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 قدس در مصاحبه با کارشناسان روش های کنترل بازار ارز را بررسی می کند 

3 گزینه برای رام کردن دالر
مردم و کارشناسان 

عنوان می کنند

تلخی کمبود 
انسولین در
کام دیابتی ها

 اقتصاد   دالر دیروز و در معامالت نخستین روز هفته باز هم به کانال 30 هزار تومان 
وارد شد حال آنکه در هفته گذشته با افت یک درصدی قیمت، فاصله اش را با این سد 
روانی، بیشتر کرده بود. دیروز قیمت دالر در صرافی های بانکی افزایش یافت و در بازار آزاد 
هم از مرز 30 هزار تومان گذشت. تحلیلگران معتقدند با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی 
بر تبلیغاتی بودن تحریم های جدید خزانه داری آمریکا علیه 18 بانک و مؤسســه مالی 
ایرانی، این تحریم ها بدون شک تأثیر روانی بر بازار ارز داشته است به ویژه آنکه صرافی ها 
را به عنوان کانال اصلی نقل و انتقال پول نشانه گرفته و از این رو دولت و بانک مرکزی 

 ............ صفحه 6باید با اتخاذ تدابیری از قبیل گسترش شبکه صرافی ها...

 جامعه   کمبود انسولین برای بیماران دیابتی 
دیابتی های  نیست. مدت هاست  تازه ای  سوژه 
از  هر  فقط  می برند  رنج  قضیه  این  از  کشور 
گاهی برای تأمین داروی حیاتی مورد نیاز خود 
درد و رنج بیشتری را متحمل می شوند. مثل 
سهمیه  دریافت  برای  آن ها  که  روزها  همین 
ماهیانه خود و یا یک قلم انسولین خیلی از 
داروخانه های شهر را باال و پایین می کنند و چه 
بسا ممکن است تالششان چندان موفقیت آمیز 
نباشد و نتوانند حتی از داروخانه های معین هم 
آن مقدار دارویی را که نیاز دارند تهیه کنند؛ 
در این صورت به ناچار سر از بازار ناصرخسرو و 
دیگر بازارهای سیاه دارو درمی آورند و بابت آن 
هزینه هنگفتی می پردازند. دلیلش هم روشن 
است چون دیابت یکی از بیماری های خطرناک 

محسوب می شود...

نخست وزیر سابق لبنان 
دوباره کابینه 

تشکیل می دهد؟

»حریری« 
آخرین تیر 

»مکرون«

مروری بر اقدام های 
امام رضاj برای 

زنده نگه داشتن قیام عاشورا

تبیین
 نهضت حسینی 
با نرم افزار رضوی

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

 رئیس کمیته علمی 
مقابله با کرونا خبر داد

تست ۶ نوع 
 واکسن کرونا 

در کشور
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدکاظم کاظمی

اگر شاعران کهن فارســی را طبق اقبال و توجهی که جامعه فارسی زبان به آنان 
دارد رتبه بندی کنیم، می توان حدس زد فردوسی، سعدی، موالنا، حافظ و بیدل با 
فاصله ای قابل توجه، برتر از دیگر شاعران می ایستند و در این میان شهرت و حضور 
حافظ در ذهن و زبان فارسی زبانان بیش از بقیه است. البته نمی توان انکار کرد که 

ممکن است نزد بسیاری از مخاطبان شعر، شاعرانی دیگر...

حافظ، مظهر جامعیت و تعادل

 ............ صفحه 12

 

jزیرسایه موکب الرضا 
 آستان   برای خدمت کردن منتظر فرصت و نگاهی به تداوم روند خدمت رسانی مواکب حسینی در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد

بهانه نیستند؛ نه با محدودیت جغرافیایی متوقف 
این  می شناسند  مناسبت  و  تاریخ  نه  می شوند، 
خادمان موکب »شباب الحجه«. با محدودیت سفر به 

کشور عراق برای برپایی علم خدمت به زائران پیاده 
حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع(، با همراهی خادمان 
 . و...  شدند  کار  به   دست   رضوی  مقدس  آستان 

 ............ صفحه 3موکبشان را در روستایی...

10 2 2
پرویز مظلومی در گفت و گو باقدس: واکنش کدخدایی به برگزاری جلسات 

جریان های سیاسی درباره انتخابات 1400

رئیس جمهور میزان جرایم رعایت نکردن 

دستورالعمل های بهداشتی در تهران را اعالم کرد

 :j امام کاظم
کسی که مزه 

رنج و سختی را 
نچشیده، نیکی و 
احسان در نزد او 
جایگاهی ندارد.

بحاراالنوار
جلد ۷۸، ص. ۳۳۳،

w w w . q u d s o n l i n e . i r یکشنبه 20مهر 1399  23صفر 1442 11اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9365 8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه میهن  1000 تومان 

برای ساختن
تحرکات انتخاباتی را رصد می کنیم استقالل جدید آمده ایم »ماسک« مثل کمربند ایمنی

 ............ صفحه  ............ صفحه 1212

بیا و خوش بخوان حافظبیا و خوش بخوان حافظ
گفت وگو با دکتر احمد تمیم داری در روز بزرگداشت »لسان الغیب«گفت وگو با دکتر احمد تمیم داری در روز بزرگداشت »لسان الغیب«

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بردسکن 
شرح در صفحه 8

,ع
99
07
57
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
مدیریت آمار ،فناوری
 اطالعات و ارتباطات

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شرح در صفحه 8

,ع
99
07
67
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000089 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(مبلغ برآورد » ریال«مدت اجراموضوع مناقصهردیف

1

موضوع مناقصه عبارتست عملیات حفاری،لوله گذاری وآزمایش 
پمپاژ چاه های بحران در سطح استان )پهنه 2( شامل چاه های

 محسن آباد )شهرستان تایباد( و مجتمع نقاب-کالته ها 
)شهرستان خواف(  وچاه نوده پشنگ)شهرستان گناباد( 

47255355097 ماه
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز وجه 
نقد جهت فرایند شرکت در مناقصه به میزان  

362767755ریال

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

1399/07/19می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روزچهار شنبه مورخ 1399/07/23       مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزشنبه مورخ 1399/08/03

ش�رایط مناقصه گر :  1- گواهینامه صالحیت پیمانکاری صادره ازس�ازمان برنامه وبودجه کش�ور )حداقل رتبه 5 رش�ته کاوش های زمینی( و همچنین داشتن گواهینامه 
صالحیت حفاری از وزارت نیرو   که دارای اعتبار الزم وظرفیت آزاد نیز باشد .

2- داشتن گواهینامه معتبرصالحیت ایمنی از وزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نامه موقت از اداره کار
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 
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آب نخستین واژه در قاموس حیات
آگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مش�روحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به 
فروش رساند ؛ 

مورد مزایدهمحل استقرار کاالی مقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده
250متر لوله فوالدی4 اینچ 

تربت جام ، جاده 
بزد ، مخزن 15000 

مترمکعبی

4متر لوله فوالدی5 اینچ 
354متر لوله فوالدی6 اینچ 
108متر لوله فوالدی8 اینچ 

)500 ،400 ،150( C 41مترلوله آزبست کالس
460مترلوله فایبرگالس )500،600،700(

28مترکابل مسی)35*3و90*3 (
5متر مربعشیشه سکوریت

3عدداتصاالت لوله فایبرگالس)موپلر لوله 600،700و فلنج اسپیکات 600(
500کیلوضایعات پروپیلن )لوله های فاضالبی( )500،630،355(

20کیلوضایعات سیم مسی
2500کیلو ضایعات آهن ) درب و پنجره ، کابینت فلزی ، قوطی و ...(

500کیلو ضایعات آلومینیوم ) درب مستعمل و ...(
1500کیلوضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور(

1000کیلوضایعات چدنی )اتصاالت و شیرفلکه(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:      الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 1399/07/28
ب – محل دریافت اسناد مزایده: تربت جام ، بلوار امام ، جنب فرمانداری ، امور آب و فاضالب تربت جام 

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها:1399/08/10        د-محل دپوی کاالها: تربت جام ، جاده بزد ، مخزن 15000 مترمکعبی 
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده 
است، در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در ایام هفته و ساعات اداری با شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.     هزینه چاپ آگهی 

)دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 
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صدای پای آب، صدای زندگی –نوبت اول
» آگهی مزایده عمومی «

,ع
99
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ش��ركت توزیع نیروی برق خراس��ان جنوبی در نظر دارد  نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح جدول ذیل  اقدام 
نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 99/07/20 الی 99/07/24به س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه 
نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مزایده  تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ت��ا س��اعت 13:00 تاری��خ 99/08/05  بارگ��ذاری نماین��د. در ص��ورت نی��از به كس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلف��ن:32400570-056 اداره قرارداده��ا تم��اس حاص��ل فرمایی��د .

شماره ردیف
مقدارشرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا واریز 

نقدی( )ریال(
تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

480003/500/000/000 کیلو گرم مواد مسی مستعمل228/د/199
مورخ

99/08/06
 ساعت 8 

صبح

خراسان جنوبی : 
بیرجند: سایت 
اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

229/د/299
 مواد آلومینیومی 

30000600/000/000 کیلو گرممستعمل

 میلگرد نمرات مختلف  230/د/399
2150001/000/000/000 کیلو گرممستعمل

50000400/000/000 کیلو گرم آهن آالت مستعمل231/د/499

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی   شماره 228/د/99 لغایت  231/د/99

  روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

,ع
99
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آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تعیین 
اولویت پیمانکاران واجد ش�رایط درخصوص »نصب و راه اندازی 
تجهی�زات رادیویی بی س�یم« اقدام نماید، لذا واجدین ش�رایط جهت مش�اهده 
کامل متن آگهی و ش�رایط به آدرس http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه 
و حداکثر تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ1399/07/30 مدارک و مستندات 
مربوطه را به آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 
دبیرخانه معاونت مالی و پش�تیبانی آس�تان قدس رضوی کد پستی 9133743588 
تحویل نمایند. در صورت هرگونه س�وال با ش�ماره تلفن های 05138795555 یا 

05132001053 تماس حاصل نمایید.  

» آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران جهت نصب 
و راه اندازی تجهیزات رادیویی بی سیم «

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

جنگ را راه حل مسئله قره باغ نمی دانیم  ایسنا: رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه اساساً جنگ را راه حل مسئله قره باغ نمی دانیم، گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده 
هرگونه کمک و همکاری برای حل و فصل مناقشه آذربایجان و ارمنستان از طریق گفت و گو و مذاکره بر مبنای موازین حقوقی و بین المللی و با احترام به تمامیت ارضی کشورهاست. وی اظهار کرد: مداخله احتمالی 

برخی کشورهای ثالث در این درگیری موجب گسترده و طوالنی شدن بحران خواهد شد و آن را به نفع کشورهای منطقه نمی دانیم.

 سیاســت/ مینا افرازه   عباســعلی 
کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان 
دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران 
رسانه ها به تشریح آخرین اقدام های شورای 

نگهبان پرداخت.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 
پرسشــی درباره اصالح قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری و اینکه 
آیا اصالح قانون به انتخابات 
یا  ۱۴۰۰ خواهــد رســید 
نه، بیان کــرد: درباره اینکه 
این قانون به انتخابات سال 
آینده می رســد یا نه، اکنون 
کنم؛  اظهارنظر  نمی توانــم 
چون هنوز مصوبه به دست 
ما نرســیده و هر زمانی که 
مصوبه به شــورای نگهبان 
ارسال شد و بررسی ها صورت 
گرفت، آن موقع اگر مصوبه 
ایرادهای جدی داشــته باشد، به مجلس 
اعاده می شود و در صورت عدم ایراد جدی 

به تصویب می رسد.

ارائه نظر مشورتی به معنای پیشنهاد »
طرح از سمت شورا نیست 

کدخدایی دربــاره ارائه نظرات به مجلس 
درباره اصالح قانون انتخابات از سوی شورای 
نگهبان گفت: شورای نگهبان در همه ادوار 
مجلــس، تجربه خــودش را در قالب ارائه 
نظرات مشورتی توسط پژوهشکده شورای 
نگهبان در اختیار مجلس می گذارد، اما نظر 
نهایی خود را در زمان دریافت و بررســی 
مصوبه اعالم می کند. وی همچنین در پاسخ 
به خبرنگاری مبنی بر طرح برخی ادعاها 
دربــاره ارائه طرح اصــالح قانون انتخابات 
توسط شورای نگهبان بیان کرد: ارائه نظر 
مشورتی شورای نگهبان درباره این موضوع 
به مفهوم پیشــنهاد طرح از ســمت شورا 
نیست. ارائه هر طرحی به مجلس تنها در 
اختیار نمایندگان است. سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین در بخش دیگری در پاسخ 
به پرسشی درباره برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ 

در شرایط کرونایی و تمهیدات الزم درباره 
آن ادامه داد: در این خصوص مذاکراتی را 
با وزارت کشور شــروع کرده ایم و اگر قرار 
باشد هر کدام از مراحل برگزاری انتخابات 
تغییراتی داشته باشد، آن را پیش از موعد 

برگزاری اطالع رسانی خواهیم کرد.

گزارش تحرکات انتخاباتی برخی »
افراد به دستمان می رسد

عباســعلی کدخدایی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس درباره اینکه شــنیده شده 
برخی از آقایان مثل حداد عادل یا محسن 
رضایی، تحرکات انتخاباتی زودهنگام خود 
را شروع کرده اند، آیا شورای نگهبان چنین 
تحرکاتی را رصد و دنبال می کند و توصیه 
وی درباره این اقدام ها چیست، اظهار کرد: 
ما اکنون نمی توانیم اقدام خاصی را انجام 
بدهیم، اگرچه گزارش هایی هم مانند همین 
مواردی که خودتان عنوان کردید به دست 
ما می رسد. به هر حال ما باید تا زمان ثبت 
نام انتخابات صبر کنیم و آن موقع ببینیم 
تکلیف چه خواهد شد، اما اینکه هر فردی 
درباره انتخابات اظهــار نظری می کند یا 
حرفی می زند، این ها دیگر ارتباط چندانی 

به شورای نگهبان ندارد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره 
احتمــال حضورش در انتخابات ریاســت 
جمهوری ادامــه داد: دوره فعالیت من در 

شورای نگهبان تا سال ۱۴۰۱ است و بعد 
از اتمام آن باید از مســئولیت کنونی خود 
که برعهده دارم، کنار بروم. بنابراین اگر بعد 
از اتمــام دوره، در انتخابات ثبت نام کردم، 

پاسخ این پرسش مشخص می شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین 
درباره طرح مجلــس برای تغییر در نحوه 
توزیع بنزین، افزود: من هم تنها این موضوع 
را شنیده ام و پیش نویس طرح را ندیده ام، 
بنابراین نمی توانم نظر شورای نگهبان درباره 
آن را پیش بینــی کنم. به هر حال اگر این 
طرح در مجلــس تصویب و به شــورای 
نگهبان ارسال شود، در صورت داشتن بار 

مالی، شورا به آن ایراد خواهد گرفت. 

نام نویسی زنان در انتخابات ریاست »
جمهوری مانعی ندارد

کدخدایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
مبنی بر نام نویســی بانــوان در انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت:  در حال حاضر 
ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
مانعی ندارد، اما دیگر مباحث درباره آن باید 

به تدریج حل شود.
سخنگوی شــورای نگهبان همچنین در 
پاسخ به پرسش مشابه دیگری در همین 
زمینه که عنوان شــد چرا هیــچ یک از 
کاندیداهای زن توسط شورای نگهبان به 
تأیید صالحیت نرســیده اند، در حالی که 

خود کدخدایی نیز حتی در جایی گفته بود 
در مصادیق رجل سیاسی برخی تغییرات 
رخ داده اســت، بیان کرد: من عرضم این 
بود که  بحث های فرهنگی در کشــور ما 
جدی است و مسئله ای نیست که با  یک 
قانون حل شــود. امیدواریم در دوره های 
آتی مســئله فرهنگی آن هم حل شــود. 
ضمن اینکه نظر فقها درباره بحث ریاست 
جمهوری خانم ها هیچ تغییری نکرده است.

به قرارداد ایران و چین ورودی »
نداشته  ایم

کدخدایی در پاســخ به پرسشــی درباره 
قرارداد ۲۵ ســاله چین و ایران اظهار کرد: 
شورای نگهبان به قرارداد ۲۵ ساله چین و 
ایران ورودی نداشته و تا زمانی که مصوبه ای 
در این زمینه از مجلس به دست ما نرسد، 

بررسی نخواهیم داشت.
وی همچنین دربــاره برخی ادعاها درباره 
تالش شــورای نگهبان برای اعمال نفوذ 
و توســعه قدرت خود به حــوزه انتخابات 
شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: اختیارات 
شــورای نگهبان روشن و شــفاف است و 
ایــن اختیارات در اصل ۹۹ و در چند اصل 
تقنینی موجود است. نه تنها ما نمی توانیم 
اختیارات خود را توســعه دهیم که هیچ 
نهادی هم نمی تواند توسعه اختیاراتی در 
انتخابات داشته باشد. این مواردی که درباره 
این موضوع گفته می شود یک فضاسازی 
اســت وگرنه پس از ارســال این طرح از 
مجلس و بررسی شورای نگهبان خواهید 
دید که نظر شورای نگهبان و فقها براساس 

قانون اساسی و شرع مقدس خواهد بود.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 
پرسشــی درباره آخریــن وضعیت مصوبه 
قاچاق کاال وارز گفت: مصوبه ارســال شد و 
قوه قضائیه درباره آن اعالم کرده که نظرات 
ما لحاظ نشده است، بنابراین پس از آن نامه 
رئیس قوه قضائیــه آمد که نظرات را لحاظ 
کرده اند و ما هم آن را به مجلس فرستادیم. 
در مرحله بعد، مجلس باید مصوبه را  ارسال 

کند تا ما وارد بررسی ماهیت آن شویم .

واکنش کدخدایی به برگزاری جلسات جریان های سیاسی درباره انتخابات 1400

تحرکات انتخاباتی را رصد می کنیم

ماجرای اصرار دولت به اســتفاده ازفقط یک پیام رسان)شاد( مثل اختراع مجدد س
چرخ اســت! در حالی  که هم اکنون چهار پیام رســان پرســرعت در کشورمان با 
مخاطبان میلیونی مثل )روبیکا، سروش پالس، گپ وایتا( را داریم که می توانند به 
راحتی تمام دانش آموزان کشــور را پوشش دهند وزارت آموزش و پرورش نرم افزار 
پر نقص و دولتی شاد را به زور اجباری کرده! و هر روز مشکل جدیدی از آن کشف 
می شود که آن مشکالت هم احتماالً کارشکنی مخالفان پیام رسان های ایرانی است. 

09360006158
چرا هر روزه از رســانه ها و جراید اعالم میشه که فالن مقدار سبدغذایی، نذری، س

قربانی توسط خیران به افرادتحت پوشش بهزیستی به سازمان اهدا شده، اما وقتی به 
شعبی که دارای پرونده هستیم مراجعه می کنیم مسئوالن و مددکاران، در جوابمان 
می گویند خبری نیست! پس این اهدایی های خیران به سازمان)بهزیستی( کجا میره 

که به ما مددجویان تحت پوشش نمیدن. 09150000860
ما جمعی از بازنشســتگان ۹8 علوم پزشکی هنوز موفق به گرفتن پاداش پایان س

خدمت خود نشده ایم. وعده دکتر نوبخت مبنی بر پرداخت پاداش بازنشستگی تا 
پایان شهریور عملی نشد در پیگیری های انجام شده فقط ما بین دانشگاه اصفهان و 

برنامه و بودجه پاس کاری می شویم لطفاً به داد ما برسید. 09130001509
 لطفاً پیگیر حق تســری کارکنان زندان ها باشید. حق تسری فوق العاده خاص س

پرســنل زندان ها سال ۹۱ تصویب و با وجود تصویب قانونی اجرا نگردیده است. با 
تشکر پرسنل زندان. 09110007519

به اســتاد سیدمهدی گلشنی درباره اقتصاد اسالمی بفرمایید ما ۴۰ سال است س
بهترین اقتصاد جهان را داریم. بانک هایمان ۲۰ درصد به ثروتمندان سود می دهند 
و۳۰ درصد بهره از فقرا می گیرند، این اگر اقتصاد اســالمی نیست؟ پس چیست؟! 

09150001032
اشــتیاق بی نظیر مردم قدرشناس ایران ازکتاب های خاطرات دفاع مقدس نشان س

دهنده عطش ملی برای دانســتن تاریخ اســت، سال هاست که در دنیا شبکه های 
تلویزیونی تاریخ راه اندازی شــده کشور کره ده ها برابر ایران از راه فروش سریال های 
آبکی تاریخی درآمد دارد! مقاومت صدا و سیما در برابر افتتاح یک شبکه تلویزیونی 
به نام تاریخ در حالی است که ما در سال های بعد انقالب با توطئه خارجی از مسائل 
بدیهی تاریخ معاصرمکرر ضربه خورده و خأل آگاهی تاریخی سبب بحران در کشور 
شــده. نسل جوان در حالی رشد می کند که جز موارد اندکی از شنیده ها از گذشته 
و بمباران تحریف تاریخ گاهی فریب دشــمنان را می خورد، موالی متقیان حضرت 
علی)ع( بارها درباره عبرت گرفتن از تاریخ هشدار دادند و فرمودند: تاریخ معلم بشریت 
است. باید مواظب تکرار فتنه خوارج و منافقین در این روزگار باشیم. 09360006158

پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به هتاکی ترامپ©
سیاست: خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه با انتشار توییتی به جدیدترین لفاظی 
رئیس جمهور آمریکا واکنش نشــان داد. وی 
نوشت: »مردم ایران مرعوب لفاظی قلدرمآبانه 
رژیم شکست خورده و بی قانون ایاالت متحده 
نمی شــوند. مردم ما از هیچ کاری برای دفاع 
از عزت خود فروگذار نمی کنند. این ماییم که 
پاسخ به جنایات ایاالت متحده - از جمله تحریم های جنون آمیز و ترور جنایتکارانه سردار 
سلیمانی دشمن شماره یک داعش - را انتخاب می کنیم«. ترامپ جمعه شب با استفاده 
از کلماتی سخیف و خارج از عرف بین الملل، ایران را بار دیگر به حمله متقابل در صورت 

هرگونه رفتار تهدید کرده بود.

تکذیب ابتالی قالیباف، نمکی و نوبخت به کرونا©
سیاســت: مدیرکل حوزه ریاست مجلس 
شایعات منتشره درباره ابتالی رئیس مجلس 
به ویــروس کرونا را تکذیب کرد. احســان 
عســگری در صفحه شخصی خود در توییتر 
با انتشار عکسی از محمدباقر قالیباف نوشت: 
»درست است که دشمنان مشغول به شایعه 
ســازی و بیمار ســازی آقای دکتر قالیباف  
هستند، اما ایشان بی توجه به تمام این مسائل مشغول به کار، کار و کار است. ساعت ۶:۳۰ 
صبح دومین جلسه صبح شنبه ۱۹مهر«. قالیباف یکشنبه گذشته با حضور در بیمارستان 

امام خمینی )ره( از بخش ICU بیماران کرونایی این بیمارستان بازدید کرده بود. 
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نیز به ایرنا گفت: شایعه ابتالی دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت به کرونا 
صحت ندارد. ایشان به علت اسپاسم عضالت گردن و ستون فقرات در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا حضور نداشت، اما از فردا طبق روال عادی در برنامه های کاری تعیین شده 
حضور خواهد داشت. وی گفت: البته با توجه به شیوع باالی کرونا و بیماری کووید۱۹ در 
کشور ابتالی هر یک از مسئوالن و شهروندان ایرانی به کرونا در این شرایط، مطلب عجیبی 
نیست اما در مورد وزیر بهداشت این شایعه صحت ندارد و شایعه منتشر شده در فضای 
مجازی کذب است. از سوی دیگر شایعه ابتالی نوبخت به کرونا تکذیب شد. رئیس روابط 
عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار توییتی از تداوم فعالیت های محمدباقر 

نوبخت در روزهای اخیر خبر داد.

