنی وارد ایروان شد.

فــارس: رئیس جمهور قرقیزســتان در 
بحبوحه تنش ها بر سر نتیجه انتخابات در 
این کشور اعالم کرده آماده است از سمتش 
کناره گیری کند. سورنبای جینبکف گفت به 
محض تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات 
جدید و تأیید تغییرات دولت توسط پارلمان 
و دفترش آماده اســت از سمتش استعفا 
کند. در پی تشدید تظاهرات و اعتراض ها 
در قرقیزستان، نخست وزیر و رئیس پارلمان 
این کشور نیز استعفای خود را اعالم کردند. 
اعتراض های این کشور در واکنش به نتایج 
انتخابات پارلمانی این کشور طی روزهای 

گذشته در جریان بوده است.

اسپوتنیک: دو پرتاب اخیر ماهواره آمریکا به 
مدار زمین به دلیل مشکالت مربوط به هنگام 
پرتاب موشک، شکست خورده است. »موشک 
وگا« کــه از »مرکز فضایی کــوروم« در گینه 
فرانسه در ماه گذشــته میالدی پرتاب شد، 
حامل 5۳ ماهواره و هشت ماهواره آن ساخت 
آمریکا بود. به گفته منابع خبری، دو ماهواره 
آمریکایی نتوانســته اند کانتینرهای پرتابگر 
خود را رها کنند و با شکست مواجه شده اند. 
براســاس این گزارش، دو ماهواره آمریکایی 
Lemur۲ که بر موشــک چهــار مرحله ای 
وگا سوار شده بودند موفق نشدند از کانتینر 

پرتابگر جدا شوند و از مدار خارج شده اند. 

تحلیل چهره

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 19مهر 1399  22صفر 1442 10اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9364

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد
 بر نیاز بانک سپه واقع در خراسان رضوی 

به شماره 543/99/3

در  خود  اختیار  تحت  مستغالت  و  امالک  دارد  نظر  در  سپه  بانک 
و  مزایده عمومی  از طریق  را  به شرح جدول ذیل  خراسان رضوی 
تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  و  مزایده  اسناد  در  مندرج  جزئیات  با 
با  و   )  setadiran.irالکترونیکی نشانی  )به  ایران«  »ستاد  دولت  الکترونیکی 
شماره مزایده 2099001036000018  بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: روز یکشنبه به تاریخ1399/07/13 ساعت 8.00 

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت18.00 روز چهارشنبه به تاریخ1399/07/23 
تاریخ بازدید: از ساعت08.00 صبح یکشنبه به تاریخ1399/07/13 لغایت ساعت 13 

روز سه شنبه به تاریخ 1399/07/22 ) به جزپنجشنبه ها و ایام تعطیل(.
مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز چهارشنبه به تاریخ1399/07/23 

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت 10 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1399/07/29 
نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط

ف
وضعیت اعیان )مترمربع(عرصه )مترمربع(نوع كاربریشماره پالك ثبتیآدرس ملكشمار ه مالردی

قیمت پایه توضیحاتملك
نحوه ارائه پیشنهادکارشناسی)ریال(

مشهد خیابان امام رضا - 12199001036000514
نبش امام رضا )ع( 42

4823 فرعی از 232 اصلی 
مازاد*1133.4تجاری اقامتیبخش 9 مشهد

عرصه استیجاری وموقوفه آستان قدس رضوی می باشد.فروش با وضع موجود. 
فروش نقدی  و نقد و اقساط می باشد. کلیه هزینه های نقل و انتقال  ، اوقاف ، 

آستان قدس و ... به عهده خریدار می باشد.
نقد یا نقدو اقساط820.000.000.000

مشهد تربت جام روستای 2219001036000187
یادگار علیا

پالک 47فرعی از330اصلی 
. تملیکی*1678.1مسکونیبخش 13مشهد . ملک در طرح هادی روستا قراردارد  باشد  با وضع موجود. ملک تخلیه می  فروش 

نقد یا نقدو اقساط1.950.000.000کلیه هزینه های نقل و انتقال ، اوقاف ، آستان قدس و ... به عهده خریدار می باشد.

توضیحات و شرایط:
مزایده  جزئیات  از  اطالع  کسب  جهت  توانند  می  1.متقاضیان 
حاضر با شماره تلفنهای 38462118-051 و 38423096-051   و 
یا به نشانی مشهد خیابان احمد آباد ابتدای مالصدرا ساختمان 

بانک سپه واحد پشتیبانی و ساختمان مراجعه فرمایند.
تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  مزایده  در  2.شرکت 
فرآیند  مراحل  کلیه  و  باشد  می  »ستاد«  دولت  الکترونیکی 
صورت  )در  مزایده  اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مزایده 
مزایده  در  شرکت  تضمین  پرداخت  مربوطه(،  هزینه  وجود 

برنده  وضعیت  از  اطالع  و  قیمت  پیشنهاد  ارسال  )ودیعه(، 
بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

جهت  بایست  می  مزایده  در  شرکت  به  3.عالقمندان 
با  )توکن(  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت 
و   85193768 و   88969737 نام  ثبت  دفتر  های  شماره 

مرکز تماس 41934-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی
 www. setadiran.ir مراجعه نمایند. 

کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه 
فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی 

و انتخاب می باشد.
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) آگهی مزایده  فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین(

سازمان موقوفات ملك 

س��ازمان موقوف��ات مل��ك وابس��ته به 
آستان قدس رضوی درنظردارد تعداد 
چن��اران  ه��ای  گاوداری  دام  رأس   39

وفریمان را به ش��رح ذیل:
گاوداری چناران :

1_گاو مازاد                           12 رأس
2� تلیسه مازاد                      2 رأس
3� تلیسه فری مارتین          2 رأس

گاوداری فریمان : 
1� گاو مازاد                             14 رأس
2� تلیسه مازاد                       5 رأس
3� تلیسه فری مارتین           4 رأس

را از طری��ق مزای��ده بف��روش برس��اند. 
داوطلبی��ن م��ی توانن��د ب��ا مراجع��ه به 
گاوداریهای این س��ازمان به آدرس های 
ذیل و رؤیت دامهای فوق ضمن دریافت 
فرم شرکت در مزایده ، پیشنهاد خود را 
حداکثر تا س��اعت 9 صبح روز س��ه شنبه 
مورخه 99/07/29 به دبیرخانه س��ازمان 

واق��ع در بلوار احمد آب��اد ، بلوار بعثت 
، بی��ن رض��ا و طالقان��ی پ��الك 50 تلف��ن 
38421523 تحوی��ل و رس��ید دریاف��ت 
دارند . سپرده ش��رکت در مزایده مبلغ 
50،000،000 ریال می باشدکه می بایست 
بصورت ضمانت نامه بانکی یا چك بانکی 
رمز دار در وجه حساب سازمان موقوفات 
ملك که در اسناد مزایده ذکر شده است 
و یا فیش واریز نقدی به حساب سازمان 
موقوف��ات مل��ک ب��ه ضمیم��ه پیش��نهاد 

تحویل گردد .
س��ازمان موقوفات مل��ك در رد یا قبول 
یک ی��ا کلیه پیش��نهادات مختاراس��ت . 
به پیش��نهادات مبهم – مش��روط و فاقد 

سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
گاوداری چن��اران : کیلومت��ر 35 ج��اده 

مشهد_چناران جاده چشمه گیالس 
گاوداری فریم��ان : کیلومت��ر 30 ج��اده 

فریمان تربت جام جاده برات آباد 

 ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد جهت عملیات س�اخت و نصب یک 
دس�تگاه فرمانتور 300 متر مکعبی با مش�خصات ذیل ، پیمانکار واجد شرایط 
را شناس�ایی نمای�د. ل�ذا متقاضی�ان حقیقی و حقوق�ی می توانن�د حداکثر 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی نس�بت به بازدید از محل و ارائه 
رزومه کاری به آدرس کیلومتر 67 جاده مش�هد به قوچان شرکت خمیرمایه 

رض�وی مراجع�ه نماین�د . 
تلف�ن تم�اس: 46126622-051 داخل�ی ه�ای 148 و 147 

واح�د ت�دارکات و 150  واح�د فن�ی.
1- فرمانتور حدود 300 متر مکعبی اس�پارژی اس�تنلس اس�تیل 304 

2- قط�ر فرمانت�ور4.5-6 مت�ر و ارتف�اع 10تا13مت�ر
3-  س�ازندگان تجربه ساخت و نصب مخازن باالی 150 متر مکعب را داشته 

باش�ند.
4-  س�ازندگان تجربه مخازن  hygienic را داش�ته باش�ند

آگهی شناسائی و تعیین صالحیت فنی پیمانکار
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شرکت خمیر مایه رضوی )سهامی خاص(
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

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

بهداش��ت و درمان شهرس��تان چناران را از طریق مناقصه 
عمومی ب��ه بخش غیر دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 2099000060000079، 
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه نش��انی
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 
گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 1.150.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 

شبکه مذکور به نشانی : شهرستان چناران تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/16

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/07/23

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/03
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/05

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظردارد امورتعمیر ، نگهداری و راهبری 

تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان دکتر شریعتی  
را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار 
نمای��د . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000077، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقص��ه  گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( به 
نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت 

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 س��ازند. قابل ذکر اس��ت:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 430.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارس��تان مذکور به نشانی : مش��هد -انتهای بلوار وکیل 

آباد- ابتدای جاده طرقبه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/16

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/07/23

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/3
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/5

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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برگ س���بز، سند و کلیه مدارک  خودرو سواری سایپا 
131SL رن���گ مش���کی روغن���ی مدل 1390 به ش���ماره 
 S1412290210287 موتور 4344081 و شماره شاسی
به ش���ماره انتظامی 875 ط 59 ایران 36 به مالکیت 
حس���ین جاه���دی مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ایپا مدل 1394 رنگ سفید به 
برگ س���بز خودروی 

ش���ماره انتظامی 866ط89 ایران 36  ش���ماره موتور 
 NAS431100F5818764 5328176 و شماره شاسی
به مالکیت مجتبی قاس���می ف���رد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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