ابعاد جدید از حادثه انفجار ناوچه کنارک©
ایســنا: غالم عبــاس ترکــی، دادســتان 
نظامی اســتان تهران دربــاره حادثه انفجار 
ناوچه کنارک و به شــهادت رسیدن تعدادی 
از خدمه ناوچه بر اثر این حادثه اظهار کرد: در 
فردای روز حادثه با اعزام هیئتی از دادسرای 
نظامی تهران، بازدیدهای میدانی و معاینات 
و تحقیقــات محلی الزم در بنــدر چابهار و 
بندرعباس از محدوده اجرای عملیات تمرین دریایی انجام دادیم. وی هرگونه خرابکاری 
یا دخالت عوامل امنیتی در این حادثه را منتفی دانســت و افزود: براساس آخرین نتایج 
تحقیقات و بررسی کارشناسان، عدم رعایت برخی تدابیر ابالغی و نکات ایمنی از سوی 
ناوچه حادثه دیده و شــرایط میدانی، علت اصلی این حادثه بوده است. دادستان نظامی 
 استان تهران گفت: به قصور و تقصیرها در این زمینه در حال رسیدگی هستیم و افرادی 

به عنوان متهم احضار شده و اقدام های قضایی انجام شده است.

روایت دولتمردان از بازی کثیف و انحرافی آمریکایی ها©
سیاست: کاظــم غریب آبادی، نماینده دائمی کشورمان نزد سازمان های بین المللی در 
وین با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود درخصوص تحریم ۱8 بانک ایرانی توسط 
آمریکا، نوشــت: اقدام های جنایتکارانه رژیم آمریکا در تهدید جان مردم عادی از طریق 
تروریسم اقتصادی، تمامی ندارد. این رژیم، در اقدامی دیگر، ۱8 بانک ایرانی را در فهرست 
تحریم های خود قرار داد. از یک طرف ادعا می کنند که واردات دارو و مواد غذایی تحت 
تحریم قرار ندارند، اما از ســوی دیگر کانال های موجود برای پرداخت هزینه های واردات 
این اقالم را کامالً مسدود می کنند. تا االن، دیگر این بازی کثیف و انحرافی آمریکایی باید 

برای همه مشخص شده باشد.
حمید قنبری، مدیرکل بین الملل بانک مرکزی نیز با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه 
یک سیما درباره تحریم بانک های ایران توسط آمریکا گفت: همه بانک هایی که نام آن ها 
به عنوان تحریم شده، اعالم شد قبالً هم در فهرست تحریم های آمریکا وجود داشتند. وی 
افزود:  نوع اعالم این خبر هم نشان می دهد که آمریکایی ها می دانند که قرار نیست اتفاق 
جدیدی در نتیجه این تحریم بیفتد، آن ها در مواردی که بخواهند مجموعه مالی را تحت 
فشار شدید قرار دهند، تحریم آن را از قبل اعالم نمی کنند و ناگهانی، آن را اعالم می کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تحریم  بانک های ایرانی از سوی کاخ سفید را کامالً غیرقانونی، 
خالف قواعد بین الملل و آشــکارا ضدحقوق بشری دانست و تأکید کرد:  با این حال این 
تحریم ها خللی در عزم و اراده دولت و ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد. محمود واعظی 
با اشاره به شکست های متوالی دولت ترامپ در مواجهه با ایران، گفت: دولت ترامپ تمام 
توان خود را در سه سال اخیر برای ضربه زدن به ملت ایران به کار گرفت و از کنفرانس 
ورشو گرفته تا تالش های اخیر این کشور در شورای امنیت، همه تالش هایشان با شکست 
مواجه شــده است. وی بیان کرد: تحرکات خصمانه و ظالمانه آمریکایی ها اگرچه مردم 
کشــورمان را به زحمت انداخته و سبب ایجاد فشار و دشــواری برای آن ها شده، اما به 
هیچ یک از اهداف تعیین  شــده نرسیده است. آن ها با فشار اقتصادی سنگین به دنبال 
تسلیم ملت ایران بودند، اما ناکام ماندند. تالش های آنان برای فعال سازی مکانیسم ماشه و 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل نیز در پی مجموعه فعالیت های مؤثر دیپلماتیک ایران، 

با شکست مواجه شد و بیش از همیشه خود را در جامعه بین الملل تنها دیدند.

 ما نائب الزیاره ایم؛©
به مشهد سفر نکنید

موج ســوم کرونا با بی رحمی وکژتابی بیشتری 
کشــور را در می نوردد. میزان مبتالیان روزانه از 
مرز ۴ هزار نفر عبور کرده است و کشته شدگان 
در هر روز به عدد قربانیان ســقوط یک هواپیما 
نزدیک می شوند. وضعیت تأسفبار کنونی حاصل 
بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی و کاهش 
حساسیت نسبت به اپیدمی کرونا و عادی شدن 
آن برای مردم اســت؛ سفرهای بی رویه سیاحتی 
و زیارتــی به ویژه در تعطیالت یکی دو ماه اخیر، 
برخی کم توجهی ها در مراسم عزاداری ایام محرم 
و صفر-باوجود پایبندی اکثریت محافل سوگواری 
نســبت به پروتکل ها- بی توجهی به ماســک و 
فاصله گذاری اجتماعی در بسیاری از مراکز کسب و 
کار، پاساژها و بازارها و کاهش برخی محدودیت ها 
از عوامل اصلی وضعیت کنونی است. اگرچه طغیان 
کووید- ۱۹ یک پدیده جهانی است و تقریباً همه 

کشورها با جهش فراگیری کرونا مواجه هستند.
بر اساس سنت سالیان متمادی معموالً هیئت های 
مذهبــی در روزهای دهه پایانــی ماه صفر و ایام 
رحلت نبی مکرم اســالم )ص( و شــهادت امام 
حسن مجتبی و امام رضا )ع( راهی مشهد مقدس 
می شوند تا روزهای پایانی عزاداری دو ماهه محرم 
و صفر را در جوار مرقد منور حضرت رضا )ع( ابراز 
ارادت کنند و امسال شوق این سفر برای عزاداران 
حسینی به دلیل عدم حضور در مراسم اربعین در 
کربال مضاعف شــده است. اما متأسفانه وضعیت 
قرمز در مشهد و افزایش بیماران کرونایی و تکمیل 
ظرفیت بیمارستان ها توفیق میزبانی از این عزیزان 
را از مردم مشهد سلب می کند. به اعتقاد مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد هرگونه تجمع به ویژه 
با توجه به فصل بیماری آنفلوانزا می تواند اوضاع 
مشهد و حتی کشور را به سوی بحرانی شدن پیش 
ببرد. نکته قابل توجه اینکه ممنوعیت سفر به مشهد 
در دهه پایانی ماه صفر مثل سایر موارد گذشته با 
خواهش و تمنا تحقــق نمی یابد و اگر صرفاً قرار 
به توصیه باشد، باز هم شاهد تجمع هیئت ها در 
مشهد خواهیم بود. انتظار می رود مسئوالن مربوط 
در این خصوص تصمیماتی عملیاتی اتخاذ کنند و 
ممنوعیت سفر هیئت ها به مشهد از مبدأ اعمال 
شود. به ویژه اینکه معموالً این سفرها با اتوبوس یا 
قطار انجام می شود و می توان آن را به خوبی رصد 
کرد و با اعمال ممنوعیت از پایانه های مسافربری و 
ایستگاه های راه آهن شهرهای مبدأ به طور جدی از 

سفر به مشهد در این ایام جلوگیری کرد.
دراین زمینه نقش رسانه ملی و فضای مجازی نیز 
بسیار حائز اهمیت است. ایجاد پویش هایی نظیر 
ایــام اربعین و ترویج زیــارت از راه دور و تولید و 
پخش برنامه های مناسب برای ماندگاری عزاداران 
در شهرهای خویش و زیارت از منزل می تواند در 

تحقق این ممنوعیت بسیار مؤثر باشد.
افتخار مردم مشــهد همواره میزبانــی از زائران 
عزیز و هیئت های عزاداری بوده اســت و از اینکه 
امســال چنین توفیقی ندارند متأسف هستند، 
اما اولویت نخســت در شرایط کنونی حفظ جان 
هموطنان عزیز است. مشهدی ها نائب الزیاره همه 
عزاداران حسینی و عاشقان امام مهربانی حضرت 
ثامن االئمه )ع( هستند و از همه هموطنان عزیز 
می خواهند برای حفظ سالمت خویش ودیگران از 
سفر به مشهد خودداری کرده و عشق و ارادت خود 
را از منزل به پیشگاه امام ثامن و ضامن ابراز نمایند 

که؛ بعد منزل نبود در سفر روحانی!

 رایزنی ظریف و »وانگ یی« ©
در »یون نان« چین

ایسنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که 
به چین سفر کرده رایزنی با همتای چینی خود را 
آغاز کرد. گفت وگو و تبادل نظر محمد جواد ظریف و 
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با حضور هیئت های 
عالی رتبه دو طرف ظهر دیروز در اســتان یون نان 
چین آغاز شــد. وزیر امور خارجه کشورمان که به 
دعوت وزیر امور خارجه چین و در رأس هیئتی بلند 
پایه به چین ســفر کرده است، بعدازظهر جمعه با 
استقبال مقامات این کشور وارد استان یون نان در 

جنوب چین شد.

سردار نقدی:
ارتشی بزرگ و غیرقابل شناسایی ©

در سراسر دنیا با ما همکاری می کند
مهر:ســردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه با 
اشاره به اینکه در صورت وقوع جنگ همپیمان نظامی 
کم نداریم، اظهار کرد: همین نیرویی که تشکیل شده 
و همین افرادی که در گوشــه و کنار دنیا هستند، 
همپیمانان نظامی ما به شمار می آیند، اتفاقاً این ها 
خیلی خطرناک ترند تا ارتش همپیمان یک کشور، 
چون آدمی که در فالن بنــدر، در فالن فرودگاه یا 
در کنار تنگه حضور دارد، به واسطه اینکه کسی او را 
نمی شناسد برای دشمن خطرناک تر است، این افراد 
پراکنده بوده و قابل شناسایی هم نیستند؛ بنابراین 
همکاری با این افراد خیلی خطرناک تر از این است 
که یک ارتش همپیمان داشــته باشیم که حاال در 
زمان بروز حادثه بیاید یا نه، این ارتش خیلی بزرگ 
و غیرقابل شناسایی اســت که در زمان ضربه زدن 
دشــمن نمی داند از کجا خواهد خورد و اگر بخواهد 
غلطی بکند، نمی داند از کجا می خورد؛ چراکه از همه 
طرف دچار ضربه شده و هرلحظه از یک جایی از دنیا 

خبری برایش خواهد آمد.
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در حال حاضر 
ثبت نام زنان در 
انتخابات ریاست 
جمهوری مانعی 
ندارد، اما دیگر 
مباحث درباره آن 
باید به تدریج 
حل شود

بــــــــرش

 سیاست   حسن روحانی در چهلمین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: کسانی که به کرونا مبتال شده و دوران قرنطینه 
خود را سپری می کنند، چنانچه در همان دوره قرنطینه اجباری، 
در جامعــه حضور یابند در هرنوبت تخلــف، ۲۰۰ هزار تومان 
جریمه خواهند شد. رئیس جمهور همچنین استفاده از ماسک 
را برای حضور در جامعه الزامی دانست و اظهار کرد: طبق مصوبه 
امروز ســتاد ملی مقابله با کرونا، هر فردی که بدون ماسک در 
جامعه حضور یابد ۵۰ هزار تومان جریمه خواهد شــد که باید 
طی دو هفته به حسابی که اعالم خواهد شد، واریز کند. مسئول 
اجرای این مصوبه نیز نیروی انتظامی، بسیج و ناظران و بازرسان 

وزارت بهداشت خواهند بود.

نحوه جریمه اصناف متخلف»
دکتــر روحانــی با بیان اینکــه اصناف نیز مکلــف به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی هســتند، گفت: صاحبان اصناف 
موظفند ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تنها به افرادی 
خدمت ارائه کنند که این دستورالعمل ها را رعایت کرده باشند. 
اصنافی که این دستورالعمل ها را رعایت نکنند در مرحله نخست 
تذکر دریافت می کنند، در مرحله بعد ۳۰۰ هزار تومان جریمه، 
در مرحله ســوم یک میلیون تومان جریمه و در مرحله چهارم 
کســب و کار آن ها پلمب خواهد شد. رئیس جمهور در ادامه، 
نیروی انتظامی، بســیج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت را 
مسئول نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در وسایل 
حمل و نقل عمومی معرفی کرد و گفت: در تاکسی ها نیز راننده 
خودرو اگر دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکرد، ۱۰۰ هزار 
تومان جریمه می شــود و هر مسافری هم که بدون ماسک در 
تاکســی حضور یابد، راننده تاکسی به ازای هر مسافر ۲۰ هزار 

تومان جریمه خواهد شد.
روحانی افــزود: در ادارات نیز حراســت و بخش های نگهبانی 

موظف شــده اند از ورود افراد بدون ماســک جلوگیری کنند و 
چنانچه تخلفی در این عرصه دیده شود، نگهبان و رئیس بخش 

مربوط جریمه خواهند شد.

ضرورت شناسایی سریع تر بیماران»
رئیس جمهور همچنین در این نشســت به اهمیت شناسایی 
سریع بیماران مبتال به کرونا اشــاره کرد و اظهار کرد: در این 
راستا به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده که 
باید میزان تست ها افزایش یابد و دولت بودجه ۱۰ هزار تست 
اضافــی را تأمین می کند. روحانی گفت: ۱۰۰ میلیون دالر نیز 
برای خرید کیت هایی که در کوتاه تریــن زمان و با روش های 
آسان تری مبتالیان به کرونا را شناسایی کند، اختصاص یافته 
اســت و همزمان نیز در داخل کشور در حال ساخت این نوع 
کیت ها هســتیم و به زودی شاهد تحول بزرگی در حوزه تست 

افراد مشکوک به بیماری کرونا خواهیم بود.

ابراز نگرانی روحانی از کاهش حساسیت ها»
رئیس جمهور در ادامه از کاهش حساسیت ها در جمع خانواده ها 
و در نتیجه  افزایش ابتالهای خانوادگی ابراز نگرانی کرد و گفت: 

در مــوج اخیر افرادی که به بیمارســتان ها مراجعه می کنند، 
موارد زیادی دیده می شــود که پدر، مادر، فرزندان، پدربزرگ و  
مادربزرگ همه با هم مبتال شده اند و این نشان دهنده کاهش 
حساسیت ها در درون خانواده هاست. روحانی با تأکید بر اینکه 
با یک موج شدیدتر واگیری کرونا در عرصه جهانی مواجه ایم، 
افزود: این موج جدید ناشــی از سهل شدن راه انتقال بیماری 

است که به دلیل کاهش همان حساسیت هاست.
 رئیس جمهور همچنین به یک گزارش خوب ارائه شــده در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: یک گزارش 
بسیار خوبی هم امروز داده شد و آن کاهش شدید تعداد فوتی ها 
نسبت به شمار مبتالیان است که نشان دهنده مراقبت و تالش 
بیشتر بخش درمان از یک سو و مراعات های مردم از سوی دیگر 
است. روحانی افزود: طبق آمار مشخص می شود، بیشتر فوتی ها 
در بین ســالخوردگان بوده و افراد مســن و باالی۷۰ سال باید 

بیشتر مراقب باشند.
رئیس جمهور همچنیــن با قدردانی از رهبــر معظم انقالب 
اســالمی گفت: مقام معظم رهبری نیروهای مسلح را موظف 
کردند که امکانات خود را در اختیار بیماران کرونایی قرار دهند 
و ان شــاءاهلل با هماهنگی هایی که انجام شــده، مردم عزیز ما 
که گرفتار بیماری می شــوند، می توانند در تخت بیمارستانی 
مداوا و معالجه شوند. روحانی در ادامه با بیان اینکه ۱۷ استان 
خوشبختانه نسبت به هفته های پیش شرایط بهتری به خصوص 
در فاصله قابل توجه بین آمار ابتال و مرگ و میر پیدا کرده اند،  
گفت: در عین حال در ۱۲ استان همچنان مشکل داریم که باید 
توجه بیشتری انجام بگیرد تا از این روزهای سخت عبور کنیم. 
رئیس جمهور در ابتدای ســخنان خود نیز با قدردانی از همه 
مردم به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی در عزاداری اربعین، 
اظهارکرد: امسال پیاده روی به سمت مشهد و حرم حضرت علی 

بن موسی الرضا)ع( نداریم.
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رئیس جمهور میزان جرایم رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی در تهران را اعالم کرد

»ماسک« مثل کمربند ایمنی

ایرنا: اســتفاده از ماســک از درب منازل از روز دیروز در تهران 
الزامی شد و سخنگوی دولت نیز پیش از حضور در جلسه ستاد 
ملــی مقابله با کرونا، با حضور در مترو تهران از روند اجرای این 

طرح و نظارت بر حسن اجرای آن بازدید کرد.
علی ربیعی در حاشیه بازدید از ایستگاه مترو تئاترشهر تهران تأکید 
کرد اجباری شدن ماسک تصمیم درستی است.  وی با اشاره به 
اینکه روی جرایم و شــیوه شناسایی افراد مبتال کار شده است، 
اضافه کرد: آزمایشگاه های دولتی و خصوصی باید همه اطالعات را 
در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند و وزارت بهداشت نیز آن ها را 
به صورت آنالین در اختیار نیروی انتظامی و بسیج و سایر بازرسان 
قرار می دهد. ربیعی ادامه داد: هر فردی که در آزمایشــگاه به او 
اعالم شده باشد مبتالست، از شیوه های مختلف از جمله ردیابی 
موبایــل مورد کنترل قرار می گیرد و در صــورت خروج از خانه، 
جرایم سنگینی به وی تعلق می گیرد. وی تأکید کرد: نمی خواهیم 
درگیری فیزیکی در قبال اجرای این طرح رخ دهد و شیوه هایی 

اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمی کنند، جریمه شوند. 
وی همچنین با تأکید بر اینکه دیگران هم حقوقی دارند و باید به 
حقوق دیگران احترام گذاشته شود، بیان کرد: مبارزه با کرونا به 
رعایت پروتکل ها به خصوص استفاده از ماسک نیاز دارد. ربیعی 
تأکید کرد: همه کشورهایی که پروتکل های بهداشتی مربوط به 
کرونا را رعایت کرده اند، در مبارزه با کووید ۱۹ موفق شــده اند؛ 

در مدتی که ما پروتکل ها را بیشــتر رعایت می کردیم نیز میزان 
مرگ و میر پایین بود، اما در دوره های اخیر در شهر تهران رعایت 
پروتکل ها به زیر ۴۰ درصد رســید. وی بیان کرد: مشکل ما در 
محل های تجمع مردم چون فرودگاه ها، پاساژها و بعضی از صنوف 
مثل نانوایی هاست و از سوی دیگر نیز کمبود وسایل حمل و نقل 
در شهرهای بزرگ هم وجود دارد. وی ادامه داد: برنامه ریزی برای 
رفع این کمبود به خوبی پیش می رفت، ولی با توجه به تحریم های 
ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز داشــت و به مشــکل 
برخورد کردیم. وی اضافه کرد: در دو جلسه پیش ستاد اقتصادی 
دولت، وزیر کشور طرحی را با همکاری وزارت صمت و با کمک 
شهرداری ها مطرح کرد تا از محل منابع تهاتر یا به شکلی دیگر، ارز 
تأمین کرده و اتوبوس هایی را در داخل تولید کنیم. ربیعی اظهار 
کرد: اکنون سه وزارتخانه روی طرحی برای تأمین منابع مالی و 
ارزی کار می کنند تا اتوبوس هایی که از رده خارج شده، اما نوسازی 

آن ها امکان پذیر است، به چرخه حمل و نقل برگردد.  

دولت
بازدید میدانی ربیعی از میزان اجرای یک تدبیر کرونایی

اجباری شدن ماسک تصمیم درستی است



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

مردم به آستان قدس رضوی اطمینان کامل دارند   آستان: عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است عمل دقیق به نیات واقف وظیفه ای است که در موقوفات آستان قدس رضوی با رعایت همه جزئیات 
صورت می گیرد.آیت اهلل حسن عالمی با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی در عرصه وقف کارنامه ای درخشان دارد تصریح کرد: مهم ترین مسئله درباره این نهاد منتسب به علی بن  موسی الرضا)ع( این است که در 

میان آحاد مسلمین از اعتماد باالیی برخوردار است. وی گفت: آستان قدس رضوی می تواند به دلیل جایگاه شاخصی که در میان مردم دارد، در زمینه وقف های جدید هم پیشگام شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با هفته ملی کودک اعالم شد 

انتشار ۹۰۰ عنوان کتاب کودک توسط »به نشر«©
قدس: مدیرعامل به نشــر )انتشــارات 
آستان قدس رضوی( با اعالم اینکه گروه 
کودک و نوجوان این انتشارات از سال 
۱۳۷۷ با عنوان کتاب های پروانه فعالیت 
خود را آغاز کرده اســت، گفت: در این 
مدت ۹۰۰ عنوان کتاب فقط ویژه رده 
سنی کودک توسط این انتشارات منتشر 

شــده است.حسین سعیدی افزود: در این مدت در مجموع در دو حوزه کودک و 
نوجوان افزون بر یک هزار و 6۷ عنوان کتاب با تیراژی افزون بر ۳ میلیون و 5۰۰ 

هزار نسخه تنها در چاپ اول منتشر شده است.
سعیدی با اشــاره به اینکه گروه کودک و نوجوان این انتشارات با بیش از 2۰۰ 
مؤلف و ۱۹۰ تصویرگر همکاری داشته و دارد، اضافه کرد: نویسندگان شاخصی 
همچون مصطفی خرامان، ابراهیم حســن بیگی، حمیدرضا شــاه آبادی، خسرو 
باباخانی، عزت اهلل الوندی، علی محمد مودب، غالمرضا حیدری ابهری، فریبا کلهر، 
کلر ژوبرت، محمدحسین صلواتیان، محمود پوروهاب، محمود حکیمی، مرتضی 
خســرونژاد، مصطفی رحماندوست، ناصر کشــاورز، نقی سلیمانی و محمدرضا 
سرشار در این انتشارات دارای اثر هستند.مدیرعامل به نشر همچنین با اشاره به 
جوایز پرتعدادی که آثار حوزه کودک و نوجوان این انتشــارات در این سال ها در 
جشنواره های مختلف کسب کرده است، گفت: بیش از ۹۰ اثر از کتاب های پروانه 

تاکنون موفق به کسب جایزه شدند.
سعیدی در تشریح مهم ترین آثار منتشر شده در حوزه کودک این انتشارات که 
مورد استقبال خانواده ها، کارشناسان و اهالی کتاب کودک قرار گرفته است، از 
مجموعه های قصه ما مثل شــد، حکایت های کمال و جشن خرگوش ها به قلم 
محمد میرکیانی، مجموعه  قصه های تخیلی با مفاهیم قرآنی و داستان های شکر 
خدا از کلر ژوبرت خانم نویسنده فرانسوی االصل مسلمان مقیم ایران، کبوترها 
و آهوها از سیداحمد میرزاده، مجموعه قصه های حنانه از علی باباجانی، ستاره 
من از ناصر نادری، مجموعه فرهنگ وقف از محمد مهاجرانی، مجموعه قصه های 
احکام از مرتضی دانشمند، کتاب های الال الال کبوتر بال داره از علی محمد مودب 

نام برد.
مدیرعامل به نشر همچنین از تولید و در دست اقدام بودن آثار مهمی در حوزه کودک 
یاد کرد و گفت: مجموعه سالم بر گل نجمه به دبیری مجید مالمحمدی، مجموعه 
هشتمین ستاره به دبیری ناصر نادری، ۳66روز با پیامبر عزیزمان از نقی سلیمانی و 
شهرزاد دختر شرقی از محمدرضا سرشار مهم ترین این عناوین را شامل می شوند.

عالقه مندان می توانند برای مشاهده عناوین کتاب های حوزه کودک به نشر به نشانی 
https://behnashr.com و صفحه اینستاگرام behtarinhaye_nashr مراجعه کنند.

 نمایش نسخه های خطي، اسناد و عكس هاي تاریخي©
aبا موضوع حضرت رسول اکرم 

با دهــه آخر صفر  قدس: همزمــان 
نمایشگاه نســخه های خطي، اسناد و 
عکس هــاي تاریخي با موضوع حضرت 
رسول اکرم)ص(، امام حسن مجتبی)ع( 
و امــام رضا)ع( فردا دوشــنبه در موزه 
قــرآن و هدایای مقــام معظم رهبری 

افتتاح می شود.
در این نمایشگاه نسخه هاي خطي همچون مرآه الصفا، اعالم الوري باعالم الهدي، 
بحاراالنــوار، الملهوف علي قتلي الطفوف و... نیز عکس هایي از مراســم عزاداري 
صحن عتیق )۱۳۰۹ قمري( و هیئت سینه زنان حسینیه تهراني ها )۱۳۰2 قمري( 

و... به نمایش درآمده است. 
عالقه مندان بــه آثار تاریخی و فرهنگی می توانند همــه روزه )به خبر روزهای 
تعطیل( از ساعت 8 تا ۱2 به حرم مطهر، صحن کوثر، موزه قرآن و هدایای مقام 

معظم رهبری برای بازدید از این نمایشگاه مراجعه کنند.   

 آستان/ سارا صالحی   برای خدمت 
کردن منتظر فرصت و بهانه نیستند؛ نه با 
محدودیت جغرافیایی متوقف می شوند، نه 
تاریخ و مناسبت می شناسند این خادمان 
موکب »شباب الحجه«. با محدودیت سفر 

به کشور عراق برای برپایی علم خدمت به 
زائران پیاده حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع(، 
با همراهی خادمان آستان مقدس رضوی 

دست  به  کار شدند و... .
موکبشــان را در روستایی کم برخوردار در 
حاشیه شهر مشــهد دایر کردند تا این  بار 
به عاشقان مکتب حسینی خدمت کنند، 
خادمانی که برکات نیت خیرشان به همین 
دو ماه عزاداری محدود نمی شود و در طول 

سال جاری است.

بعد منزل نبود در سفر روحانی»
باید ۱۷ کیلومتر از شــهر مشهد به سمت 
جاده قدیم نیشــابور طی مسیر کنیم تا به 
روستای سرســبز رباط خاکستری برسیم، 
جایی که موکب شــباب الحجه خیمه خود 
را علم کرده اســت، درست در محل یکی 
از ایســتگاه های صلواتی ســال های پیش 
کــه میزبان خیــل زائران پیــاده حضرت 
رضــا)ع( بود. ایــن موکــب دارای ویژگی 
خاصی در مقایســه با دیگر مواکب مستقر 
در روستاهای حاشیه مشهد است، موکبی 
چندملیتــی که ترجمه وحــدت و قرابت 
دینی و فرهنگی میان ملل همسایه است.  
موکب شباب الحجه همراه خادمان ایرانی، 
افغانســتانی و عراقی خود، هر سال در این 
روزها جایی در عمود ۱4۳۰ در مسیر نجف 
تا کربال به اســتقبال زائران پیاده اباعبداهلل 
 الحســین)ع( می رفت، اما امسال که شیوع 
بیمــاری شــرایط را عوض کرده اســت و 
خادمان ایرانی و افغانستانی مقیم شهر مشهد 
از حضور در کنار رفقای عراقی خود در این 
موکب بازمانده اند، بیکار ننشستند و به همت 
آستان مقدس رضوی، موکبی با همین نام 
در روســتای رباط خاکستری برپا کردند تا 
به عاشقان اباعبداهلل)ع( خدمت کنند زیرا 
معتقدند راه خدمت هرگز بســته نیست.

همه  جا موکب شماست»
هر چند ناگفته معلوم اســت که دوری و 
فاصله، عوارضی چون دلتنگی و بی قراری 
دارد؛ گهگاه بروبچه های موکب به صورت 
آنالین با دوســتان عراقی خود در موکب 
مستقر در عمود ۱4۳۰ ارتباط می گیرند 
و با دیــدن حال و هــوای موکب و چند 
کلمه ای درددل، اشــکی می ریزند و دلی 

صفا می دهند.
ماجرای تشــکیل موکب هم از زبان آقای 
طاهری مســئول آن، شنیدنی است: سال 
۹۰ با جمعی از همین خادمان در مســیر 
پیاده روی بــه صورت اتفاقــی در موکب 
شباب الحجه توقف کوتاهی کردیم و خطاب 
به خادمان عراقی گفتیم: کاش می شد ما 
هم اینجا موکبی می داشتیم. برادران عراقی 
گفتند: همه  جا موکب شماست. چه ایرادی 
دارد شما هم از سال دیگر برای خدمت در 
کنار ما دست  به  کار شوید؟ به این ترتیب، 

داستان موکب سه ملیتی ما آغاز شد.

خدمت در طول سال»
بــا اینکه از نام موکب جوانی و شــیدایی 
برمی آید، اما بانیان ایــن خیمه عزاداری، 
صاحب شــرکت و هتــل، از فعاالن حوزه 
امالک و تاجران بازاری هســتند و جمع 
زیادی زیردستشان نان می خورند. آن ها هر 

سال در این تاریخ، همه کار و زندگی خود 
را زمین می گذارند و کوله خدمت می بندند. 
امســال هم به عشــق نام اباعبداهلل)ع( و 
حضرت رضا)ع( زیر چتر این موکب جمع 
شــده اند و برای رضایت خدا و ائمه)ع( از 

هیچ خدمتی کوتاهی نمی کنند.
البته خدمات این خادمان مخلص مکتب 
اهل بیــت)ع( به برپایی موکــب در ایام 
سوگواری محرم و صفر محدود نمی شود. 
در طول سال به هر طریق که از دستشان 
برمی آید، پیگیر مشکالت گرفتاران هستند. 
هر کدام به نوعی دســتی در کارهای خیر 
دارد و خدمت زیر پرچم امام حســین)ع( 
تنها گوشــه ای از تالش های خیرخواهانه 
آن هاســت. یکــی از خادمــان موکــب 
شباب الحجه، آقای یوســف نیا از خادمان 
افغانســتانی مقیم شهر مشــهد است که 
صاحب پنج شــرکت و یک هتل اســت. 
در ضمــن، صاحب یک بنیــاد حمایت از 
محصالن افغانستانی هم هست. یکی دیگر 
از برادران خادم افغانستانی خیریه ای به نام 
امام جواد)ع( در منطقه کم برخوردار طالب 

مشهد را سرپرستی می کند و... .

تنوع در ارائه خدمات»
روســتای رباط خاکســتری، معین هفت 
روســتای کوچک تر مجاور تعیین شــده 

اســت و 5۰ خادم موکب شــباب الحجه 
روزانه بیش از ۳هــزار و 5۰۰ وعده غذای 
متبرک حضرت رضــا)ع( را تهیه، طبخ و 

توزیع می کنند. 
همچنین گروهــی از خادمان ســالمت 
کانون های خدمت رضوی هم با نیازسنجی 
و هماهنگی های صورت  گرفته از ســوی 
آســتان قدس رضوی در منطقه مستقر 
شــده اند. کاروان ســالمت با حضور کادر 
پزشــکان متخصــص قلــب و عــروق و 
دندان پزشــکی و نیز پرســتاران مشغول 
معاینه بیماران مراجعه کننده و ارائه رایگان 
دارو هستند. در صورت نیاز هم برای انجام 
جراحی و امــور درمانی جدی تر به مراکز 
مجهز و تخصصی شهر مشهد ارجاع داده 

می شوند.البته مردم باصفای 
روستایی هم کم نمی آورند 
و در هر فرصتی، مهربانی و 
میهمان نوازی خود را نمایان 
می کننــد. روســتای رباط 
گاز  نعمت  از  خاکســتری 
شهری بی بهره است و مردم 
به  ناچار از کپسول های گاز 
برای گذران امور اســتفاده 

می کنند. 
خادمــان مواکــب هــم با 
امکانــات بــه این روســتا 
رفته انــد ولــی در جریان 
طبخ غذای روزانه به گوش 
اهالی روســتا می رسد که 
کمبود  مشــکل  با  موکب 
گاز مواجه شده است. همه 

مردم کپســول  به  دست برای رساندن گاز 
به خادمانشان صف می کشند و در مسیر 
خدمتگزاری، خاطره شیرین دیگری برای 

خادمان مواکب می سازند.
جریــان خدمات دنباله دار آســتان قدس 
رضوی در کنار خادمان مواکب حسینی به 
همین روزهای عزاداری محرم و صفر ختم 
نمی شــود و پس از اتمام مرحله نخست 
خدمت رسانی در مدت ۱۰ روز، مرحله دوم 

آن در ماه ربیع االول آغاز خواهد شد. 

موکب شباب الحجه 
همراه خادمان 

ایرانی، افغانستانی 
و عراقی خود 

وبه همت آستان 
مقدس رضوی، 

موکبی در روستای 
رباط خاکستری 

برپا کردند تا 
به عاشقان 

اباعبداهلل)ع( 
خدمت کنند

بــــــــرش

نگاهی به تداوم روند خدمت رسانی مواکب حسینی در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر مشهد

jالرضا توزیع 6هزار وعده غذای © زیر سایه موکب 
گرم در حاشیه زاهدان 

آستان: به همت خادمیاران رضوی کانون 
محله ای مسجد سیدالشهدا)ع( 6هزار وعده 
غذای گرم در حاشیه شهر زاهدان توزیع  شد. 
دکتر دادخدا خدایار، دبیر کانون های خدمت 
رضوی این اســتان با اعالم این خبر گفت: 
همزمان با اربعین امام حسین)ع( خادمیاران 
رضوی کانون محله ای مسجد سیدالشهدا)ع( 
6 هزار وعده غــذای گرم پخت و بین افراد 
نیازمند حاشیه شهر زاهدان توزیع کردند.وی 
گفت: همچنین همزمان با روزهای پایانی ماه 
صفر 5۰۰ وعده غذای گرم با همت خیران 
در روستاهای شهرســتان زهک بین افراد 
نیازمند که توسط خادمیاران شناسایی شده 
بودند توزیع شد.خدایار بیان کرد: همچنین 
در این روزها یک هزار و 2۰۰ بســته غذایی 
شــامل روغن، برنج، لوبیا، عدس، ماکارونی، 
رب گوجه فرنگی، تن ماهی و گوشــت بین 
خانواده های نیازمند حاشــیه شهرســتان 
زاهدان توزیع شــد.دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان سیستان و بلوچستان اضافه 
کرد: این بسته های غذایی به ارزش 2۰۰ هزار 
تومان با کمک خیران و خادمیاران تهیه شد.

توزیع ۱۲۰ بسته معیشتی ©
بین نیازمندان ارومیه

آستان: به همت خادمیــاران رضوی ۱2۰ 
بسته معیشــتی بین خانواده های نیازمند و 

متأثر از کرونا در ارومیه توزیع شد.
روحینه همتی اســالملو، مســئول کانون 
رضــوی حضــرت معصومــه)س( و گروه 
جهادی مصبــاح الهدی بســیج مداحان 
اســتان گفت: در ادامه رزمایش همدلی و 
کمک های مؤمنانه، بسته های معیشتی بین 
۱2۰ خانواده  نیازمند و متأثر از کرونا توزیع 
شــد.وی ارزش هر بسته معیشتی را 28۰ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: این بسته ها 
شــامل مواد خوراکی مورد نیاز و ضروری 
از جمله برنــج، روغن، قند، رب و حبوبات 
اســت.همتی همچنین از تهیــه و توزیع 
هــزار و ۱۰۰ وعده غذای گرم به ارزش ۱6 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان بین خانواده های 

بی بضاعت و کم برخوردار خبر داد.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

 یکشنبه 20مهر 1399  23صفر 1442 11اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9365

 شرکت برق منطقه ای فارس ) به عنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی بند ج  ماده 12 قانون 
برگ��زاری مناقص��ات ، ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، تس��ت و راه اندازی پس��ت 132/20 
کیلوول��ت مهر به روش ) EPC ( به ش��ماره 2099001046000055 را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و ارس��ال پاس��خ به استعالم تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir (انجام خواهد ش��د. لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع 
ارزیابی می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر ش��ده در ذیل به س��امانه ستاد مراجعه و اسناد 
مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در ارزیابی 
کیفی را محقق س��ازند . به مدارک واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد امضا ، مش��روط ، 

مخدوش ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
اطالعات زمانی به شرح ذیل می باشد : 

1- تاریخ اول انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه : از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 99/7/21
2-آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه : تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/7/27 

3-آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم ) بارگذاری اسناد( در سامانه: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/8/12
4-نام و نشانی مشاور: شرکت مهندسی قدس نیرو به آدرس : تهران - خیابان مطهری ، چهارراه سهروردی ، شماره 98 و دفتر 
فارس – ش��یراز- خیابان کریم خان زند - حد فاصل 20 متری س��ینما سعدی و فلسطین - کوچه 45 - ساختمان پاسارگاد - طبقه 

ششم-  واحد بیست و دوم
 این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتشار یافته و پس از ارزیابی ، از مناقصه گران واجد شرایط جهت مراحل بعدی 

و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است و همچنین مناقصه گران می توانند جهت دریافت 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32142714-071 آقای اسکروچی تماس حاصل نمایند .
اطالعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه 41934-021و تلفن 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 می باشد.                                                                                   شناسه آگهی1015288
شرکت برق منطقه ای فارس    
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 جهت برگزاری مناقصه عمومی - دو مرحله ای  
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نس�بت 
ب�ه انتخ�اب پیمان�کاران دارای صالحی�ت خرید، س�اخت و نصب 
اس�کلت به تن�اژ ح�دودی 32 تن اق�دام نمای�د. ل�ذا از کلیه ش�رکت های واجد 
ش�رایط که دارای رزومه مناسب در زمینه س�اخت اینگونه مجموعه ها می باشند، 
دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر ت�ا تاریخ 1399/07/24 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، 
س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن
  32001126-051تم�اس حاصل نماین�د. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 

مناقصه عمومی عملیات تکمیلی  تهیه، خرید، ساخت 
حمل و نصب باقیمانده اسکلت هتل بهار

 س��ازمان  عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تناد ردی��ف 40102010 
بودج��ه س��ال 99در نظ��ر دارد بازپیرای��ی ج��داول 
خیابان مدرس)حدفاصل خیابان اس��رار تا کاشفی(
را ب��ه مبل��غ 5/093/000/000 ری��ال ب��ه  پیمانکار 
واج��د ش��رایط واگذارنماید.متقاضیان م��ی توانند 
جهت دریافت اس��ناد مربوطه به ام��ور قراردادهای 
ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب اطالعات 
05144241781 تم��اس  بیشترباش��ماره تلف��ن 
ش��هرداری  س��ایت  ب��ه  ی��ا  فرماین��د  حاص��ل 
مراجع��ه   www.sabzevar.ir آدرس  س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در مناقص��ه معادل  
255/000/000 ری��ال به صورت نق��د یاضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیش��نهادها مختار است. آخرین  مهلت شرکت در 
مناقصه و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عمران پای��ان وق��ت اداری س��اعت 14روز 
چهارش��نبه مورخ 99/7/30 می باشد.مناقصه رأس 
س��اعت 10صبح روز پنج شنبه مورخ 99/8/1 در محل  

سازمان  عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی تجدید مناقصه« 
نوبت دوم
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 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ب��ه اس��تنادردیف 40102009  ش��هرداری س��بزوار 
بودجه سال 99در نظر دارداجرای جدول ضلع جنوب 
کمربندی ش��مال غرب را به مبل��غ 9/700/000/000 
ری��ال ب��ه  پیمان��کار واجد ش��رایط  واگ��ذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��نادمربوطه 
به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05144241781 
تم��اس حاص��ل فرمایندی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری 
مراجع��ه   www.sabzevar.ir آدرس  س��بزواربه 
نماین��د. مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقص��ه معادل 
485/000/000 ریال به ص��ورت نقد یا ضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت در 
مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 14/00روز 
چهارش��نبه مورخ 99/7/30 می باشد.مناقصه رأس 
ساعت 10صبح روز پنجش��نبه مورخ99/8/1در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت دوم
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
س��بزوار به اس��تنادردیف 40102002 بودجه س��ال 
99در نظر دارداجرای کانال آبهای سطحی ضلع شمال 
کمربندش��مال غرب را ب��ه مبل��غ 26/000/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید. متقاضیان 
می توانن��د جهت دریافت اس��ناد مربوط��ه به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطالع��ات بیشترباش��ماره تلف��ن 05144241781 
تم��اس حاص��ل فرمایندی��ا به س��ایت ش��هرداری 
www.sabzevar.irمراجع��ه  آدرس  س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در مناقص��ه معادل 
1/300/000/000 ری��ال به صورت نقدیاضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیشنهادها مختار است. آخرین  مهلت شرکت در 
مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 14/00روز 
چهارش��نبه مورخ 99/7/30 می باشد.مناقصه رأس 
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/8/1در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی تجدید مناقصه« 
نوبت دوم
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 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استناد ردیف 40102010 بودجه 
س��ال 99در نظر دارد ج��دول گذاری خیابان اس��رار 
جنوبی س��مت ش��رق را به مبلغ 3/775/000/000 
ری��ال ب��ه  پیمان��کار واج��د ش��رایط واگذارنمای��د.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��نادمربوطه 
به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.جهت 
کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 
تماس حاصل فرمایندیا به سایت شهرداری سبزوار 
ب��ه آدرس www.sabzevar.ir مراجعه نمایند.مبلغ 
سپرده شرکت در مناقصه معادل 190/000/000 ریال 
به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا 
س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار 
اس��ت. آخرین  مهلت ش��رکت در مناقص��ه و تحویل 
پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان عمران 
پای��ان وقت اداری س��اعت 14روز چهارش��نبه مورخ 
99/7/30 می باش��د.مناقصه رأس س��اعت 10 صبح 
روز پنج شنبه مورخ 99/8/1 در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت دوم
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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.
ن��ام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی 
)س��هامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای 
خیابان ش��هدای نیروی انتظامی- ش��رکت گاز استان خراس��ان جنوبی- طبقه 
اول- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :  056-32392000 

، نمابر 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 شرکت گاز استان خراسان جنوبی
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آگهي فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابي كیفی 
وب��ت دوم)مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره   1399.3718( 
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 ادعای فربه شدن فقه ناشی از کم اطالعی درباره حوزه علمیه نوین است اندیشه: حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی در پاسخ به ادعای یکی از 
منتقدانی که مدعی شده بود فقه در حوزه فربه شده و حوزویان در رشته های دیگر مهارت اندکی دارند، گفت: این ادعاهای بی دلیل هم ناشی از کم اطالعی نسبت به حوزه علمیه نوین است. امروزه طالب علوم فقهی 

در موضوعات انسان معاصر به صورت تخصصی درس می خوانند و ده ها فقه تخصصی در مراکز فقهی در حوزه علمیه در سطح سه و چهار، آموزش داده می شود. 

چاپ مقاله ها با اسم مشترک©
برخی افراد با رشته های متفاوت و به صورت قراردادی مقاله یا کتاب مشترکی را 
چرخشی می نویسند و هر دفعه اسم یکی از آن ها به عنوان نویسنده یا پدیدآورنده 
نفر اول آورده می شود، در صورتی که اسامی نفر دوم و یا سوم و... به صورت کاماًل 
صوری و نمادین نوشــته شده اســت. برای مثال نفر اول که رشته تخصصی اش 
روان شناســی است با دو نفر دیگری که رشته هایشــان مهندسی صنایع و علوم 
اجتماعی است موضوعی را در رشته و حیطه تخصصی خودش پیشنهاد می دهد و 
مقاله یا کتابی را می نویسد و اسم آن دو همکار را صوری اضافه می کند. در مرحله 
بعدی نفر دوم که رشــته تخصصی اش مهندسی صنایع اســت این کار را انجام 
می دهد و در مرحله بعدی نیز شخصی که رشته تخصصی اش علوم اجتماعی است. 

البته این اتفاق برای همکاران هم رشته ای هم رخ می دهد.
این موضوع به شــکل دیگری هم اتفاق می افتد به این صورت که افرادی نقش و 
مشارکتی در نوشتن مقاله یا کتاب ندارند ولی به دالیلی از جمله نفوذ باال، معامالت 
پایاپای و... اسمشــان در آن مقاله یا کتاب آورده می شود. نمونه عینی آن رئیس 
گروه علمی اســت که دوستان یا آشنایان خود یا افراد سفارش شده را برای چند 
درس حق التدریس به دانشگاه می آورد و در ازای این کارش، آن افراد، اسم او را در 

مقاالت یا کتاب هایشان اضافه می کنند.
یکی دیگر از آســیب های این حوزه، عدم تقبل هزینه های انتشار مقاالت از سوی 
برخی اساتید اســت. با وجود اینکه براساس آیین نامه های پژوهشی وزارت علوم، 
اســتادان می توانند از گرنت های تخصیص داده شده برای انتشار مقاله های خود 
اســتفاده کنند برخی از آن ها با تفکر بازاری و به گونه ای دقیق تر تفکر معامله ای، 
به دنبال این هستند که عالوه بر زحمت نگارش مقاله که با دانشجو است، هزینه 
انتشار را هم بر دوش دانشجو بگذارند. آسیب دیگر که شامل اغلب مجالت علمی 
می شود این است که اگر یک دانشجو مقاله ای براساس زحمات و تالش های خود 
بنویســد و بخواهد برای انتشــار به مجالت ارسال کند، با این رفتار و بی اخالقی 
مجله ها روبه رو می شــود که مجله ما مقاله دانشجویی منتشر نمی کند و دانشجو 
را ملزم می کنند نام یک »استاد« را بااینکه هیچ گونه همکاری علمی نداشته، به 

عنوان نفر اول اضافه کند.

نبود رویه مشخص و شفاف درباره دروس عملی »
وقتی رویه مشخص و شــفافی درباره دروس عملی در دانشگاه وجود ندارد منجر 
به جزیره ای و سلیقه ای عمل کردن استادان می شود. یکی از موارد سلیقه ای عمل 
کردن، سپردن کار ترجمه به دانشجویان است، بدین صورت که استادانی به جای 
کار عملی دانشــجویان، فصول یا صفحات کتابی را در بین آنان تقســیم می کنند 
که آن را ترجمه کنند و در نهایت به اســم استاد چاپ و منتشر می شود. برخی از 
دانشجویان هم به علت نداشتن تبحر کافی در ترجمه و اصول آن، مجبور می شوند 
سهم ترجمه ای خود را به مترجم بسپارند و هزینه ای را بی دلیل به خانواده های خود 
تحمیل کنند. ضمن اینکه گروه ها یا مؤسساتی وجود دارند که در ازای دریافت پول، 
مقاله یا پژوهش می نویسند و تحویل می دهند و بسته به اینکه پژوهش یا پایان نامه 
برای چه دوره و مقطعی یا چه رشته ای از علوم پایه یا علوم انسانی باشد هزینه اش 

متفاوت است.

چند پیشگی و پرمشغله بودن استادان»
محیط دانشگاه باید به گونه ای سازنده بر پایه توسعه و ترویج دانش و اندیشه 
استوار باشد و با فراهم کردن امکانات و به تناسب نیاز کشور، استادان را عماًل 
درگیــر آموزش و پژوهــش کند؛ به نحوی که آمــوزش و پژوهش به صورت 
یک مســئله کانونی و نه امری حاشیه ای درآید. چندپیشگی و پرمشغله بودن 
اســتادان به ویژه استادانی که مسئولیت راهنمایی پایان نامه ها و رساله ها را بر 
عهــده می گیرند، می تواند منجر به ضعف در کیفیت پژوهش شــود. این گونه 
استادان صرفاً به پرکردن رزومه کاری و پژوهشی خود می اندیشند. این مورد 
باید ریشه یابی شود که چرا اعضای هیئت علمی به شغل دوم یا سوم و یا حتی 
بیشــتر نیاز پیدا می کنند و به جای صرف کردن زمان، توان و هوششان برای 
امر مهم آموزش و پژوهش در دانشــگاه، به کارهای متفرقه خارج از دانشگاه 

مشغول می شوند. 

پذیرش مسئولیت راهنمایی رساله بدون داشتن تبحر در موضوع »
انتخابی دانشجو

یکی از آســیب ها این اســت که صراحت گویی علمی در دانشگاه وجود ندارد و 
مشاهده می شــود اســتادانی که در یک موضوع هیچ کار تخصصی و پژوهشی 
ندارند به راحتی مســئولیت راهنمایی رساله را بر عهده می گیرند، درصورتی که 
مسئولیت پذیری ایجاب می کند دانشجو را به استادانی که در آن زمینه تخصص 
دارند معرفی کنند. با این تفاسیر استادانی وجود دارند که به راهنمایی یک یا دو 
دانشجو بسنده نمی کنند. مورد عینی استادی است که به صراحت بیان می کند: 
»من خودم با پیگیری از وزارت علوم، این رشته را در این دانشگاه آورده ام و باید 

خودم راهنمایی رساله های شما را به عهده بگیرم«.
مورد دیگری که در دانشگاه ها مشاهده می شود این است که استاد راهنما با استاد 
مشــاور بعضاً بر سر چارچوب کلی و یا مباحث متدولوژیکی اختالف نظر دارند و 
حاضر نیســتند رودررو جلسه ای را برای تعدیل نظراتشان اختصاص دهند و این 
وســط دانشجو برای اینکه بین دو نظر اجماعی حاصل کند مرتب در رفت و آمد 

است و موجب سردرگمی هر چه بیشتر و اتالف وقت بسیار او خواهد شد.
ادامه دارد...

کتاب »والیت سیاسی در قرآن کریم« منتشر شد©
اندیشه: کتاب والیت سیاسی در قرآن کریم از سه فصل تشکیل شده است؛ فصل 
اول تحلیل لغوی و معناشناختی واژه والیت در قرآن کریم است. در این فصل تفسیر 
نسبتاً جدیدی در باب معنا و مفهوم والیت در قرآن کریم بیان شده است. فصل دوم 
که پیکره اصلی تحقیق را شامل می شود و در جای خود ظرفیت چند فصل را دارد، 

به بررسی آیاتی که واژه والیت در آن به کار رفته، پرداخته است.
در این بررسی 20 آیه شریفه مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسنده مدعی است 
در جای جای بررسی آیات شریفه به نکات جدیدی دست یافته است که قطعاً در 

ترجمه و تفسیر این آیات تأثیرگذار خواهد بود.
در فصل دوم نشــان داده شده والیت سیاسی در قرآن کریم امری مسلم و قطعی 
اســت. وی معتقد اســت تأکید تحقیق حاضر بر واژه والیت در قرآن کریم کاری 

ابتکاری است.
در فصل ســوم مفهوم والیت در دو رویکرد عرفــان و رویکرد کالمی فقهی که از 

رویکردهای اثرگذار علوم اسالمی است، مورد مناقشه قرار گرفته است.
نویســنده در پیشگفتار این اثر می نویسد: سیاســت در عام ترین مفهوم آن تمام 
شئونات و ساحت های رفتاری انسان و جامعه را دربردارد. هر عمل ارادی که قابلیت 
اندیشه ورزی را داشته باشــد، در حوزه سیاست قرار می گیرد. به عبارت دیگر آن 
دسته از هســتی های مقدور که در فرایند تصمیم عقیدتی تحقق می یابد قلمرو 
سیاست را تشکیل می دهد، چون گردش و تداوم حوزه سیاست بدون هدایت های 
فکری و کارگزاری ممکن نیست؛ ضرورت شناسایی مرجع اصیل در هدایت گری 

حوزه سیاست به مسئله ای جدی و اساسی تبدیل شده است.
پاســخ به چنین پرســش بنیادی ای یکی از 

فیلســوفان  اصلــی  دغدغه هــای 
سیاســی است. آنان از دیرباز در پی 
فهم متولیــان فکری و عملی حوزه 
سیاست بوده و هستند. آیا در دین 
مبین اسالم و قرآن کریم به منزله 
درباره  مســلمانان  آسمانی  مرجع 
والیت سیاسی سخنی به میان آمده 

است؟
نویســنده در این اثر ســه دیدگاه 
مطرح شــده را بررسی و در نهایت 

دیدگاه مختار را بیان می کند.
کتاب والیت سیاسی در قرآن کریم 
نوشته داود مهدوی زادگان به همت 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی در ســال جاری 
به بهای ۱۹ هزار تومان منتشر شد.

 اندیشه/ محســن فاطمی نژاد   الگوی 
جهادی-مردمــی اصطالحی اســت که در 
یک دهــه اخیر و به خصوص بــا بازخوانی 
تجربــه نهادســازی های اول انقالب چون 
جهادســازندگی و کمیته انقالب و نهضت 
سوادآموزی بر سر زبان ها افتاد. منازعه امروز 
تالش برای رســیدن به مدلی از دل تجربه 
مردمی از ابتدای انقالب تاکنون در برابر مدل 
ناکارآمد بروکراسی اداری برای حل و فصل 
مسائل اســت. کتاب »به توان مردم« سراغ 
سوژه هایی در نقاط مختلف کشور برای اثبات 
همین ایده رفته است. با مجید حسین زاده، 
پژوهشگر و مؤلف کتاب »به توان مردم« در 
مورد این اثر به گفت و گو پرداخته ایم که در 

ادامه می خوانید.

اجماالً از خودتان و اهداف تألیف این   
کتاب بفرمایید و از انگیزه 
رفتن به سمت این سوژه؛ 
ذیل  یا  بوده  آیا شخصی 

یک پروژه بوده است؟
ارشــد  کارشــناس  مــن 
گرایش  صنایع  مهندســی 
تحلیل سیستم های اقتصادی 
و اجتماعی هســتم. از سال 
۹۱ کار تجربه نگاری را شروع 
کردم و از لحاظ خروجی شاید 
نخستین کاری که انجام دادم، 
تشــکل های  تجربیات  ثبت 
تربیتی مشــهد بود.  پس از 
فرهنگ  »حکایت  کتاب  آن، 
یک شــهر« را نوشــتم که 
تجربه نگاری عملکرد 20 ساله 
معاونت فرهنگی شــهرداری 
مشهد بود. چند کار جسته و 
گریخته دیگر نیز در این بین 
بود. ایده »به توان مردم« که 
بــه ذهن من رســید با چند 
تن از دوستان مطرح کردم و 
دوستان پژوهشکده صدر نیز با دانشگاه امام 
حسین)ع( در ارتباط بودند. وقتی این ایده با 
آن ها مطرح شد، دانشگاه گفت اگر خروجی 
خوبی دادید، ما از شــما حمایت می کنیم. 
این گونه شــد که ما کار را آغاز کردیم و به 
خروجی رسیدیم و با حمایت دانشگاه تبدیل 

به کتاب شد.

این ایده تجربه نگاری چگونه به ذهن   
شما رسید؟

ما یک اســتاد اخالق داریم که در نوجوانی 
و جوانــی هر وقت بحث علمــی را خدمت 
ایشان عرضه می کردیم، یک نکته را به من 
می گفتند و آن این بود که: فالنی! همه این 
حرف ها درست اســت ولی در عمل هم آیا 
توانسته ای این ها را نشان بدهی؟ همین سبب 
شــد »تجربه« به عنوان یک مفهوم مهم در 
ذهن من شــکل بگیرد که در کنار هر بحث 
نظری که داریم بــا هم گفت وگو می کنیم، 
برویم ببینیم در میدان واقعیتش چطور است 
و چقدر این ]نظریه هــا[ در اجرا خودش را 

نشان می دهد.
 
به    روایی چطور؟  قالب  این  انتخاب 

هر حال شما یک ایده و یک برنامه برای 
مخاطب دارید.

از چنــد جهت می توان این موضوع را دقیق 
بررســی کرد؛ یک اینکه ما در این کتاب به 
دنبال چه هستیم ]در این مورد باید گفت[ 
ما در تجربــه نگاری هایمان به طور کلی دو 
رویکرد داریم: رویکرد اولمان گفتمان سازی 
اســت و در واقع می خواهیم یک مفهوم را 
معرفی کنیم و گفتمانی که در واقع گفتمان 
»امید و توانمندی« است را ]بین مردم[ جا 
بیندازیم؛ اینکه باید توان و قدرت مردم را باور 
کرد و به آن زمینــه و فرصت داد. این برای 
ما یک اصل است، یعنی بیاییم نشانه هایی از 
این فضا ایجاد کنیم تا این فضای مأیوســی 
که ]می گویــد[ نمی توان بدون حمایت یک 
نهاد باالدستی دولتی کاری کرد -این تابو- را 
بشکنیم. ما رد نمی کنیم که نهاد باالدستی 
یا حاال یک نهاد حاکمیتی یا دولتی وظیفه  
دارند ولی حاال یا ممکن اســت دستشــان 
تنگ باشــد یا به واسطه کم دقتی به مسئله 
نپردازند. می خواهیم بگوییم حتی با چنین 
اتفاقی، ظرفیت هایــی در بدنه مردم وجود 
دارد که اگر به آن ظرفیت زمینه داده شــود 
و خود مردم نیز به آن ظرفیت باور داشــته 
باشــند، می توانند حرکت انجــام دهند. از 
ایــن آدم ها در جای دیگــری که گفت وگو 
می کردم بــه »قهرمان های معمولی« تعبیر 
کردم. قهرمان های ایــن کتاب هیچ کدام از 
مشخصه هایی که ما از یک قهرمان در ذهن 
داریم را ندارند بلکه ویژگی شان این است که 
آمده اند و در موقعیتی که زندگی می کنند، 
مسئله را شناخته اند و با توجه به توانمندی 
خودشــان و با آن نگاه »یداهلل مع الجماعه« 
این]توانمندی[ هــا را کنار هم جمع کرده  و 
یک حرکتی را انجام داده اند که این حرکت 
توانسته این مشــکل را در سطوح مختلف 
حــل کند؛ پس این شــد گفتمان ســازی. 
رویکرد دوم ما »الگوســازی« است؛ یعنی ما 
می خواهیم عالوه بر »گفتمان ســازی« که 
مبتنی بر توانمندی و امید و حرکت اســت، 
بگوییم الگوها را هم معرفی می کنیم. اینجا 
کار تخصصی تر اســت یعنی ما می خواهیم 
بگوییم اگر شــما دغدغــه کار کتاب دارید، 

ما یک نمونه را برای شــما معرفی می کنیم 
که اگر شما می خواهید صدها کیلومتر آن 
طرف تر این کار را انجام دهید، از تجربه های 
مشابه مطلع باشید و بدانید ]این افراد[ چه 
سختی هایی کشیدند، به چه مسائلی توجه 
کردند، چارچوب کارشــان چه بوده است و 
حتی از شکست هایشان بدانید تا بتوانید با 
توجه به اقتضائات حوزه خودتان از این کارها 

الگوبرداری کرده و آن را اجرا کنید.

به واســطه    را  انتقادها  نمی خواهم 
حجم کارهای نکــرده و راه های نرفته 
روی دوش این کتاب سوار کنم و صرفًا 
به انتقــاد از کتاب بپردازم؛ چرا که هر 
قالبی ظرفیت هایــی دارد. به هر حال 
انتخاب قالب روایی غیرپیوســته و به 
شکل داستانک های مینیمال این خطر 
را دارد ما با یک روایت تقطیع شده از 
ماجرا روبه رو شویم که نتواند خیلی از 

باال و پایین ها را نشان دهد.
می شود این مســئله را از چند جانب حل 
کنم یا توضیح دهم که مســئله چه هست. 
یکی اقتضای ســبک کار است. ما برای این 
کار ایده هــا و متدهایی داریم. البته ما تاریخ 
شفاهی کار نمی کنیم ولی تاریخ شفاهی نیز 
یک متد است که در دنیا معروف است. متد 
تاریخ شــفاهی دو الگو دارد که یکی مکتب 
شــیکاگو و دیگری مکتب یــا مدل ارتش 
آمریکاست. مکتب شیکاگو، مدلی است که 
مرســوم و فردمحور اســت و یا روایت یک 
ســیر را برای شــما انجام می دهد. در مدل 
ارتش آمریکا موضوع محور کار می شود. ما 
]در تجربه نــگاری[ یک الیه باالتر از این ها 
کار می کنیم و نگاهمان صرفاً تاریخ شفاهی 
نیست بلکه در کارمان متدهایی داریم که در 
 Lesson ها یا Best practice دنیا با عنــوان
learned ها شناخته می شــوند که به اولی 
به اصطالح »تجربــه موفق« و دومی »درس 
آموخته ها« می گویند. با توجه به تحصیالت 
خود من و اینکه این موارد، مواردی اســت 
که در کنار علوم انسانی از جنس مهندسی 
و مدیریت اســت، ســعی کردیم این نگاه 
تجربه نگاری را حاکم کنیم. به تعبیری صرفاً 
روایت یک مســیر نداشته باشیم بلکه نگاه 
ساختاریافته تری به آن داشته باشیم تا این 
آسیبی که شما گفتید، کمتر باشد. دومین 
نکته   مدنظرمان بحث صحت اطالعات بود؛ 
ترجیحمــان این بود که بــا دو کار، درصد 
خطای ایــن امر را کاهش دهیــم. اولی به 
ســمت روایت های چند ســویه رفتن بود؛ 
ســوژه هایی که امکان داشت را از یک زاویه 
به آن ورود نکردیم و با این کار اگر به روایت 

رســیدیم  متناقضی 
حســاس  آن  روی 
شویم و به این واسطه 
روی آن مانــور ندهیم 
بلکه تا رسیدن به اصل 
مطلب روی آن ]روایت 
ها[ دقیق شــویم. کار 
دیگری که مــا در این 
مورد انجام دادیم بحث 
بازدید میدانی بود، یعنی 
به روایت بسنده نکردیم 
بلکه رفتیم در دل میدان 

تا آن اتفاقات را از نزدیک ببینیم. اگر من در 
 Best ها یاLesson learned مشاهداتم که در
practice ها به آن متد »مشاهده« می گویند 
احســاس می کردم تناقضــی در روایت ها 
وجود دارد روی آن حســاس می شــدم. به 
عبارتی برای اینکه صحت ســنجی حداقلی 
داشته باشیم، مشاهده را انجام می دادیم که 
در خود این مشــاهده ها نیز ممکن بود یک 
سری گفت وگوها با مخاطبان جامعه هدف 
آن ]راوی[ داشــته باشیم که حتی در خود 
کتاب نیاورده باشیم. من خودم بندرعباس و 
سمنان و این ها را رفته  و از نزدیک دیده ام که 

ثبت کرده ام. 

مورد مناقشــه برانگیز همین نکته   
اســت که خروجی کار در ظاهر خیلی 

ساده به نظر می رسد.
یک نکته را اینجــا اضافه کنم تا بدانید، در 
تمام فصل ها ما مفهوم »تیم سازی« را بررسی 
کردیم. ممکن اســت به ظاهر این را نبینید 
ولی یکی از مسائل مهم در چارچوب ذهنی 
که برای مصاحبه ها طراحی می کردیم، این 
بود که آیا این فرد کادر دارد یا ندارد و میزان 
کادرسازی اش به چه میزان بوده است. این ها 
را در خروجــی کار با توجه به مخاطبی که 
انتخاب کرده بودیم، الزم نبود صریح بیاوریم 
بلکه مخاطب باید در حین کار با آن ارتباط 
برقرار می کــرد. یا در تمام کارها نوع ارتباط 
این افراد]راوی[ با نهادهای دولتی و عمومی 
بررسی شده است که آیا ارتباط داشته اند یا 
]در این ارتباط گیری[ موفق بوده اند یا خیر. 
در قالــب روایت اما ســعی کرده ایم در یک 
فضای خوشــخوان ایــن را عرضه کنیم. ما 
یک چک لیست یا شبکه مسائل گونه برای 
همه این ها از قبل داشتیم که می دانستیم در 
مواجهه با ]مثالً[ این تجربه باید این مسائل 
 را چک کنیم. با وجود این چک لیســت ها 
جمع بندی ما این بود این مدل عرضه ]و این 
قالب برای روایت[ عرضه جذاب تری اســت 
و مخاطب نیز راحت تــر با آن ارتباط برقرار 

می کند. 

جامعه مخاطب این کتاب چه کسانی   
هستند؟

دو دسته مخاطب؛ یکی عموم مردم هستند، 
مردمی که برای یک حرکت دچار تردید اند و 
یک دسته نیز افرادی که خودشان می خواهند 
این کار را انجام دهند؛ یعنی ]مثالً[ به صورت 
تخصصی فــردی که می خواهــد در حوزه 
کتاب خوانی کار کنــد، این کتاب را بخواند 
و با تجارب آشنا شــود. مسئله دیگری نیز 
دغدغه ما بود؛ اینکه معموالً این قهرمان های 
معمولی در رســانه هایمان 
آن طور که باید پوشــش 
داده نمی شــوند و ایــن 
کتاب فرصــت برای نقد 
این است که آیا قهرمان ها 
تعریف  با  افــرادی  صرفاً 
رایج هســتند یا اینکه ما 
که  داریم  قهرمان هایــی 
باید در فضای رســانه ای 
پوشش داده شوند و اتفاقاً 
ایــن آدم ها هســتند که 
می توانند اتفاق های خوبی 

را رقــم بزنند. پس برای ما مهم بود که یک 
تعریف جدیــد از آدم های اثرگذار اجتماعی 
ارائه بدهیم و پارامتر ما نیز آدم هایی بود که 
دور هم جمع شده و یک حرکت اجتماعی را 
انجام داده و توانسته اند دغدغه از سطح محله 

تا سطح شهر و باالتر را حل کنند. 

بهتر نبود شــیوه و متد کار و دلیل   
انتخاب این قالب روایت در یک مقدمه 
کوتاه برای مخاطب توضیح داده می شد؟

بله، این باید می آمد. همین هایی را که اآلن 
داریم در موردش گفت وگو می کنیم باید در 
یــک مقدمه می آمد تا مخاطب بداند ما چه 

سیری را طی کرده ایم. 

مسئله ای که خوب است مورد سؤال   
واقع شود این است که ما در الگوی کار 
به اصطالح جهادی یا مردمی با شبکه ای 
از تعاریف و مسائل پیرامون آن مواجه 
هســتیم. مثالً عده ای  می گویند بنای 
اصلی  کار جهــادی و مردمی بر نیروی 
جهادی است که به مثابه نخ تسبیح به 
»به هم رسانی عوامل« مشغول است و 
ظرفیت هــا را به هم پیوند می زند. بعد 
شــما می بینید گره خوردن کار به این 
نیرو با کناره گرفتن یا به حاشیه رفتن 
او سبب می شود آن ظرفیتی که احیا 
شده بود و پیش رفته است پس از مدتی 
راکد شود. در پازل مسائل پیرامون این 
الگویی که به این نام مردمی شناخته 
می شــود، کتاب »به توان مردم« چه 

هدفی را دنبال می کند؟
امیدوارم گفتــن این چند نکته کمک کند. 
نخســت اینکه قوام الگوها برای ما مهم بود 
و به همین دلیل دنبال الگوهای یکروزه، دو 
روزه یا یکی دو ساله نرفتیم. وقتی سوژه هایم 
را انتخاب می کردم، قوام ســوژه و پایایی آن 
برای من مهم بود. این گونه نبود که ســوژه 
فراز و نشیب هایش را طی نکرده باشد.  مهم 
بود سوژه دوران شکل دهی اش را گذرانده و 
به یک بلوغ حداقلی رسیده باشد. نکته دوم 
این بود که سعی می کردم سراغ سوژه هایی 
بروم که فردمحور نباشد؛ البته ممکن است 
بخشــی از حرکت های اجتماعــی به افراد 
وابسته باشد -که ناگزیر است- ولی برای ما 
مهم بود آیا فرد توانســته با یک کادرسازی 
آن را تکثیر کند؟ موضوع مهم دیگر برای ما، 
تنوع طیف مخاطب بود. سوژه ها را با همان 
تعریف قهرمان معمولی و انسان هایی که الزاماً 
سلبریتی نیســتند در مقیاس های مختلف 
انتخاب کردیم. یکی در ســطح مترو تهران، 
یکی در سطح شهر بندرعباس، دیگری شهر 
۱8 هــزار نفری آب پخش که بــه وضوح از 
تهران و بندرعباس کوچک تر است ولی مهم 
این است که ما در هر مقیاسی حرکت مردمی 
را نشان دهیم. اگر در کنار همه این سوژه ها 
سراغ سوژه کتاب خوانی در قم می رویم، این 
ســوژه می خواهد ]به مخاطب[ بگوید شما 
نمی خواهید در ]مقیــاس[ خانواده خودتان 
حرکتی را ایجاد کنید؟ نمی خواهید بچه ها را 
کتابخوان کنید؟ ]کتاب[ می خواهد بگوید من 
یک مصداق به شما می دهم که هشت سال 
است دارد این کار را ]در این مقیاس[ انجام 
می دهد. در این کتاب خواستیم نشان دهیم 
یک حرکت مردمی می تواند یک شهر، محله 

یا حتی یک خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

سؤال اساسی اینکه کتاب قرار است   
مخاطب را به چه سطحی برساند؟ آیا 
قرار است در حد یک کتاب انگیزشی 
برای مخاطب باشد یا شمای کلی از یک 

الگو را در ذهن او ترسیم کند؟
دو نکته وجود دارد یک اینکه ما با »به توان 
مردم« به جنگ افرادی می رویم که قدرت و 
تــوان مردمی را باور ندارند. مصادیق به توان 
مردم هیچ کدام مصادیق خیالی نیست. تنوع 
جغرافیایی سوژه ها برای به چالش کشیدن 
این نگاه بود که این فقط در منطقه خاص یا 
با افراد خاص و در امور خاص اتفاق می افتد. 
حرف دوم این است که ما به دیدن این افراد 
نیــاز داریم تا در نهایت بتــوان از دل این ها 
نگاه های کالن تری را درآورد. حرف من این 
است رســانه باید نگاهش را به سمت مردم 
بیاورد که اگر این اتفاق بیفتد و به شکل یک 
گفتمان در بیاید می توانیم آن را در شکل یک 

نظریه در قالب کالن عرضه کنیم.

امیرخانی گفت کارتان در ©
تاریخ فرهنگی ایران می ماند

تصور همواره این بوده جایی می توان کتاب 
را عرضه کرد که فروشــگاهی در فالن نقطه 
شــهر باشــد، اما ایده ما این بود می توان از 
ظرفیت های موجود در شــهر که مهم ترین 
وجه آن، وجه جمعیتی است، استفاده کرد.  
یعنی نقاطی از شهر هســتند که به لحاظ 
جمعیتی نســبت به نقــاط دیگر جمعیت 
باالتری دارند که می توان با آوردن محصول 
فرهنگی جلو چشــم، توجه مــردم را به آن 
جلب کرد و به آن ها تلنگر زد. ما چند هدف 
داشتیم؛ نخست اینکه دسترسی به کتاب را 
برای افرادی که بالقوه مخاطب کتاب هستند 
فراهم کنیم؛ دوم به این پرسش که چرا باید 
کتــاب خواند و در تخصیــص جزئی تر چرا 
فالن کتــاب را باید خواند، جــواب بدهیم. 
بنابراین اصل ایده این بود که از ظرفیت های 
شــهر برای یک محصول فرهنگی به اســم 
کتاب اســتفاده کنیم. ایــن در نوع خودش 
ســال اول و دوم در مترو اتفاق افتاد. همان 
موقع مدیــران وقت مترو می گفتند برای ما 
ســؤال اســت که آیا کتاب در مترو جواب 
می دهد یــا نمی دهد؟ دیده بودند یک گروه 
فرهنگی می خواهد ایــن کار را پیش ببرد 
و نامطمئن از نتیجه، کار را به ما ســپردند. 
دلیل عمده ای که این کار توسط ما ادامه پیدا 
نکرد دو بحث بــود، یکی اینکه وقتی کاری 
گل می کند دیگــران نیز می خواهند همان 
را انجام دهند، حــاال یا نهادهای حاکمیتی 
هستند که می خواهند این دستاورد را به اسم 
خودشان بزنند یا اینکه اصالً نگاه اقتصادی 
دارند. وجه اقتصادی اش نیز به این دلیل بود 
که آن زمان معادل ۹-8 میلیون تومان امروز 
کتاب فروخته می شد. رسالت کار ما فرهنگی 
بود و بحث اقتصــادی اش نیز برای این بود 
که فرهنگــش را اداره کند. آقای امیرخانی 
نیز خیلی از این کار ما خوشــش آمده بود 
و حتی در مراســم افتتاحیه ای که برای این 
کار داشــتیم گفت کتاب فروشی در مترو با 
این ترکیب جمعیتی که شــما مدنظرتان 
است و مشــاور و مبلغ کتاب دارید، این کار 
در تاریخ فرهنگی ایران ثبت خواهد شد. ما 
حتی در ســال ۹0 سعی کردیم این جریان 
را به یــک جریان پایدار در مترو تهران بدل 
کنیم؛ با فرهنگسرای مترو به توافق رسیدیم 
کــه یک به اصطالح مزرعه نمونه بســازیم. 
این کار را به صورت یک نمایشــگاه دائم در 
ایستگاه مترو شــهدای تهران انجام دادیم و 
اتفاقــاً هم به لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی 
درست پیش رفت؛ اما بعد که خواستیم کار 
را در ۱5-۱4 ایستگاه دیگر توسعه دهیم به 
تغییر مدیریت ها در شــهرداری خوردیم که 
حرف مدیران قبلی هم نفوذی نداشت و این 
شد که کار توسعه پیدا نکرد و حتی همین 
کتاب فروشی که منشــأ اثر بود بعد از 6-7 

سال تعطیل شد.

»به توان مردم« را با »به ©
اضافه مردم« بخوانید

کسی که می خواهد کتاب »به توان مردم« را 
بخواند، پیشنهاد می کنم آن را همراه با کتاب 
»به اضافه مردم« روح اهلل رشــیدی مطالعه 
کند. »به اضافه مردم« اصول اساسی و بنیادی 
کار فرهنگی و اجتماعی چون مردم محوری، 
عملیات محــوری،  مشــارکت پذیری، 
فرصت محوری و مانند آن را شــرح می دهد. 
»به توان مردم« مکمل کتاب »به اضافه مردم 
« اســت یعنی با نگاهی استقرایی، تجربیات 
عینی از پیاده ســازی اصولی که در کتاب »به 
اضافه مردم« به آن اشــاره شــده را برای ما 
نقل می کنــد. در واقع این کتاب به مصادیق 
موفق از ترکیب کار فرهنگی با نگاه اجتماعی 
می پردازد و از این نظر می تواند یک ردیه نیز 
بــر فعالیت های فرهنگی گلخانــه ای که دور 
از مردم و جامعه انجام می شــود، باشــد. »به 
تــوان مردم« را همچنین می توان نقد نگاهی 
به حســاب آورد که هر گونه اصالح اجتماعی 
را صرفاً بر دوش حاکمیت ســوار می کند و با 
حذف نقش کنشگرانه مردم در تحقق عدالت 
اجتماعی، این نقش را به صرف مطالبه گری از 
دولــت و نهادهای عمومی تقلیل می دهد. در 
واقع این کتاب روایت مردمی اســت که برای 
حل مسئله جامعه خود منتظر دولت نشدند 
و برای تحقق مفهوم مواســات و حل مسائلی 
که به طورمستقیم با آن درگیر بودند، آستین 
خودشــان را بــاال زدند. در واقــع کتاب یک 
تجربه امروزی از الگویی است که در دهه 60 
به صورت نهادینه شــده در مواجهه با مسائل 
جامعه توســط انقالب اسالمی استفاده شده 
است. دورانی که شــما نهادهای مختلفی را 
می بینید کــه از دل مردم ایجاد می شــوند؛ 
جهادســازندگی، ســپاه، کمیته امداد، بنیاد 
مسکن و کمیته های انقالب و ... نمونه های آن 
هستند که بخشــی از بار مسائل انقالب را به 
دوش می گیرند و انقالب را از آن چالش هایی 
که در ابتدای دوره حیاتش با آن مواجه است، 

عبور می دهند. 

باید توان و قدرت 
مردم را باور کرد 
و به آن زمینه و 
فرصت داد تا این 
فضای مأیوسی که 
]می گوید[ نمی توان 
بدون حمایت یک 
نهاد باالدستی دولتی 
کاری کرد -این 
تابو- را بشکنیم

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 20 مهر 1399  23 صفر 1442 11 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9365

روایت

دیدگاه

تازه های نشر

 انگیزه ای که از توصیه آیت اهلل سیستانی 
در مورد حاشیه نشینان در مشهد آمد

محمدمهدی افتخاری: ســال ۱380 
با جمعی از دوستان و به برکت رفاقتی 
که در جلسات فرهنگی مسجد آیت اهلل 
میالنی شکل گرفته بود، به عراق رفتم. 
در حاشیه همین سفر بود که با جمعی 
از دوســتان، موفق به دیدار با آیت اهلل 
میالنی شــدیم. من در ایــن دیدار از 
ایشــان خواستم برایم دعا کنند تا خدا 
هر سال زیارت کربال را نصیب ما کند. 
ایشــان فرمودند: هر چنــد زیارت امام 
حســین)ع( بسیار پرفضیلت و پرارزش 
است اما بدانید عده فراوانی از شیعیان 
و محبان اهل بیت)ع( در حاشیه شهر 
مشــهد در فقر و تنگدســتی زندگی 
می کنند. خوب است اگر شما امکاناتی 
دارید به این افراد یاری برســانید و به 
وضعیت آن ها رســیدگی کنید. از حال 

آن ها غافل نشــوید و هر طور می توانید 
کمکشان کنید.

صحبت های ایشــان از این جهت برایم 
سنگین بود که ایشــان مرا به نکته ای 
توجه دادند که تاکنون در شــهر خودم 
اصالً به آن توجهی نداشتم. آن سال ها 
محله پنجتــن از محالت حاشــیه ای 
و به شــدت محروم مشــهد به حساب 
می آمد. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
برای خدمت رســانی به این محله فکر 
کنم. کارمان را با تأســیس صندوق و 
توزیع نان بین محرومان شروع کردیم و 
بعد رفت و آمد ها محملی برای شناسایی 
افراد با انگیزه از همان محل برای ادامه 
برنامه ها بود. خدمت رسانی ای که جرقه 
تأسیس نخســتین بیت المهدی را در 

ذهنم ایجاد کرد.

گفت و گو با مجید حسین زاده درباره تجربه نگاری فعالیت های مردمی

مصادیق »به توان مردم« خیالی نیستند

 محمد حقی

 دکتر میثم ظهوریان

annotation@qudsonline.ir

تیشه های ریشه ها )7(

 پروفسور حمیدرضا یوسفی
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با نگاه اجتماعی امام خمینی)ره( فقه وارد اداره کشور شد  ایکنا: آیت اهلل حسینی بوشهری در مراسم رونمایی از کتاب »فقه، سیاست و حکومت« با اشاره به سابقه طوالنی نظریه والیت فقیه، بیان کرد: 
بحث والیت فقیه همواره در گذشته مطرح بود، ولی اینکه کسی بیاید و اقامه حکومت کند، امام خمینی)ره( بود. والیت فقیه به این صورت در عصر ما متجلی شد؛ فقه اینجا از حالت فردی درآمد و از قالب رساله عملیه 

فردی خارج شد و با یک نگاه اجتماعی وارد اداره کشور و برنامه زندگی مردم شد. امروز نیز رهبر انقالب بر این مبنا کشور را اداره می کنند.

جلوه های تمدنی اربعین در زیارت از راه دور©
Khamenei.ir: زیارت اربعین در سال های اخیر با ابعادی بین المللی، با ابعادی 
بین االدیانی، با ابعادی بین المذاهبی و با رویکردهای جامعی که در اربعین وجود 
داشت، یک جلوه  تمدنی را به خودش گرفته بود. امسال در این شرایط کرونایی، 
این دغدغه و این پرســش بــه وجود آمده که آیا امســال جلوه  تمدنی اربعین 

کمرنگ تر شده یا نه؟
من می خواهم عرض کنم اتفاقاً امسال اگرچه از جهاتی آن جلوه  فیزیکی و حضور 
تمدنی اربعین کمرنگ تر شده است اما قطعاً اربعین امسال تمدنی تر و متعالی تر 
از اربعین ســال گذشته است؛ چرا که اساســاً تمدن اسالمی، یک تمدنی است 
مبتنی بر عقالنیت. این اوج عقالنیت شیعه و اوج عقالنیت پیروان اهل  بیت)ع( 
است که امســال هم زیارت خودشان را دارند انجام می دهند و در عین حال به 
مصالح اجتماعی توجه می کنند، به سالمت جامعه توجه می کنند و به توصیه ها 
و نظرات تخصصی متخصصان و دست اندرکاران کادر پزشکی توجه می کنند. این 
رویکرد، یک رویکرد متمدنانه و اتفاقاً رویکردی متعالی تر از یک تمدن اسالمی 
اســت. حرکتی که مبتنی بر عقالنیت است، مبتنی بر احترام به تجارب بشری 
است، مبتنی بر احترام به مصالح اجتماعی و مصالح عمومی است. رویکردی است 
که جمع می کند میان معنویت و عقالنیت؛ بنابراین از این منظر حرکت امسال 

حرکتی با ترازی باالتر از تمدن در حال انجام است.
از منظر دیگر یک حرکت تمدنی، حرکتی اســت که از خالقیت ها و نوآوری ها 
بهره مند می شود. امسال اگرچه توفیق پیاده روی اربعین از خیلی ها سلب شد اما 
می بینیم که چقدر ابتکارات، خالقیت ها و نوآوری ها در این مسیر شکل گرفت. ما 
در کشورهای مختلف و با اقتضائات متنوع و متفاوت شاهد این هستیم که اسیر 
این محدودیت ها نشدند و دلدادگان حضرت اباعبداهلل)ع( توانستند با بهره گیری از 
فناوری های نوین، آن معنویت اربعین را کماکان در درون خودشان حفظ کنند. 
اساســاً یک حرکت تمدنی، بدون خالقیت، بدون نــوآوری و بدون فناوری قابل 

انجام نیست.
از منظــر دیگری هم باز تراز تمدنی حرکت امســال، تــراز باالتری بود. در یک 
حرکت تمدنی از همه  ظرفیت ها استفاده می شود، فقط به ظرفیت های محدود 
توجه نمی شــود و اساساً تمدن، محصول مشورت ها، همفکری ها، هماهنگی ها، 
هم افزایی ها و تعامالت و همکاری های گسترده میان ظرفیت های متنوعی است 
که در درون آن حوزه  تمدنی شــکل می گیرد. ما امســال می بینیم اگر چه آن 
پیاده روی اربعین مقدور نشد اما سطح هم افزایی ها، همفکری ها، هماهنگی ها و 
همکاری هایی که چه در داخل کشــور و چه در میان پیروان مکتب اهل بیت)ع( 
رقم خورده، یک سطح متعالی تری را به خودش اختصاص داده است؛ پس اگر ما 
بخواهیم معیارهای تمدنی را برای ارزیابی حرکت امسال مدنظر قرار بدهیم، به 
نظر بنده در همه  معیارهای تمدنی حرکت اربعین امسال یک حرکتی متمدنانه تر 
و یک حرکتی متعالی تر بود. چه از منظر عقالنیت حاکم، چه از منظر خالقیت و 
نوآوری ها و چه از منظر بهره گیری از همه ظرفیت هایی که در تراز تمدنی قابل 
استفاده است. از منظر علم و فناوری ما می بینیم چقدر از ظرفیت های مربوط به 
فضای مجازی و ظرفیت های علمی گســترده استفاده شد. سطح جذابیت های 
هنری و رسانه ای حرکت اربعین هم با یک ارتقای قابل توجهی مشاهده می شود.

با اینکه همه  این اتفاق ها در بســتری دارد رخ می دهد که توفیق زیارت و پیاده روی 
حضوری از تعداد زیادی از شــیعیان سلب شــده اما مانع از این نشده که به همان 
معنویت و سطح تقرب و انس با حضرت اباعبداهلّل)ع( برسیم.  اگر محور تمدن نوین 
اسالمی را امامت و حکومت اسالمی و رهبری امام امت بدانیم، به نظرم می آید امسال 
آن تجدید عهدی که با امام زمان)عج( و حضرت اباعبداهلّل)ع( دارد صورت می گیرد، 
چه در کمیت و در چه کیفیت، گسترده تر و عمیق تر از سال های پیش است؛ بنابراین 
از این منظر هم حرکت امسال، حرکتی تمدنی تر و متعالی تر است. آن انسی که در 
این فراق به وجود آمده و این عشق و هیجان و شوری که در میان همه دلدادگان به 
حضرت اباعبداهلّل)ع( شکل گرفته، حتی کسانی که سال های پیش به زیارت اربعین 
نمی رفتند، می بینیم امسال این شیفتگی و این دلدادگی در آن ها پررنگ تر به وجود 
آمده اســت. همه ســعی می کنند از راه دور این زیارت و ایــن ارتباط را در منازل 
خودشــان داشته باشند. در واقع آن تجدید عهدی که الزم است با امام امت و امام 

زمان)عج( و امام حسین)ع( انجام بشود همه  این ها دارد بهتر انجام می شود.

احمدی شــیروان  مریــم  معــارف/   
قیام امام حســین)ع( همچــون بنیانی بود که 
حرکــت امامان معصوم پس از ایشــان روی آن 
استوار شــد و به عبارت دیگر زمینه ای شد برای 
آنکه از امام سجاد)ع( تا امام عصر)عج( مأموریت 
خود را بر بستر آن به سرانجام برسانند؛ و شاید از 
همین رو بوده است که تالش های فراوانی از سوی 
اهل  بیت)ع( برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
این قیام صــورت گرفته و هر کدام از ائمه)ع( به 
فراخور شرایط زمانی و مکانی، بر تبیین و تبلیغ 
آن پای فشــرده اند. در گفت وگو با دکتر مرتضی 
انفرادی، مدیــر گروه فرهنگ و ســیره رضوی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 
اقدام های امام رضا)ع( برای زنده نگه داشتن یاد 
امام حسین)ع( و قیام عاشورا را بررسی کردیم که 

از نظر می گذرانید.

 سیره ائمهb در زنده نگه داشتن نام »
jو یاد امام حسین

دکتر انفــرادی در ابتدا با بیــان اینکه قیام امام 
حســین)ع( برای تمام ائمــه)ع( بحثی مهم و 
حیاتی بود، می گوید: از ســیره امام سجاد)ع( و 
گریه بی امان ایشان گرفته تا احادیث و روایت های 
امام باقر)ع( و امام صادق)ع( تا واگویه های غربت 
امام کاظم)ع( و روایت هایی که امام رضا)ع( از پدر 
بزرگوارشان برای بزرگداشت فرهنگ عاشورا نقل 
فرموده اند همه حاکی از تالش ها و ســیره اهل 

بیت)ع( برای بیان این حرکت عظیم بوده است.
او به تالش های امام هشتم)ع( نیز اشاره کرده و 
بیان می کند: امام رضا)ع( با پذیرش والیتعهدی، 
مبارزه دائمی خســتگی ناپذیر خود را با دستگاه 
خالفت به بهترین وجه ممکن به ثمر رســاند تا 
جایی که مأمون مجبور شد ایشان را به شهادت 
برساند. حرکت فرهنگی عظیم امام رضا)ع( در آن 
دوران، در تبیین فرهنگ شــهادت و بزرگداشت 
مقام شامخ امام حسین)ع( در چند محور بسیار 
دقیق و برنامه ای بسیار دوراندیشانه سبب شد که 
قیام و شــخصیت امام حسین)ع( بیش از پیش 

برای همگان شناخته شود.
این پژوهشگر دینی در توضیح این محورها عنوان 

می کند: امــام)ع( با جریان 
تحریــف مقابلــه می کرد. 
تحریف حقایــق و واژگون 
نشــان دادن واقعیــات در 
طــول تاریخ حربــه ای بود 
که از ســوی دشمن آگاه و 
در جامعه  دوســت جاهل 
نفوذ می کــرد. امام رضا)ع( 
بــرای مصون مانــدن قیام 
امام حسین)ع( تمام تالش 
خود را برای مقابله با تحریف 
عاشــورا و تحریف شهادت 
جدشان انجام دادند. چنان 
که در روایت اباصلت هروی 
آمده است که به امام رضا)ع( 
عرض کردم: در اطراف کوفه 
امام  می گوینــد  جماعتی 
حسین)ع( شــهید نشده و 
خداوند حنظله بن اســعد 
شــبامی را به شکل ایشان 
درآورد و اوســت که کشته 
شده است و خداوند حسین 
بن علی)ع( را به آسمان برده 

است؛ همچنان که عیسی)ع( 
را به آســمان برد و از کشته شدن نجات داد و به 
آیه 141 سوره نساء استدالل می کنند که »َو لَْن 

یَْجَعَل اهللُ لِلْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َسِبیاًل«.

مبارزه امام رضاj با کژروی های اعتقادی »
در مورد پیام عاشورا

مدیــر گــروه فرهنگ و ســیره رضــوی بنیاد 
پژوهش های اسالمی ادامه می دهد: امام رضا)ع( 
در پاسخ فرمودند: دروغ گفته اند؛ مشمول غضب 
الهی گردند و لعنت خدا بر ایشان باد و آنان کافر 
شده اند؛ چرا که رسول خداوند را تکذیب می کنند 
که خبر شهادت حسین بن علی)ع( را داد و روایت 
فرمود: حسین شهید می شود. به خدا قسم بدون 
شک حســین بن علی)ع( شــهید شده است و 
کسانی که بهتر از حسین بودند، امیرالمؤمنین)ع( 
و امام حســن)ع( نیز شهید شدند و از ما نیست 

مگر اینکه شهید شود و من نیز با 
زهر شــهید خواهم شد، با نیرنگ 
فــردی نیرنگ باز. ایــن مطلب را 
می دانم از آن عهد معهودی که از 
جانب رســول خدا به ما رسیده و 
او را جبرئیل از طرف خداوند آگاه 
کرده اســت و اما آیه »َو لَْن یَْجَعَل 
اهللُ لِلْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َسِبیاًل« 
در مقام حجت است یعنی خداوند 
حجتی برای کافران علیه مؤمنان 
قــرار نداده یعنی »لَــْن یَْجَعَل اهلُل 

ًه«. لَِکافٍِر َعلَی ُمْؤِمٍن ُحجَّ
دکتر انفرادی با بیان ادامه روایت، 
می گویــد: حضرت فرمود شــکی 
نیست که خداوند خبر داده است از 
کفار که انبیای الهی را به ناحق به 
قتل رسانیدند، بدون هیچ حجتی 
که در دست داشته باشند. با اینکه 
آنان را شهید کردند باز آیه درست و 
بجاست و خداوند برای ایشان راهی 
و دلیلی بر کشــتن انبیا نگذاشته 
است که حجت و بهانه آنان باشد و 
با آن دلیل و برهان بتوانند حقانیت 
خــود را بر ضد انبیا یا مؤمنان ثابت 
کنند. بر اساس این روایت امام رضا)ع( تمام تالش 
خود را برای تحریف زدایی و مبارزه با کژروی های 
اعتقادی در مورد پیام عاشورا صرف داشتند و با 
عبارت های بسیار شدید این مطلب را نشان دادند.

او اظهار می کند: امام رضا)ع( مردم را به عزاداری 
و برگزاری مراسم سوگواری ترغیب کرده و برای 
مرثیه سرایی به محبان خود تأکید می کردند که 
اشعاری را در رثای سیدالشهدا)ع( داشته باشند. 
در روایتی ایشــان به دعبل فرمودند: ای دعبل 
برای حسین مرثیه بسرا و تا زمانی که زنده ای 
مدح کننده ما و یاور مایی، پس هر چه می توانی 
در یــاری ما کوتاهی نکن. در این هنگام دعبل 
120 بیت در موضوع عاشــورا سرود و حضرت 
در حرکتی فرهنگ ســاز 300 درهم به ایشان 
عطا فرمودند و ســپس لباس خویش را نیز به 

ایشان دادند.

« jامام حسین 
و عاشورا در فرهنگ رضوی

این پژوهشــگر به روایت دیگری اشــاره کرده و 
تشــریح می کند: در روایتی دعبل بیان می کند 
در مجلس عزای امام حســین)ع( که توسط امام 
رضا)ع( برپا شده بود وارد شدم. حضرت فرمودند 
دعبل برای ما بخــوان. در هنگام خواندن مرثیه 
حضرت فرمودند دعبل غم های دل ما را به جوش 
آوردی و در هنگام روضه حضرت از هوش رفتند.

مدیــر گروه ســیره رضوی بنیــاد پژوهش های 
اســالمی یادآور می شــود: امام رضا)ع( بارها به 
بیان فضایل زیارت سیدالشهدا)ع( می پرداختند. 
در روایتی حضرت)ع( به ابن شبیب فرمودند: ای 
پسر شبیب اگر دوســت داری که خداوند را در 
حالی مالقــات کنی که هیچ گناهی نداری پس 
امام حســین)ع( را زیارت کــن. حضرت)ع( در 
روایت های متعدد دیگر آثار زیارت امام حسین)ع( 
را گوشزد کرده اند؛ آثاری مانند شفاعت شدن، در 

زمره مقربان قرار گرفتن، ثواب معادل حج، پاک 
شدن گناهان، محشور شدن با سیدالشهدا)ع( و... 

از آن جمله اند.
دکتر انفــرادی در پایان با تأکید بر نقش پررنگ 
و تالش های فرهنگی امام رضا)ع( برای زنده نگه 
داشتن حماسه عاشــورا می گوید: عالوه بر آنچه 
بیان شــده مباحثی مانند تبری از دشمنان اهل 
بیت)ع(، ذکر روزهای زیارتی امام حســین)ع(، 
برکات تسبیح کربال و مطالبی از این دست نشان 
می دهد که فرهنگ سازی امام رضا)ع( برای زنده 
نگه داشتن حماسه عاشــورا و بزرگداشت یاد و 
خاطره کربال و امام حسین)ع( با رویکردی مدبرانه 
و تالش بسیار دقیق و سرنوشت ساز برای استمرار 
قیام جدشــان اباعبداهلل الحسین)ع( بوده است؛ 
تالشی که ثمره آن رساندن پیام عاشورا به همه 
اعصار، زمان ها و مکان  هاست و حضرت)ع( با این 
روشنگری ها به حفظ دستاوردهای واقعه عاشورا 

پرداختند.

مروری بر اقدام های امام رضاj برای زنده نگه داشتن قیام عاشورا

تبیین نهضت حسینی با نرم افزار رضوی

حرکت فرهنگی 
امام رضاj برای 
بزرگداشت مقام 

jشامخ امام حسین 
در چند محور 

دقیق و برنامه ای 
دوراندیشانه، 
سبب شد که 

قیام و شخصیت 
سیدالشهداj  بیش 
از پیش برای همگان 

شناخته شود

بــــــرش
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یادداشت شفاهی
 حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمفید حسینی کوهساری
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9902398
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9902398 خانم انسیه عباسی مقدم فرزند: موسی تاریخ تولد: 1362/06/15 کدملی: 
5749846784 به استناد سند ازدواج: 34561- 1387/01/22 دفترخانه ازدواج 21 و طالق 20 شهر نیشابور استان 
خراسان رضوی، اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد چهار سکه طال تمام بهار آزادی طرح جدید علیه: رضا 
خش��نو فرزند: علی اکبر تاریخ تولد: 1365/03/01 کدمل��ی: 0947157001 که پس از ابالغ اجرائیه 99/6/13 که 
صحت ابالغ مورد گواهی است حسب درخواست بستانکار خودرو سواری به پالک 155 ص 92 ایران 74 متعلق به 
مدیون بابت چهار سکه طال تمام بهار آزادی طرح جدید بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و 
طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 29847- 99/5/4 به شرح ذیل: مشخصات خودرو: نوع سواری سیستم 
پراید تیپ جی ال ایکس آی رنگ نارنجی متالیک مدل 1385 ش��ماره پالک 155 ص 92 ایران 74 ش��ماره موتور 
718253 ش��ماره شاس��ی 956794، خودرو فوق دارای آثار بازس��ازی متعدد در قسمت های مختلف بدنه به نظر 
می رسد. بدلیل اینکه سوئیچ خودرو در اختیار نبود بررسی وضعیت فنی آن میسر نگردید و ارزیابی بر مبنای سالمت 
فنی صورت گرفته اس��ت. هزینه های مرتبط با حمل نگهداری در پارکینگ، اخذ عدم خالفی راهنمایی و رانندگی 
لحاظ نش��ده که پس از ترخیص و محاس��به دقیق آن ها باید از مبلغ برآورده کسر گردند. وضعیت بیمه نامه شخص 
ثالث خودرو نامشخص و ارزیابی بر مبنای معتبر بودن آن صورت گرفته بدیهی است در صورت فاقد بیمه نامه بودن 

بایستی ارزش آن از مبلغ برآورد کسر گردد. تایرها و روکش صندلی ها مستعمل می باشد.
ارزش پایه کارشناسی خودرو سواری مذکور موصوف مبلغ 200/000/000 ریال و در زمان بازدید در آدرس مشهد: 
پارکینگ پنج تن متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخه 1399/8/5 از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه مبلغ 
200/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر 
دولتی )10/000/000 ریال( و مبلغ حق مزایده )12/000/000 ریال( زائد بر مبلغ مزایده میباشد و طبق ماده 12 
آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده 
در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت 

توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده الزامی است. آ- 9906817 م.الف 280
تاریخ انتشار: 99/7/20

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9708064
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9708064 خانم معصومه ش��اکی به اس��تناد سند نکاحیه به شماره 6523 مورخ 
1372/06/25 دفتر ازدواج 100 مش��هد اجرائیه ای جهت وص��ول مهریه خود به مبلغ 10/000/000 ریال مقوم به 
1/119/900/771 ریال علیه: سیدمحسن بازه حوری موسوی صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخه 1397/12/14 
حس��ب درخواست بس��تانکار وارده به شماره 8122- 1398/02/23 شش��دانگ پالک ثبتی 10203 فرعی از 232 
اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 8240- 
1399/06/03 پالک ثبتی فوق واقع در مشهد امام رضا 62 بعد از چهارراه اول بن بست اول سمت چپ پالک 241 

بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
بر اساس مساحت عرصه )حدود هشتاد مترمربع( تناسب ابعادی موقعیت ملک و عرض معابر دسترسی )بن بست یک 
و نیم متری منشعب از اصلی امام رضا 62( اعیان موجود )با مساحت حدود هفتاد مترمربع( و قدمت آن مشخصات 
رویت شده ملک )شامل آشپزخانه اپن حمام توالت کمد اتاق خواب ندارد( ارزش روز امالک مشابه و سایر عوماب مؤثر 

ارزش ششدانگ این ملک بین وراث مبلغ 7/100/000/000 )هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال( برآورد گردید.
برابر گزارش اصالحی کارشناس دادگستری به شماره وارده 9342- 1399/07/14 پالک ثبتی فوق در تصرف همسر 

مرحوم سیدحسین بازه حوری موسوی )مادر سیدمحسن بازه حوری موسوی( می باشد.
حدود اربعه ملک: شماالً بطول 14 متر اول دیوار بدیوار اعیان بی شماره طلوع دوم دیوار بدیوار اعیان منزل بی شماره 
جواهرچی، شرقاً بطول 5/60 متر دیواریست به اراضی باقیمانده، جنوباً اول بطول 1/50 متر درب و پایه به ممر دوم 
بطول 12/50 متر دیوار بدیوار اعیان منزل بی شماره علی اصغر قانع خرازی غرباً بطول 5/40 متر دیوار بدیوار اعیان 

منزل بی شماره عباس آخوندی.
که با توجه نامه مأمور اجرا طی نامه وارده به شماره 6040- 1399/06/31 مأمور اجرا مقدار 14 سهم مشاع از 20 
سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ در قبال مبلغ 1/242/500/000 ریال محاسبه گردید ضمناً مبلغ 62/125/000 
ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 49/700/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده 
مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 1/242/500/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز چهارشنبه 
مورخه 1399/8/7 در محل ش��عبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. 
ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز 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 می گردد. 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 343  آ9907666
تاریخ انتشار: 1399/7/20

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده پرونده کالسه 9600193
آقای سیدعلی رباط جزی به استناد چک شماره 2371/840358 تاریخ چک 1393/09/06 بانک تجارت اجراییه ای 
تحت کالسه 9600193 علیه آقای حسین حسن زاده نام پدر محمد به شماره ملی 0942962052 در قبال مبلغ 
الزم االج��را 3/500/000/000 ریال صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1396/02/01 و در پایان مهلت 
مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده پالک های ثبتی 

به شرح ذیل بازداشت و ارزیابی گردید
1- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی دارای پالک ثبتی 66113 باقیمانده 278 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد 

واقع در بلوار آزادی- نبش آزادی 20- پالک یک- طبقه اول ضلع شرقی.
حدود اجمالی ملک برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً بطول 7 متر دیواریست بفضای پالک مجاور شرقاً بطول 9/70 متر دیوار و پنجره بفضای بلوار آزادی دوم که 
پخی اس��ت بطول 5/5 متر خط مفروز بفضای تراس روباز جنوباً دو قس��مت اول بطول 2/70 متر دیوار و پنجره و 
دوم بطول 0/90 متر دیوار و پنجره بفضای خیابان غرباً در س��ه قس��مت اول بطول 0/60 متر دیواریس��ت به فضای 
خیابان دوم بطول 3/50 متر درب و دیواریس��ت به راه پله اش��تراکی س��وم بطول 8/90 متر دیواریست اشتراکی با 

آپارتمان اول غربی

همچنین مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناسی در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
به اس��تحضار می رس��اند ضمن بازدید از محل و مطالعه کپی سند مالکیت و پایانکار کلی شماره 25533/11 مورخ 
83/12/5 و اج��اره نام��ه ش��ماره 299 مورخ 1388/11/06 آس��تان ق��دس رضوی ارزیابی آن به ش��رح ذیل اعالم 

می گردد:
آپارتمان مذکور به مس��احت 87/50 مترمربع که 7/60 مترمربع آن تراس مس��قف می باشد واقع در طبقه اول ضلع 
ش��رقی یک س��اختمان دو طبقه با عرصه موقوفه به مس��احت 250 مترمربع دارای دو اتاق خواب- پذیرایی کف 
سرامیک- آشپزخانه اپن- کف سرامیک با کابینت فلزی- حمام و سرویس بهداشتی- سیستم سرمایش آن کولر آبی و 
گرمایش آن بخاری دربها چوبی و پنجره ها آلومینیوم- سازه آن تمام اسکلت با سقف ضربی و نمای آن سنگ و دارای 

حق استفاده از حیاط اشتراکی به مساحت 48/75 مترمربع و سایر اشتراکات طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد.
لذا ارزش ششدانگ اعیان و حقوق سهم العرصه استیجاری پالک فوق با عنایت به موقعیت مکانی- ابعاد هندسی- 
قدمت- ممر دسترس��ی- امتیازات منصوبه- عرف محل- ارزش روز امالک مش��ابه- با فرض عدم دیون احتمالی به 
اش��خاص حقیقی و یا حقوقی و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی جمعاً به مبلغ 5/000/000/000 ریال معادل پانصد 

میلیون تومان پیشنهاد و اعالم می گردد.
ضمناً مساحت پالک فوق با حدود اجمالی مطابقت داشته و واحد مذکور در تصرف آقای حسن زاده می باشد.

2- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف ساختمان 2 طبقه قطعه سوم به مساحت 110/38 
مترمربع به انضمام سه دربند مغازه تجاری به دارای پالک ثبتی باقیمانده 278 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد واقع 

در بلوار آزادی- نبش آزادی 20- طبقه همکف
حدود اجمالی ملک برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً به طول 9/85 دیوار به دیوار مجاور
ش��رقاً در س��ه قسمت به طولهای 9 متر دیواریست اش��تراکی با 3 دربند مغازه و دو و سه به طولهای 3/50 و 3/50 

درب و دیواریست به راه پله اشتراکی
جنوباً به طول 6/50 درب و دیوار و پنجره به خیابان

غرباً به طول 12/5 متر درب و دیوار و پنجره به فضای حیاط
همچنین مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناسی در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

برابر بازدید محل و مطالعه کپی سند مالکیت و پایانکار کلی شماره 11/25533 مورخه 1383/12/05 و اجاره نامه 
شماره 299 مورخه 1388/11/06 آستان قدس رضوی ارزیابی به شرح ذیل می باشد مغازه های تجاری فوق واقع در 
طبقه همکف جمعاً به مساحت حدود 78/12 مترمربع و به ارتفاع حدود 4/30 متر شامل میوه فروشی دو نبش به 
دهانه های حدود 4/50 متر و 6/20 متر با درب فلزی کرکره ای و سوپرمارکت به دهانه حدود 3/80 متر کف سرامیک 
درب ورودی سکوریت و بنگاه امالک به دهانه حدود 4/50 متر کف سنگ دیوارها سنگ و کاغذ دیواری سقف کاذب 
از کناف درب ورودی س��کوریت و برقی کاًل دارای یک امتیاز آب و برق و گاز س��ازه آن تمام اس��کلت فلزی با سقف 
ضربی می باش��د لذا ارزش 78/12 مترمربع س��رقفلی سه دربند مغازه تجاری فوق با عنایت به موقعیت مکانی ابعاد 
هندسی ممر دسترسی عرف محل امتیازات منصوبه ارزش روز مشابه به فرض عدم دیون احتمالی به اشخاص حقیقی 
و حقوقی و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی جمعاً به میزان 14/000/000/000 ریال ارزیابی گردید همچنین حدود اربعه 
با سند حدود 4 مترمربع مغایرت داشته و مغازه های فوق بجز بنگاه امالک در تصرف آقای احمد حسن زاده می باشد 

و دو دربند دیگر در تصرف مستأجرین می باشد.
3- شش��دانگ یک واحد آپارتمان مس��کونی دارای پالک ثبتی 50255 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در 

مشهد- پل استقالل بلوار آزادی نبش آزادی 28 پالک 1
حدود اجمالی ملک برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً به طول 20/10 متر پایه و دیوار اشتراکی با مجاور
شرقاً به طول 6/25 متر درب و دیوار به بلوار آزادی

جنوباً به طول 20/10 متر درب و دیوار به میالن
غرباً به طول 6/25 دیوار به دیوار مجاور

همچنین مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناسی در روز ارزیابی به این شرح می باشد:
ضمن بازدید از محل و مطالعه کپی س��ند مالکیت و پایانکار شماره 11/23003 مورخه 1382/10/15 و اجاره نامه 
شماره 35372 مورخه 1393/07/06 آستان قدس رضوی ارزیابی به شرح ذیل می باشد 1- عرصه دو نبش موقوفه 
آس��تان قدس رضوی به مس��احت 125/87 مترمربع با کاربری تراکم کم مسکونی 2- اعیان جمعاً به مساحت 73 
مترمربع شامل 2 دربند مغازه به مساحت حدود 52/81 مترمربع و به حدود 3/75 متر که مغازه حاشیه آزادی 28 
دو نبش به مساحت حدود 29 مترمربع کف سرامیک دیوارها پنل کوبی و سقف کاذب از کناف با درب فلزی و مغازه 
مجاور آن به مساحت حدود 23/81 مترمربع کف سنگی با درب برقی می باشد که سازه آن دیوار باربر با سقف ضربی 
و دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد و نیز دارای یک انباری به مساحت حدود 20/19 مترمربع با سازه دیوار باربر 
با سقف ضربی می باشد لذا ارزش ششدانگ دو دربند مغازه تجاری فوق با عنایت به موقعیت مکانی ابعاد هندسی ممر 
دسترسی عرف محل امتیازات منصوبه ارزش روز مشابه به فرض عدم دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و 
سایر عوامل مؤثر در ارزیابی جمعاً به میزان 13/800/000/000 ریال ارزیابی گردید همچنین حدود اجمالی با سند 

مطابقت داشته و ملک در تصرف آقای احمد حسن زاده می باشد
4- شش��دانگ یک واحد آپارتمان مس��کونی دارای پالک ثبتی 66114 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در 

مشهد- نبش آزادی 20- پالک 1 طبقه اول ضلع غربی
حدود اجمالی ملک برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً بطول 10 متر دیواریست بفضای پالک مجاور شرقاً در 4 قسمت دیواریست اشتراکی با آپارتمان اول شرقی 
و دوم و س��وم درب و دیواریس��ت به راه پله اشتراکی چهارم دیواریست به فضای خیابان جنوباً در دو قسمت که اول 
پخی اس��ت و دوم دیوار و پنجره بفضای خیابان غرباً در دو قس��مت اول دیوار و پنجره بفضای خیابان و دوم دیوار و 

پنجره بفضای حیاط
همچنین مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناسی در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

برابر بازدید محل و مطالعه کپی سند مالکیت و پایانکار کلی شماره 11/25533 مورخه 1383/12/05 و اجاره نامه 
ش��ماره 299 مورخه 1388/11/06 آس��تان قدس رضوی ارزیابی به شرح ذیل می باشد آپارتمان مذکور به مساحت 
120/15 مترمربع واقع در طبقه اول ضلع غربی یک ساختمان دو طبقه با عرصه موقوفه به مساحت 250 مترمربع 
دارای دو اتاق خواب- پذیرایی کف س��رامیک- آش��پزخانه اپن- کف س��رامیک با کابینت فلزی- حمام و سرویس 
بهداش��تی- سیس��تم سرمایش آن کولر آبی و گرمایش آن بخاری دربها چوبی و پنجره ها آلومینیوم- سازه آن تمام 
اسکلت با سقف ضربی و نمای آن سنگ و دارای حق استفاده از حیاط اشتراکی به مساحت 48/75 مترمربع و سایر 
اش��تراکات طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد. لذا ارزش ششدانگ اعیان و حقوق سهم العرصه استیجاری پالک 
فوق با عنایت به موقعیت مکانی- ابعاد هندسی- قدمت- ممر دسترسی- امتیازات منصوبه- عرف محل- ارزش روز 
امالک مشابه- با فرض عدم دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی جمعاً به 

مبلغ 6/600/000/000 ریال معادل ششصد و شصت میلیون تومان پیشنهاد و اعالم می گردد:

مزایده پالکهای ثبتی فوق در قبال مبلغ 3/500/000/000 ریال 1- برابر س��هم بندی مأمور اجرا به ش��ماره وارده 
3637- 1399/04/03 پالک ثبتی 66113 باقیمانده 278 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به میزان 14 سهم مشاع 
از 128 س��هم مشاع از 192 سهم شش��دانگ در قبال مبلغ 364/583/333 ریال 2- برابر سهم بندی مأمور اجرا به 
شماره وارده 3639- 1399/04/03 پالک ثبتی 66114 باقیمانده 278 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به میزان 14 
سهم مشاع از 128 سهم مشاع از 192 سهم ششدانگ در قبال مبلغ 481/250/000 ریال 3- برابر سهم بندی مأمور 
اجرا به شماره وارده 3638-1399/04/03 پالک ثبتی باقیمانده 278 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به میزان 14 
س��هم مشاع از 128 سهم مش��اع از 192 سهم ششدانگ در قبال مبلغ 1/545/833/333 ریال 4- برابر سهم بندی 
مأمور اجرا به شماره وارده 3636- 1399/04/03 پالک ثبتی 50255 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به میزان 14 
س��هم مشاع از 128 سهم مشاع از 192 سهم ششدانگ در قبال مبلغ 1/006/250/000 ریال در روز شنبه مورخه 
1399/8/3 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه سوم اجرای ثبت مشهد واقع در مشهد- خیابان امام خمینی- 
کوچه ثبت- اداره سوم اجرای اسناد رسمی مشهد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به 
ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق 
ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. ضمناً مورد مزایده بصورت مشاعی می باشد 
و اجرای ثبت هیچگونه تعهدی در قبال تخلیه و تحویل آن ندارد. م.الف 349  آ9907667  تاریخ انتشار: 1399/7/20

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدمحمدرضا خورشیدی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب خانه به 
شماره پالک 20782 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک الکترونیک 
139620306003028602 ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 162044 ب 95 صادر گردیده است. سپس برابر سند 
رهنی 118052 مورخ 1397/11/17 دفترخانه 4 بیرجند در رهن بانک پارسیان شعبه بیرجند قرار گرفته است. دفتر 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 350  آ9907668
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد جواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مصطفی کوثر برابر وکالتنامه شماره 16512 مورخ 1399/03/08 دفترخانه 347 مشهد بوکالت 
از طرف خانم سارا کوثر باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 7 سهم مشاع از 64 سهم ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان 
به ش��ماره پالک 18240 فرعی از 27496 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 461781 
دفتر 2976 صفحه 202 به نام خانم س��ارا کوثر ثبت و س��ند به شماره چاپی 063735 ب 93 صادر گردیده است. 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 351  آ9907669
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مهدی باقری برابر وکالتنامه شماره 93150 مورخ 1383/08/09 دفترخانه 52 مشهد بوکالت از 
طرف آقای براتعلی و خانم سکینه اکبری پسکمر باستناد 4 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه نموده و مدعی است اسناد مالکیت 21 سهم از 64 سهم ششدانگ 
اعیان یک باب خانه به شماره پالک 972 فرعی از 229 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبردگان میباشد به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبردگان در ذیل شماره ثبت 153750 
دفتر 771 صفحه 56 بنام براتعلی نسبت به 14 سهم و سکینه اکبری پسکمر نسبت به 7 سهم از 64 سهم ششدانگ 

ثبت و اسناد به شماره چاپی 703830 و 703831 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 352  آ9907670
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

هیات 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 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001924   مورخ  1399/06/18  هیات 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 علی مراد س��بزه کار فرزند ورقه بش��ماره شناسنامه 6 صادره از بیرجند و کد ملی 
0652744461 در ششدانگ  یکباب منزل به مساحت 201/4متر مربع قسمتی از پالک 1476  � اصلی )که پالک 
مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554-اصلی تجمیع گردید ( واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 

ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علی خاکی 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-9907633
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 06 /1399/08                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم سکینه قنبری دارای شناسنامه   1060511665   به شرح دادخواست به کالسه  319  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حبیب رحمانی    به شناسنامه   79  در تاریخ  

1398/10/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   سکینه قنبری   فرزند غالمحسین  کد ملی   1060511665 ت.ت  1342/3/5   نسبت همسر  مرحوم  

2.  مرضیه  رحمانی     فرزند حبیب کد ملی   0320364046 ت.ت  1351/4/12   نسبت فرزند مرحوم 
3.  محمد رضا  رحمانی    فرزند  حبیب  کد ملی  0320364054   ت.ت 1354/4/12  نسبت فرزند مرحوم    
4.  محمد علی  رحمانی   فرزند ابراهیم   کد ملی   0320391140 ت.ت  1358/11/27   نسبت فرزند مرحوم

5 .احمد  رحمانی   فرزند  حبیب  کد ملی  1050056086  ت.ت  1368/4/4  نسبت فرزند  مرحوم
6.  حسین  رحمانی    فرزند حبیب کد ملی   0320372634   ت.ت  1351/4/12 نسبت  فرزند  مرحوم

7 . سکینه  رحمانی  فرزند  رحمانی  کد ملی   0320364062  ت.ت  1357/4/12 نسبت  فرزند  مرحوم          
8 . محسن  رحمانی   فرزند حبیب  کد ملی 5749943631  ت.ت  1365/10/9  نسبت  فرزند  مرحوم

9. خدیجه رحمانی فرزند حبیب کد ملی 5740051525 ت.ت 1372/6/20 نسبت فرزند مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.                  آ-9907646                                                                                            

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهر خرو

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 ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده اس��ت جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی 

می گردد .                                                                                                       
1� اقای کاظم بیکی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 458/66 متر 
مربع ، از پالک 3439 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای خلیل اله امام جمعه 
قدسی نیا � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار بعثت جنوبی � جنب سالن ورزشی اندیشگر 3 
2� اقای بهزاد آناهید فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
138/10 متر مربع از پالک 14884 فرعی از 1 � اصل بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از کاظم بیکی 

� مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان امامت 4 � سمت راست میالن اول 
3� خانم مینا پردل برون فرزند حسن نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل 
123/14 متر مربع ، از پالک 14884 فرعی از 1 � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از کاظم بیکی 

� مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � خیابان امامت 4 � سمت راست میالن اول 
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 رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم 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-9906985
تاریخ انتشار نوبت اول:   05/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/20

  محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

امالک واقع در بخش14 یزد- نصراباد و توابع
478 فرعی از21- اصلی -  اقای علی توکلی نیا نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی ازپالک ثبتی برابر 

به مساحت 96/50 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006001081مورخ1399/05/16واق��ع در نصراباد تفت انتقالی عادی مع الواس��طه از غالمرضا 

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

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

شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/07/05           آ-9906983

تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/20
امیرحسین جعفری ندوشن 

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



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r©افزایش نرخ بهره میل تبدیل ریال 

 به سایر دارایی ها را از بین می برد
وقتی نرخ بهره در اقتصاد پایین اســت و انتظار تورمی آن قدر باالست که مردم 
تمایلی برای نگه داشتن ریال ندارند و دنبال دارایی های جایگزین هستند، نه فقط 
نرخ ارز بلکه قیمت سایر کاالها در سایر بازارها هم رو به فزونی می گذارد، بنابراین 
بخشــی از عدم ایجاد ثبات در بازار ارز ناشــی از تنش ها و فشارهای تحریمی و 
تبعات ناشی از آن است. در وضعیت آشفته اقتصادی، نه تنها ثبات از بازار و  نرخ 
ارز می رود بلکه سایر بازارها هم از این مسئله تأثیر می پذیرند. روند افزایشی قیمت 
مسکن، خودرو، کاالها و خدمات نشان می دهد در  شرایطی که انتظارات مردم از 
بازار مثبت نیست، نرخ های بهره هم کاهش و رشد نقدینگی باال رفته و تحریم ها 
روز به روز افزایش می یابد و صادرکننده ها ارز خود را برنمی گردانند، انتظار زیادی 
است اگر فکر کنیم یا منتظر باشیم که بازارها و نرخ ارز و قیمت سایر کاالها بدون 
هیچ تالشــی قرار است به تعادل برسد. اینکه دالر به صورت نسبی روی زندگی 
ما تأثیر دارد موضوع درســتی است اما به این معنا نیست که نتوان راهکارهایی 
برای کاهش تأثیرگذاری نرخ ارز بر سایر بازارها اندیشید. نخستین مسئله ای که 
دولت باید آن را حل کند، »تحریم ها« اســت تا نااطمینانی کامل از بازار برداشته 
شود.  بنابراین برای این موضوع باید کاری صورت داده شود، از سوی دیگر رشد 
نقدینگی نیز حتماً توســط دولت باید مدیریت، کنترل و مهار شود.نقدینگی در 
حال افزایش و از ســوی دیگر، عرضه پول خارجی بــه بازارها و متقاضیان کم 
شــده است. وقتی ریال با ســرعت زیاد تولید و خلق و از آن طرف پول خارجی 
کم می شود طبیعتاً ارزش ریال کاهش یافته و به تبع آن ارزش پول خارجی باال 
می رود، پس دولت باید برای مهار رشد نقدینگی تا جایی که می تواند با استفاده 
از سیاست های تشویقی و ترغیبی در صادرکنندگان انگیزه ایجاد کند تا ارزهای 

خود را به بازار برگردانند.
راه دیگری که می تواند بسیار مؤثر باشد، اما دولت تاکنون استفاده و بهره چندانی 
از آن به عمل نیاورده؛ بحث نرخ بهره اســت. بی شک در شرایط فعلی اقتصادی 

افزایش نرخ بهره می تواند به کاهش بسیاری از مشکالت اقتصادی کمک کند. 
در واقع میل شــدید مردم به اینکه نمی خواهند ریال نگهداری کنند را می توان 
با افزایش نرخ بهره کم کرد. وقتی مردم شــاهد به کارگیری سیاستی باشند که 
بازدهی مناسبی به ریال داده، یعنی مردم وقتی ببینند که اگر ریال و پس اندازهای 
خود را به صورت سپرده های ریالی در بانک ها نگه دارند، بازدهی قابل مالحظه ای 
دریافت می کنند این تمایل و میل شدید به اینکه ریال را به دارایی دیگری تبدیل 
کنند کاهش می یابد که این روش در شرایط کنونی تا حدودی مؤثر واقع می شود.

بنابراین در شرایطی که انتظار تورمی  باالست، اگر نرخ بهره افزایش داده شود میل 
تبدیل ریال به سایر دارایی ها به تدریج از بین می رود و بازارها از التهاب می افتند، 
همچنین ایجاد انگیزه در صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به 
چرخه ارزی کشور راهکار مهمی است که اگر اجرا شود مؤثر است یا بهتر بگویم 

اجرای همه این موارد به بهبودی اقتصاد بیمار کشور کمک می کند.

 قدس در مصاحبه با کارشناسان
 روش های کنترل بازار ارز را بررسی می کند

3 گزینه برای رام کردن دالر
 اقتصاد/ فرزانــه غالمی  دالر دیروز و 
در معامالت نخســتین روز هفته باز هم به 
کانال 30 هزار تومان وارد شد حال آنکه در 
هفته گذشــته با افت یک درصدی قیمت، 
فاصله اش را با این سد روانی، بیشتر کرده 
بود. دیروز قیمت دالر در صرافی های بانکی 
افزایــش یافت و در بازار آزاد هم از مرز 30 

هزار تومان گذشت. 
تحلیلگران معتقدنــد با وجود ادعای بانک 
مرکزی مبنی بر تبلیغاتی بودن تحریم های 
جدیــد خزانه داری آمریکا علیه 18 بانک و 
مؤسســه مالی ایرانی، این تحریم ها بدون 
شــک تأثیر روانی بر بازار ارز داشته است 
به ویژه آنکه صرافی هــا را به عنوان کانال 
اصلی نقل و انتقال پول نشــانه گرفته و از 
این رو دولت و بانک مرکزی 
باید با اتخاذ تدابیری از قبیل 
گسترش شــبکه صرافی ها، 
اســتفاده از ارزهــای ملــی 
کشــورهای طرف تجاری و 
تهاتر کاال که پیــش از این 
کارشناسان  ســوی  از  بارها 
تجارت  مطرح شده مســیر 

کشور را  باز نگه دارند. 

 دالر 30هزار و 300 »
تومانی در بازار آزاد

دبیر کل خانه اقتصاد ایران به 
خبرنگار ما می گوید: تحریم های ثانویه که 
روز پنجشنبه هفته گذشته اعالم شد قیمت 
دالر در صرافی را به 29 هزار و 900 تومان و 
قیمت بازار آزاد را به حدود 30 هزار و 300 
تومان افزایش داد. این بدان معنی است که 
بازار بیش از نظام بانکی به این تحریم های 

جدید واکنش نشان داده است.
مسعود دانشمند ادامه می دهد: امروز فضای 
صرافی تنها بســتر نقل و انتقال پول برای 
ایران است و طبیعی اســت که مقام های 
دولتی از جملــه رئیس کل بانک مرکزی، 
آثار این تحریم ها را در کالمش تقلیل دهد 

تا مانع افزایش نرخ به ارقام باالتری شــود 
اما در اینکه دولت باید برای کاهش نرخ ارز 
چاره ای بیندیشد شکی نیست؛ چرا که بازار 
راه خودش را می رود. وی معتقد است: اگر 
بازار ارز به حال خودش رها شود نمی توان 
ســقفی برای افزایش نرخ ارز متصور شد. 
دانشمند اضافه می کند: باید با تدابیری در 
طول دو سه روز آینده، عطش تقاضای بازار 
را کاهــش داد و به نوعی اطمینان به بازار 
تزریق کرد تا اثر روانی تحریم های جدید از 
بین برود. واقعیت این اســت کاهش نرخ با 
تدابیر بانک مرکزی مقدور است در غیر این 
صورت تا جایی قیمت ارز پیش می رود که 

اقتصاد به معنی واقعی کالم، قفل شود.

 قراردادهای پولی دوجانبه؛ »
ضرورتی فراموش شده

بــه گفته وی اگر شــبکه صرافی ها که بار 
اصلی نقل و انتقال پــول را بر عهده دارند 
گســترش یابد، معامالت تهاتــری کاال با 
طرف های تجاری در دستور کار قرار گیرد و 
ارزهای دیگر کشورها به جای دالر بنشینند 

امکان کنترل بازار ارز وجود دارد.
دانشــمند ادامــه می دهد: سال هاســت 
می گوییم می تــوان با مهم ترین طرف های 
تجاری ایــران مانند چین، کــره جنوبی 
و ترکیــه به جای دالر از یــوان، وون و لیر 
اســتفاده کرد. واقعیت این است که مانع 
بزرگ تحقق این امــر عدم انعطاف پذیری 
ایران در مذاکرات بانکی است. این مذاکرات 
تکنیکی و تخصصی، البتــه وظیفه بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد اســت و نه وزارت 
امور خارجه. می تــوان در خصوص مبانی 
بــا آن ها مذاکــره کرد و با این کشــورها 
قراردادهای پولی دوجانبه که پیش تر تجربه 
شــده است، بســت.دبیر کل خانه اقتصاد 
ایران بر این باور است که در این قراردادها 
می توان قیمت ارزهای ملی این طرف های 
تجاری را برای مدت مشخصی مثالً 6 ماه یا 
یک سال به صورت ثابت تعیین کرد تا ثبات 

قیمت در بازار داخلی مقدور شود.دانشمند 
می گویــد: حتی با تهاتر کاال هم می توانیم 
بازار داخلی را ثابت نگه داریم. امروز فاصله 
دستمزد و قیمت کاالها هر لحظه در حال 
افزایش است و سفره مردم و اقتصاد کوچک 
و کوچک تر شده اما با تدابیر تثبیت کننده 
نــرخ، می توان قــدرت خریــد را به مردم 
برگرداند و چرخ اقتصاد را با آرامش چرخاند.

 رصد فعالیت صرافی ها آسان نیست»
یک کارشــناس ارزی هم بــه خبرنگار ما 
می گوید: امروز با دو وضعیــت در بازار ارز 
انتخابات آمریکاست  مواجه شده ایم؛ یکی 
که به نظر می رسد شانس جو بایدن برای 
پیروزی بیشتر اســت. در این صورت باید 
گفت دوران آرامش ارزی بیشــتر را پیش 
رو داریم و دیگری تحریم های جدید وزارت 
خزانه داری آمریکاست که قصد دارد فعالیت 

صرافی ها را محدود و محدودتر کند.
میثم رادپور ادامه می دهد: واقعیت این است 
که بانک های مــا پیش از این هم تقریباً از 
کار افتــاده بودند اما باید دید رصد فعالیت 
مویرگی صرافی ها تا چه میزان امکان پذیر 
اســت؟  خوشــبختانه اساســاً شناسایی 
طرف های ایرانی در شبکه صرافی ها کاری 
سخت و پیچیده است اما نباید تأثیر روانی 

تحریم های جدید بر بازار را نادیده گرفت.

 بازار در کوتاه مدت و میان مدت »
کاهشی است

وی معتقد اســت: با لحاظ افزایش شدید 
نرخ ارز، وضعیت و ســابقه حجم نقدینگی 
و کاهش چشــمگیر تقاضا برای خدمات و 
کاالها از قبیــل دالر، می توان پیش بینی 

کرد تا زمان انتخابات آمریکا شاهد کاهش 
و یا ثبات بازار ارز باشــیم. رادپور می گوید: 
واقعیت این اســت که رئیــس کل بانک 
مرکزی انتظار نداشــت دالر به باالی 15 
هزار تومان برســد اما محاسباتش درست 
نبود. او بــدون تردید خواهان آرامش بازار 
اســت و اگر نرخ های امــروز را پیش بینی 
می کرد بدون شــک بــا اظهارنظر و امید 
دادن بی اســاس، خود را نزد افکار عمومی 
تخریــب نمی کرد.وی با تأکیــد بر اینکه 
پیش بینی هــای بازار ارز، کاغذی اســت، 
ادامه می دهد: بازار پیچیدگی های خاص 
خــودش را دارد و نمی توان با قطعیت از 
افزایش یا کاهش نرخ حرف زد اما به نظر 
می رسد با توجه به کاهش تقاضای ارزی 
در کشــور، در کوتاه مدت نرخ ارز کاهشی 
شود و در میان مدت هم با آمدن جو بایدن 
می توان به کاهش نــرخ ارز و حفظ بازار 

خوشبین بود.
به گفته این تحلیلگر بازار ارز از آنجایی که 
دالر در تجارت جهانی جایگاه ویژه ای دارد 
شاید نتوان به آسانی کشوری را به حذف 
این ارز از مبادالتش با ایران متقاعد کرد اما 
اگر ایران اقتصادی به بزرگی چین داشت 
شاید می شد طرف های تجاری را متقاعد 

کرد با ریال ایران کار کنند.
رادپور معتقد اســت: چین با تمام عظمت 
اقتصادی اش فقط 2 درصد تجارت جهانی 
را به خود اختصاص داده اما اقتصاد و پولش 
از ثبات قابل توجهی برخوردار است و این 
کشور به سمت بین المللی کردن یوان هم 
قدم برداشــته است پس طبیعی است که 
متقاعدسازی این کشور برای حذف دالر از 

معامالت تجاری با ایران سخت باشد.

اگر معامالت 
تهاتری کاال با 
طرف های تجاری 
در دستور کار قرار 
گیرد و ارزهای 
دیگر کشورها به 
جای دالر بنشینند 
امکان کنترل بازار 
ارز وجود دارد

بــــــــرش

تجربه دور زدن تحریم بانک ها در نهانخانه بانک مرکزی   مهر: محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۰ تمامی بانک های ایرانی تحت ۶ تحریم شورای امنیت قرار داشتند، 
گفت: تجربه دور زدن این تحریم ها در اسناد محرمانه بانک مرکزی موجود است. وی افزود: مقام های ارشد دولت و بانک مرکزی اکنون باید به این فکر باشند که از این راهکارهای تجربه شده و موفق بهره برداری 

کنند به خصوص اینکه تحریم کنونی سخت تر از تحریم سال ۹۰ نیست؛ چرا که آن زمان تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با تحریم های شورای امنیت شده بود.
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 دکتر کامران ندری- اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به پالک شماره2607/48/737اصلی واقع 
در بخش دو ثبت قم )آدرس��خیابان خاکفرج کوچه امام موسی صدر 29پالک83(که بنام آقای ابوالفضل آرام فرزند 
حسین میباشد در جریان ثبت است که به علت اشتباه در آگهی های قبلی 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 سند  رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده2/8008-1399/07/09تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روزچهار شنبه مورخ1399/08/28ساعت 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 

بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ ن میم الف:13101  آ-9907652
عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد ننطقه دو قم تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه1399/07/20  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به پالک شماره 1835/77اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم )آدرس:نیروگاه –خیابان سواران- کوچه 8پالک56(که بنام روح اله زارعی طاهر فرزند ولی 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 وارده2/7975-1399/07/08تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روز یک شنبه مورخ1399/08/18ساعت 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 

بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ ن میم الف:13100  آ-9907653
عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد ننطقه دو قم تاریخ انتشار آگهی : یک شنبه1399/07/20 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به پالک شماره 1846/290-اصلی واقع در 
بخش دو ثبت قم به آدرس نیروگاه 16 متری طفالن مسلم کوچه10پالک34 که بنام آقای علی بیرامی فرزند حمداله 
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 سند  رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به شماره وارده2/7861-1399/07/06تحدید حدود اختصاصی پالک 
مذکور در روز سه شنبه مورخ1399/08/20ساعت 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 

بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ ن میم الف:13084 آ-9907654
عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم تاریخ انتشار آگهی :یک شنبه1399/07/20  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1835/77 اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم  ) آدرس :نیروگاه_ خیابان سواران –کوچه 8 –پالک 56( که بنام روح اله زارعی طاهر فرزند ولی 
میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود  به عمل 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 سند رسمی و  بنا به تقاضای مالک مذکور به  شماره وارده  2/7975-1399/07/7 تحدید حدود اختصاصی 
پالک مذکور در روز یک شنبه مورخ 1399/08/18ساعت 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 آ-9907655 م الف: 13100
عباس پورحسنی  - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/07/20 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1864/290 -اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم   به آدرس نیروگاه16 متری طفالن مسلم کوچه 10 پالک 34 که بنام آقای علی بیرامی  فرزند 
حمداله میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک و یا نماینده قانونی تحدید حدود  به عمل 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 سند رسمی و  بنا به تقاضای مالک مذکور به  شماره وارده 
1399/07/6-2/7861

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399/08/20ساعت 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 آ-9907656 م الف: 13084

تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/07/20
عباس پورحسنی  

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

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

برابر رای شماره 139960318603007642مورخ 1399/06/05 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد ضمیری بلس��بنه فرزند اکبر به ش��ماره شناسنامه 869 صادره ازرشت در قریه کرد محله در ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 20/97 متر مربع پالک فرعی 12996 از اصلی 90 مفروز مجزی 
از پالک 456 باقیمانده از اصلی 90 واقع در بخش چهاررشت خریداری از مالک رسمی معصومه نگهدار حشکوائی و 

زیتا هاشم سمیعی 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

آ-9907648 خواهد شد. م الف 1772   
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/05 
حسین اسالمی کجیدیگ - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

برابر رای ش��ماره 139960318603007560م��ورخ 1399/06/04 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای عس��گر طلوع اوماسالن فرزند قربانقلی به شماره شناسنامه 1610224469صادره از موران در قریه 
شالکو  در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 202 متر مربع پالک فرعی 39552 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 178 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی رمضانعلی شفاعت 

طلب 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 دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

آ-9907649 خواهد شد. م الف 1792 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/05 

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

براب��ررأی ش��ماره139960307114001184هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد رجبی فرزند عبدالعلی بش��ماره شناسنامه657  صادره از  شیروان درششدانگ یکبا ب منزل مسکونی 
به مس��احت 164مترمربع  قس��متی از پالک  1اصلی واقع درقطعه 4ش��یروان، بخش 5قوچان خریداری ازمالک 
رسمی آقای فیض اله فیض بخش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز 
آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9907647
تاریخ انتشار نوبت اول:99/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم:99/08/05

اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که  خانم فاطمه درودی دارای  شناس��نامه ش��ماره  253 به ش��رح داد خواس��ت به کالس��ه  99/115 
ازاین ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان ابراهیم درودی به شناسنامه 5  
درتاریخ  99/5/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-بانیه 
رحمانی ف شیررحیم ش ش 51 ت ت 1332/1/10همسرمرحوم 2-فاطمه درودی ف ابراهیم ش ش 253 ت ت 
1353/1/1فرزندمرحوم 3- معصومه درودی ف ابراهیم ش ش 252 ت ت1351/5/3 فرزندمرحوم 4-حسین درودی 
ف ابراهیم ش ش254ت ت1355/6/5فرزندمرحوم اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد 
ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9907644 تاریخ انتشار : 99/7/20
قاضی شورا- شعبه  6دّرود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

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

برابررای ش��ماره 99-602 هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا زارعی فرزند 
محمود به شماره ملی 4050378515 وشماره شناسنامه 254 صادره ازبهاردرششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مساحت 123139/47 متر مربع قسمتی ازپالک باقی مانده یک فرعی از 152 اصلی واقع دربخش چهارحوزه ثبت 
ملک بهاراراضی روستای دستجرد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف357( آ-9907642
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/7/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/8/5

رئیس ثبت اسناد وامالک  شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی
بستانکار: بانک آینده شعبه شهید عراقی تهران

بدهکار: شرکت مهر چین زرین برگ)وام گیرنده( و محمد صدری)راهن(
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 99/9522-1399/06/06 نسبت به مزایده 
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مس��احت صفر متر مربع به شماره پالک ثبتی 691) ششصد و نود و 
یک( فرعی مفروز و مجرا شده از 11)یازده( فرعی از 167) یکصد و شصت و هفت( اصلی بخش دو بجنورد که سند 
مالکیت اصلی آن به شماره چاپی 238538 با شماره دفتر امالک جلد 62 صفحه 177 ذیل شماره 12128 به نام 
آقای محمد صدری فرزند قدرت ا... تاریخ تولد:1319/09/29 و شماره ملی 0681534753 و به شماره شناسنامه : 
281 راهن پرونده اجرائی کالسه 139804001013000574 و شماره بایگانی 9800546 ثبت گردیده است  و برابر 
سند رهنی به شماره 11743- 1396/10/17 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 1143 شهر تهران در قبال مبلغ 

4/600/000/000 ریال در رهن بانک آینده شعبه شهید عراقی تهران قرار گرفته است، محدود به حدود زیر:
شماال: محل درب و پی دیواریست به خیابان جدید االحداث 16 متری احداثی از مورد ثبت شرقا: به مرز اشتراکی با 
زمین شماره 12 عباسیان جنوبا: به پی اشتراکی با زمین شماره 692 غربا: پی دیواریست به کوچه 8 متری احداثی 

ا زمورد ثبت. ملک حقوق ارتفاقی ندارد.
که توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و ششدانگ پالک مذکور به مبلغ )25/850/000/000 ریال( بیست و 
پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک در روز چهارشنبه 
مورخه 1399/07/30 از ساعت 9 تا 2 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی 
شمالی جنب اداره پست قدیم به مزایده گذاشته می شود، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده 
حاضر ش��ده و در جلس��ه ش��رکت نمایند، مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ)25/850/000/000 
ریال( بیست و پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه  میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار 
نقداً فروخته می شود و طبق ماده 136 – اصالح آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به 
شکایت ازعملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صوری که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد ش��د در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار س��اقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارا ی آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد
مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناسان : ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل ویالیی به شرح:

عرصه بر اساس اطالعات پرونده دارای 390 متر مربع با حدودات اربعه شماال وصل به خیابان 16 متری واقفی – شرقا 
مرزاشتراکی با زمین شماره 12 عباسیان- جنوبا وصل به پی اشتراکی با زمین شماره 692 غربا پی و دیواریست به 
کوچه 8متری )واقفی4( حدودات ملک طبق استعالم ثبتی فاقد اندازه و مساحت بود. حدودات سند از نظر موقیعت با 
وضع موجود مطابقت دارد پیرو چند مرحله پیگیری جهت بازدید از داخل ساختمان، ساکنان منزل همکاری نکردن 
لذا باستناد مدارک پرونده اعیان شامل 210 متر مربع ساختمان با قدمت حدود 40 سال ساخت اسکلت دیوار باربر- 
سقف طاق ضربی- نما سیمانکاری- پنجره آلومینیوم و قابل سکونت بود نشانی ملک جهت بازدید : بجنورد- بلوار 
دولت- خیابان شهید واقفی- نبش واقفی 4 پالک 80و 82 می باشد ضمناً مطابق اعالم بستانکار ملک مورد وثیقه از 

تاریخ 1398/05/19 تا تایخ 1400/05/19 دارای بیمه می باشد. آ-9907638
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

براب��ررأی ش��ماره139960307114002622هیأت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
حس��ین صدرائی فرزند عبدالعلی بش��ماره شناسنامه42 صادره از  ش��یروان درششدانگ یکبا ب منزل مسکونی به 
مس��احت 119 مترمربع  قس��متی ازپالک567 فرعی از 5اصلی میرزابیگ واقع در قطعه 3 شیروان بخش 5قوچان 
خریداری ازمالک رس��می تمامی مالکین مشاعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله 15روز آگهی میش��ود،در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذرسید ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد آ-9906958
تاریخ انتشار نوبت اول:99/07/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/07/20

اکبراقبالی -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

414 فرعی از یک - اصلی -  اقای محمد حسین  دهقانپور  امالک واقع در بخش14 یزد- اسالمیه  و توابع   
فراشاه نسبت به 265/90 سهم مشاع از 519/30 سهم ششدانگ باغ به پالک ثبتی  

برابر به مس��احت کل 519/30 مترمربع بموجب رای شماره   139960321006001351مورخ1399/06/22واقع 
دراسالمیه تفت انتقالی عادی مع الواسطه ازحسنعلی دهقانپورفراشاه مالک رسمی

415 فرعی از یک - اصلی -  اقای محمد حسین  دهقانپور فراشاه نسبت به ششدانگ خانه به پالک ثبتی  
برابر به مساحت کل 150/20 مترمربع بموجب رای ش��ماره  139960321006001346مورخ1399/06/22واقع 

دراسالمیه تفت انتقالی عادی مع الواسطه ازحسنعلی دهقانپورفراشاه مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/07/05    تاریخ انتشارنوبت دوم: یک شنبه 1399/07/20    آ-9906984

امیرحسین جعفری ندوشن   - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  -  از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

رای شورا
تاریخ: 97/10/30ش��ماره پرونده :458/5/96 ش��ماره دادنامه : مرجع رس��یدگی حوزه 5شورای حل 
اختالف شهرس��تان پیش��وا خواهان : س��عید آزاد خواندگان : 1. علی کوت آبادی2. حمید محمدی 
خواس��ته : محکومیت خواندگان به وجه تضامنی بپرداخت وجه یک فقره چک بشماره724097/30 
عهده بان��ک ملبغ198700000 ریال وتاخیرتادیه وهزینه دادرس��ی // درتاریخ 97/10/30 جلس��ه 
رسیدگی شورای حل اختالف بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پس ازمالحظه اوراق ومحتویات 
پرونده نظر مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 
: رای ش��ورا / درخصوص دادخواس��ت س��عید آزاد فرزند نصرت اله  بطرفیت خواندگان1. علی کوت 
آبادی فرزند حاجعلی2. حمید محمدی فرزند حسن بخواسته محکومیت خواندگان به وجه تضامنی 
بپرداخ��ت وج��ه یک فقره چک بش��ماره 724097/30 بعه��ده بانک ملت به مبل��غ 198700000 
ریال وهزینه دادرس��ی وتاخیرتادیه . باتوجه به محتویات پرونده واینکه خواهان بش��رح صورتجلس��ه 
مورخه97/10/30خوان��ده ردیف 2)حمید محمدی(رابعنوان طرف حس��اب اصلی خویش برش��مرده 
ودعوای خودرانسبت به خوانده ردیف 1)علی کوت آبادی صادرکننده چک موضوع دعوا(استردادنموده 
است وازسوی دیگرآدرس خواندگان که دردادخواست تقدیمی به آن اشاره گردیده جهت ابالغ وقت 
رسیدگی شناخته نشده وخواهان بشرح صورتجلسه مورخه97/3/28خواندگان رامجهول المکان اعالم 
نم��وده و وتقاضای تعیین وقت مجددوابالغ آن ازطریق نش��رآگهی درروزنامه کثیراالنتشارراداش��ته 
اس��ت وخواندگان علی رغم ابالغ وقت رس��یدگی ازطریق نش��رآگهی درروزنامه کثیراالنتشارورعایت 
انتظارکافی درجلس��ه مقررش��ورابتاریخ97/10/30حضورنیافته اند فلذا بنابه نظریه مش��ورتی اعضای 
ش��ورا دعوی خواهان به کیفیت حاضروارد تشخیص ومستندابه مواد18و9قانون شورای حل اختالف 
ومواد519،515،198قانون آیین دادرسی مدنی ومواد249،320،313،310،311قانون تجارت حکم 
برمحکومیت خوانده ردیف 2)حمید محمدی(بپرداخت مبلغ 198700000یال بابت اصل خواس��ته 
ومبلغ 3100000ریال بابت هزینه دادرس��ی درحق خواهان صادرواعالم میگردد نس��بت به خوانده 
ردیف1)علی کوت آبادی(بعنوان صادرکننده چک موضوع دعوا که خسارت تاخیرتادیه نیز برذمه وی 
بوده باتوجه به اینکه خواهان استرداددعوا نموده است مستندا به بند ب ماده107قانون آیین دادرسی 
مدنی قراررددعوی صادرواعالم میگردد رای صادره غیابی ومس��تندابه ماده306قانون آیین دادرس��ی 
مدنی ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس مستندا به مواد27و25قانون شورای 

حل اختالف ظرف20روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگستری پیشوا می باشد132/م الف
قاضی مشاورحوزه5شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
اس��داهلل ش��یبانی بااعالم مفقود شدن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتس��لیم استشهادیه گواهی 
امضاءش��ده ذیل شماره یکتا 1399021537900010566 وش��ماره ترتیب10566 مورخ 99/6/19 
دفتراس��ناد رس��می ش��ماره4 پیش��وا و طی درخواس��ت وارده 1399856010460003292مورخ 
99/6/22 تقاض��ای صدورالمثن��ی س��ند مالکی��ت تک برگ��ی رانموده اس��ت که مرات��ب دراجرای 
ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : اس��داهلل ش��یبانی2. 
میزان مالکیت : شش��دانگ اعیانی3. شماره پالک : 1650فرعی از113* اصلی مفروزاز پالک 113* 
4- محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته  5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 
6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ اعیانی یک بابخانه به مس��احت81/50 مترمربع تحت پالک 
113/1650مفروزازپ��الک 113ذی��ل ثبت734221دفتر125صفحه130بنام اس��داهلل هداوند خانی 
فرزند علی  ثبت وس��ند بش��ماره چاپی556241صادرگردیده است.سپس مع الواسطه بموجب سند

3217مورخ87/6/11دفترخانه4پیش��وا به اسداهلل شیبانی منتقل گردیده است وبموجب اسنادرهنی 
ش��ماره855مورخ1389/11/27و3175مورخ1391/4/19دفترخانه دوپیش��وا دررهن بانک مس��کن 
قرارگرفته اس��ت )موافقت اخذشده اس��ت( لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو 
درخواس��ت صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله 
ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی 
خودراضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد ویادرصورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا 

خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 158م/ الف
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه حصاری بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا 139902151266000231 وش��ماره ترتی��ب22181 مورخ 99/6/2 
دفتراسناد رسمی شماره6 پیشوا و طی درخواست وارده 1399856010460002906مورخ 99/6/2 
تقاض��ای صدورالمثنی س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراج��رای ماده120آیین 
نام��ه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگ��ی : فاطمه حصاری2. میزان مالکیت : 
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین3. شماره پالک : 1424فرعی از112* اصلی مفروزاز پالک 130* 
4- محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 
دراثاث کشی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 170/01 مترمربع تحت 
پالک 112/1424مفروزازپ��الک 130قطعه52ذیل دفترالکترونیک 139620301046000531بنام 
فاطمه حصاری فرزند اکبر  ثبت وس��ند بشماره چاپی481469صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم 
فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواس��ت صدورس��ند المثنی تک برگ��ی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی 
وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم 
نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادرصورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله 
ارائه نش��ود اداره ثبت نسبت به صدورس��ند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی 
تس��لیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیش��وا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالک پیشوا 157م/ الف
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا
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ورود مجلس به پرونده افزایش ©
ناگهانی نرخ  بلیت هواپیما 

خانه ملت: عضو کمیسیون عمران مجلس از 
ورود به پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما 
خبــر داده و نرخنامه جدیــد را غیرواقعی 
اعالم کرده اســت. اقبال شاکری در واکنش 
بــه افزایــش 155 درصدی قیمــت بلیت 
پروازهای داخلی، افــزود: افزایش ناگهانی و 
بدون برنامه قیمت ها، فشار سنگینی به مردم 
و مســافران وارد می کند و قطعاً این رویکرد 
موجب کاهش استقبال مردم برای استفاده 
از پروازهای داخلی خواهد شــد و در نشست 

آینده کمیسیون این مورد بررسی می شود.

همجواری گوادر-چابهار   به ©
معنای تقابل هند و چین نیست

مهر: محمد راســتاد، معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی گفت: هند می خواهد محصوالت 
صادراتی خودش را به آسیای میانه و افغانستان 
برساند و بازار داشته باشد و از طرفی هم آن ها 
می خواهند از طریق چابهــار به دریای آزاد و 
هندوستان دسترسی داشته باشند؛ از این رو 
این دو مسیر، بازارهایی نیستند که به خاطر 
همجواری همدیگر را تهدید کنند؛ تقابل هند 
و چین در این بنادر معنا نداشــته و ما شاهد 

مبادله تجاری میان این دو هستیم.

دامداران دام های خود ©
را فروخته و در مسکن 

سرمایه گذاری می کنند !
فــارس: منصور پوریــان، رئیس شــورای 
تأمین دام کشــور گفت: دامداران به خاطر 
گرانی نهــاده، تولید را رها می کنند که زنگ 
هشداری برای کاهش تولید و بحران گوشت 
در آینده است. وی با اشاره به اینکه بسیاری 
از دامداری ها امسال پرواربندی جدید ندارند، 
افزود: دامداران پس از گرانی خوراک دام که 
هزینه تولید را افزایش داده دامداری های خود 
را فروخته و به معامالت مسکن پرداخته اند که 

برایشان سود بیشتری دارد.

خبر

تحریم های جدید آمریکا بر کانال مالی سوئیس تأثیر ندارد©
نود اقتصادی: شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس 
گفت: تحریم ثانویه 18 بانک ایرانی از سوی آمریکا بر کانال مالی با سوئیس اثری 
نمی گذارد.  توافق های انجام شده برای بهره برداری از این مسیر بشردوستانه به 

گونه ای بوده تا تحریم های قدیم و جدید نتواند تأثیری بر آن بگذارد.

بورس، خودرو را به کاالیی مصرفی تبدیل می کند©
سنا: مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با عرضه خودرو صفر 
کیلومتر در بورس کاال، بازار شفاف شده و خودرو به مرور عالوه بر رشد کیفیت در 
تولید به کاالیی مصرفی تبدیل می شود. روح اهلل ایزدخواه افزود: هدف اصلی طرح 
ارائه شده به مجلس، خارج کردن خودرو از یک کاالی سوداگری و سرمایه ای به 
یک کاالی مصرفی است، هم اکنون ظرفیت تولید خودرو به اندازه نیاز کشور است 

و مشکل اصلی سوداگری است.
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آمادگی حداکثری بیمارستان های ناجا برای درمان بیماران کرونایی  مهر: فرمانده نیروی انتظامی با صدور پیامی از آمادگی حداکثری بیمارستان های ناجا برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران و مراجعان کرونایی 
خبر داد. در متن پیام سردار حسین اشتری آمده است: در پی صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( مبنی بر اختصاص امکانات بهداشتی نیروهای مسلح در اختیار ستاد ملی مبارزه 

با کرونا؛ نیروی انتظامی نیز با تخصیص ظرفیت بیمارستان های خود برای درمان بیماران کرونایی و نیز بهره گیری از همه ظرفیت ها، امکانات و تجهیزات، دوشادوش مدافعان سالمت در میدان مقابله با کرونا حضور دارد.

۲۵۰ نفر از دانشگاهیان بریستول قرنطینه شدند©
ایســنا: به گزارش بی بی ســی، پس از 
ابتالی تعداد قابل توجهی از دانشجویان 
دانشگاه بریستول به کووید۱۹، ۳۰۰ نفر 
از دانشجویان این دانشگاه قرنطینه شدند.

دانشگاه بریستول اعالم کرد از دانشجویان 
قرنطینه شده حمایت می کند اما ممکن 
است علیه کســانی که مقررات را نقض 

می کنند، اقدامات انضباطی انجام دهد.
یافته ها حاکی از آن اســت که از ابتدای ترم جاری در دانشگاه بریستول، ۲۵۷ نفر از 

دانشجویان و پرسنل این دانشگاه مبتال به کرونا شده اند.
دانشجویان قرنطینه شده باید در آپارتمان های خود باقی بمانند و فقط با افراد محل 

قرنطینه ارتباط برقرار کنند.
سارا پوردی، معاون دانشگاه بریستول گفت: تیم های ویژه ای موظف هستند از دستیابی 

دانشجویان به غذا و لباس های تمیز در محل قرنطینه اطمینان حاصل کنند.
وی ادامه داد: ما می دانیم این یک وضعیت استرس زاست. از تمامی افراد مبتال حمایت 

کامل انجام می شود.
برخی از دانشجویان گفته اند اگرچه اکثریت از تجمع خودداری می کنند، ولی برخی 

قوانین را نقض می کنند.
جورجیا اسکات، یکی از این دانشجویان گفت: آنچه کار را دشوار می کند، این است که 
ما در محل اقامت قرنطینه با افراد زیادی زندگی می کنیم؛ بنابراین حتی اگر یک نفر 

آلوده به ویروس باشد، تأثیر مهمی بر سالمتی باقی افراد می گذارد.
گفته شده دانشگاه بریستول برای نظارت بر اوضاع و نشکستن قوانین، از پلیس کمک 

گرفته است.

متخصصان تأیید کردند

خطر جدِی ویروس کرونا برای چشم ها©
ایسنا: محققان در بررسی های اخیر خود 
تأیید کردند ویروس کرونا می تواند چشم ها 

را آلوده کند.
کووید۱۹ در اصل یک عفونت تنفســی 
اســت اما کارشناســان احتمــال دادند 
ویروس کرونا می تواند به چشم ها نیز نفوذ 
کند. اکنون، محققان به شواهد بیشتری 

در این زمینه دست یافته اند.
این یافته ها بر اساس مطالعه روی یک بیمار در چین بدست آمده که در مدت کوتاهی 
پس از بهبود بیماری کووید۱۹ دچار حمله حاد گلوکوم )آب سیاه( شد. پزشکان این 
بیمار به منظور درمان این عارضه، جراحی روی چشم او انجام دادند و تست های بافت 

چشم بیمار حاکی از آلوده شدن آن ها به ویروس کرونا بوده است.
محققان بر اساس یافته های خود اظهار کردند: بررسی این مورد نشان می دهد ویروس 

کرونا می تواند عالوه بر سیستم تنفسی به بافت چشم نیز حمله کند.
ســخنگوی انجمن بیماری های عفونی در آمریکا گفت: این احتمال وجود دارد 
که چشــم ها بتوانند منبع درونی و بیرونی برای کرونا باشــند. به همین دلیل 
است که کادر درمان باید چشم های خود را با استفاده از عینک یا شیلد صورت 

محافظت کنند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، محققان تأکید کردند: نمی توان گفت این بیمار از 
طریق چشم به ویروس کرونا آلوده شده اما این امکان وجود دارد که وجود ویروس در 

هوا یا تماس دست آلوده با چشم ها موجب بروز این عارضه شده باشد.

آدمی فربه شود از راه گوش

مهارت گفت و گو؛ راه حل مشاجرات زوجین©
اصالً حواست بهم هست؟

دارم باهات حرف می زنم ها!
لطفاً وقتی حرف می زنم بهم نگاه کن!

بذار حرفم تموم بشه، این قدر وسط حرفام نپر!
کی از تو نظر خواست؟!

اصالً پشیمون شدم همون بهتر که حرف نزنم!
یکی از مهم ترین مهارت ها در روابط بین فردی مهارت گفت وگوی سالم و در واقع 

گوش دادن فعال و صحیح است.
ایــن جمالت و خیلی جمــالت دیگر که بارهــا از زبان اطرافیان شــنیده ایم، 
نشان دهنده این است که ما اصالً شنونده خوبی نیستیم و یا برای گفت وگو کردن 

به طور صحیح عمل نمی کنیم.
اغلب اوقات بســیاری از مســائل، ناراحتی ها، دلخوری ها و سوءتفاهم ها فقط با 
گفت وگو در مورد آن و بیان صحیح احســاس و از آن طرف درســت شنیدن و 
پرهیز از قضاوت زود هنگام و ذهن خوانی به راحتی قابل حل و فصل شدن است. 
متأسفانه از آنجا که افراد مهارت گفت وگو را یاد ندارند و یا با یکدیگر درست حرف 
نمی زنند و یا به طور کلی حرف زدن را مؤثر نمی دانند؛ راحت ترین راه را که سکوت 

است انتخاب می کنند.
در نتیجه کلی موضوعات و مسائل حل نشده در هر رابطه دارند که چون در مورد 
آن ها صحبت نکرده اند و برای آن ها حل نشده، مرتب پازل های به هم ریخته که 
همان موضوعات و ذهن مشغولی هایشان است را با خود حمل می کنند و عموماً 
این فشار روانی موجب آسیب هایی به روابط آن ها شده و احتمال دچار شدن فرد 

به افسردگی را نیز افزایش می دهد.
شعار سازمان بهداشــت جهانی در  سال ۲۰۱۷ »با من سخن بگو« )با من حرف 

بزن( بود.
این شعار از اهمیت وقت گذاشــتن طرفین برای حرف زدن با یکدیگر و جدی 

گرفتن حرف های ناگفته که منجر به افسردگی می شود، می گوید.
در واقع افراد وقتی مهارت گوش دادن فعال را می آموزند و در تعامالت به آن عمل 
می کنند، به طرف مقابل خــود در رابطه این پیغام را انتقال می دهند که »حال 
تو برایم مهم اســت و برای اینکه زودتر پازل روانی به هم ریخته ات نظم بگیرد، 
شنونده خوبی برایت می شوم تا نگذارم موضوعات ساده، رابطه مان را خراب کند...«. 
اینجاست که به معجزه گفت وگو که خود نیمی از درمان است باید اعتراف کرد؛ 
چرا که صرف بیان شــدن و ابراز موضوعات، فشار روانی زیادی را از فرد بر طرف 

می کند که این مهم به تنهایی به سالمت رابطه کمک زیادی می کند.
اما اصول گوش دادن که بهتر است همه آن را یاد بگیریم و در روابطی که حفظ 
و بقای آن برایمان مهم اســت، به طرف مقابل آموزش دهیم و خود نیز در ابتدا 

شنونده خوبی باشیم بدین ترتیب است:
*برای گفت وگو روبه روی هم بنشینید و از راه دور و با صدای بلند حرف نزنید.

*حتماً با گوینده تماس چشمی داشته باشید.
*مشغول صحبت با موبایل و شنیدن اخبار، روزنامه و... نباشید؛ یعنی سراپا گوش 

باشید.
*در طول حرف زدن طرف مقابل با کلمات تأییدی و حرکات سر و صورت نشان 
دهیــد دارید با دقت به حرف هایش گوش می کنید و به فکر آماده کردن جواب 

نباشید تا روی شنیدن تمرکز کامل داشته باشید.
*قضاوت و پیش داوری و ذهن خوانی نکنید و بگذارید گوینده همه حرف هایش را 

بگوید و صحبت هایش تمام شود.
*پس از تمام شــدن حرف های طرف مقابل، به او انعکاس بدهید و تالش برای 
همدلی و درک حالش داشته باشید و دنبال نصیحت و راهکار دادن هم نباشید؛ 
چرا که شــاید او فقط دنبال همصحبتی و به قولی درد دل بوده و نیازی به نظر 

ما نداشته باشد.
*و در آخر اگر گوینده از شما کمک، راهنمایی یا مشورت خواست و شما در آن 
حوزه اطالعات و یا نظری مناســب و منطقی داشتید به او کمک کنید در غیر 

این صورت او را به کسی که بتواند راهنمایی درستی داشته باشد هدایت کنید.
در ضمن وقتی شنونده موفقی هستید که رازدار و مراقب اعتماد اطرافیان باشید.

معموالً پس از یک گفت وگوی خوب و فعاالنه افراد بیان می کنند که خیلی سبک 
شدم، حالم بهتر شد، احساس می کنم خوب درکم می کنی، چه خوب که مثل 
همه قضاوتم نکردی و ممنون که نصیحتم نمی کنی... و جمالتی از این دست که 

نشان می دهد شما به خوبی مهارت گوش دادن فعال را یاد گرفته اید.
گاهی یاد داشتن یک مهارت ساده چقدر می تواند حال رابطه را خوب کند، برای 

یادگیری آن، وقت بگذارید و تالش کنید.

کمبود  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
انسولین برای بیماران دیابتی سوژه تازه ای نیست. 
مدت هاست دیابتی های کشور از این قضیه رنج 
می برند فقط هر از گاهی برای تأمین داروی حیاتی 
را متحمل  بیشتری  رنج  و  نیاز خود درد  مورد 
می شوند. مثل همین روزها که آن ها برای دریافت 
سهمیه ماهیانه خود و یا یک قلم انسولین خیلی 
از داروخانه های شهر را باال و پایین می کنند و چه 
بسا ممکن است تالششان چندان موفقیت آمیز 
نباشد و نتوانند حتی از داروخانه های معین هم 
آن مقدار دارویی را که نیاز دارند تهیه کنند؛ در 
این صورت به ناچار سر از بازار ناصرخسرو و دیگر 
بازارهای سیاه دارو درمی آورند و بابت آن هزینه 
هنگفتی می پردازند. دلیلش هم روشن است چون 
محسوب  خطرناک  بیماری های  از  یکی  دیابت 
می شود که عوارض بسیاری مثل سکته قلبی، 
سکته مغزی، فراموشی، قطع عضو و حتی مرگ را 
به همراه دارد. در واقع دسترسی به انسولین برای 

این نوع بیماران بسیار حیاتی است.

 محصول داخلی »
اصاًل کیفیت الزم را ندارند 

محمد یکی از ۵ میلیون ایرانی است که به دیابت 
یا همان بیماری قند مبتال و این روزها در به در 
به دنبال برخی از اقالم انســولین است. او در این 
زمینه به قدس می گوید: در حال حاضر انسولین 
»النتوس« و »نُوورپیــد« در داروخانه های دولتی 
نیست. حتی محصول مشابه و داخلی این ها نیز 
بسیار به ســختی پیدا می شود. خودم هر روز به 
۲۰ داروخانه دولتی و خصوصی مراجعه می کنم 
و یا تلفنی تماس می گیرم اما همه آن ها در پاسخ 
می گویند انســولین قلمی نداریم. نوع خارجی 
داروهای یاد شــده را که اصــالً ندارند اما بعضی 
از آن ها مشابه داخلی را دارند؛ مشکل اینجاست 
محصــول داخلی این داروها اصالً کیفیت الزم را 
ندارند، چون گاهی قند خون را متعادل می کنند 
اما گاهی چنین نمی کنند به همین خاطر هیچ 
پزشــکی توصیه نمی کند از آن ها مصرف کنید. 
مهم تر اینکه کمتر از آن مقداری که در نســخه 
پزشک است، در اختیار بیمار قرار می دهند. مثاًل 
به من که باید در ماه پنج عدد النتوس را مصرف 

کنم دو عدد می دهنــد. البته این داروها در بازار 
سیاه پیدا می شــود اما قیمت آن ها بسیار گران 
است، به طوری که بابت هر عدد آن ها باید حدود 

8۰ هزار تومان پرداخت کرد.

هر بار دست خالی برمی گردم »
یک بانــوی دیابتی هــم که در حال خــروج از 
داروخانه ای در بولوار کشاورز تهران است از کمبود 
و سخت تر شدن دسترسی به انسولین گله می کند 
و به قدس می گوید: بیش از ۱۰ سال است که به 
دیابت مبتال هستم و از داروی نوومیکس استفاده 
می کنم. این دارو برای من حیاتی است اما در چند 
روز اخیر و باوجود شیوع کرونا در تهران بارها برای 
تهیه آن به داروخانه رفتم ولی دست خالی برگشتم. 
االن هم می خواهم به داروخانه هالل احمر بروم، 
شاید موفق شوم داروی مورد نیازم را تهیه کنم. به 
هرحال هیچ کس جوابگوی بیماران دیابتی نیست. 

در تهیه انسولین های خارجی مشکل داریم»
دکتر اســداهلل رجب، رئیس انجمن دیابت ایران 
هــم در ارزیابی اش از وضعیت داروی انســولین 
در کشــور به قدس می گوید: وضعیت انسولین 

و بیمــاران دیابتــی مثل یک 
سال اخیر است و هیچ فرقی با 
گذشته نکرده است. یعنی همان 
طوری که مســئوالن سازمان 
غذا و داروی کشــور گفته اند 
به دلیل تحریم هــای ظالمانه 
آمریکا در واردات انسولین های 
آنالوگ )تولید خارج از کشور( 
مشکل داریم و با کمبود مواجه 

هستیم، اما انسولین های انسانی در داخل تولید 
می شود و در دسترس مصرف کنندگان قرار دارد 
و از این نظر مشــکل خاصی نداریم. البته شاید 
به دلیل کمبود انســولین های آنالوگ در کشور، 
پزشــکان و همکاران ما بیمــاران را به مصرف 
انسولین های داخلی سوق داده باشند و از سوی 
دیگر مدیریت درســتی در اینجا صورت نگرفته 
باشد، در نتیجه مشــکالتی برای بیماران برای 
تهیه انسولین های تولید داخل پیش آمده باشد. 
اگر کمبودی هم باشد به این خاطر است وگرنه 
ما کمبودی در انسولین های انسانی که از لحاظ 
کیفیت بسیار مناســب هستند به آن شکل که 

گفته می شود، نداریم. 

میزان تولید انسولین »
پاسخگوی نیاز بیماران نیست

کمبود انســولین های آنالوگ 
و انســانی در حالی است که 
چنــدی پیــش ۱۲۰ نفر از 
پزشــکان فوق تخصص غدد 
علوم  دانشگاه های  استادان  و 
پزشــکی در نامه ای به رئیس 
به  رسیدگی  خواستار  جمهور، 
وضعیت نابســامان مبتالیان به دیابت کشــور 
در دسترسی به انســولین و نوار سنجش قند 

خون شدند.
در این نامه آمده اســت: بیش از ۵ میلیون نفر 
در ایران به بیماری دیابت مبتال هســتند که از 
این تعداد بیش از 6۰۰ هزار نفر نیازمند تزریق 
روزانه انســولین و بیش از آن، اندازه گیری قند 
خون با نوارهای تســت قند در منزل به منظور 
تنظیم میزان انسولین و پیشگیری از افت های 
مکرر و مرگبار قند هســتند اما متأســفانه در 
ماه هــای اخیر، بیماران در سراســر کشــور با 
مشــکالت فراوانی در دسترسی به این دو نیاز 
حیاتی روبه رو هســتند و باوجود اطالع رسانی 

و مکاتبــات مکرر انجمن های دیابت کشــور با 
مقام های مســئول در بانک مرکــزی و وزارت 
محترم بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
خصوص کمبود جدی این دو کاال، متأســفانه 
نه تنها بهبودی حاصل نشــده اســت بلکه به 
نظر می رسد حساسیت موضوع به نحو مؤثری 
برای مقام های ارشد کشور تبیین نشده است تا 
راهکاری مناسب برای حل این معضل بیندیشند 
و ارز کافی برای واردات انســولین و نوار تست 
قند خون تخصیص دهند. این درحالی است که 
بنا بر اطالعات موثق و کارشناسی شده، میزان 
فعلی تولیــد داخلی این محصــوالت، به هیچ 

عنوان پاسخگوی نیاز بیماران نیست.

 انسولین را از داروخانه های منتخب »
تهیه کنید

با وجود این، ســازمان غذا و دارو نگاه دیگری به 
موضوع دارد. این سازمان اگرچه می پذیرد عرضه 
اشــکال قلمی انســولین در مقاطعی به خاطر 
اختالل در تأمین و ارســال ارز به منابع خارجی، 
به طور موقت با وقفه روبه رو شده است اما معتقد 
است انسولین تولید داخل به وفور در داخل کشور 

وجود دارد.
سازمان غذا و دارو در واکنش به سوژه ثبت شده 
توســط مخاطبان فارس من با عنــوان »کمبود 
انسولین« می گوید: نخست اینکه قید لفظ کمبود 
داروی انسولین صحیح نیست، زیرا ویال انسولین 
تولید داخل به وفور در کشــور وجود دارد و تنها 
عرضه اشکال قلمی انسولین در مقاطعی که ناشی 
از اختالل در تأمین و ارسال ارز به منابع خارجی 

باشد، به طورموقت با وقفه روبه رو شده است.
دوم با پیگیری های اداره کل داروی سازمان غذا 
و دارو انســولین قلمی با حداقل اســناد به اندازه 
مصرف یک مــاه در چند بخش به داروخانه های 
منتخب تعلق گرفته است، بنابراین توزیع آن تنها 
از طریق داروخانه های یاد شــده صورت گرفته و 
بیماران باید برای دریافت سهمیه انسولین خود 
به داروخانه های منتخب هر استان مراجعه کنند.

بنابراین ویال انسولین NPH رگوالر به تعداد کافی 
موجود بوده و برای تمامی بیماران در دسترس و 

قابل مصرف است.

مردم و کارشناسان عنوان می کنند

تلخی کمبود انسولین درکام دیابتی ها

در کشور به دلیل 
تحریم های ظالمانه 
آمریکا در واردات 

انسولین های آنالوگ 
مشکل داریم

بــــــرش
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بهداشت و درمان

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا خبر داد
 تست ۶ نوع واکسن کرونا 

در کشور
 مهر    دکتر مصطفــی قانعی، رئیس کمیته 
علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه در حال حاضر 
6 نوع واکســن کرونا در حال تســت هستند، 
گفت: تمام واکسن های بیماری کرونای کشور 
در حال تســت هستند و در فاز حیوانی به سر 
می برنــد و هیچ کدام از این واکســن ها در فاز 

کارآزمایی بالینی قرار نگرفته اند.
وی گفــت: فاز حیوانی معمــوالً یک ماه طول 
می کشــد که هنوز از مرحله فاز حیوانی یک 
ماه نگذشته اســت. ما عمداً در واکسن ها جلو 
نمی رویم تا ببینیم در دنیا کدام واکســن بهتر 
جواب می دهد، زیرا اگــر روی همه این تعداد 
واکســن چندصد میلیارد هزینه کنیم ولی در 
نهایت از آن واکســن استفاده نکنیم خسارت 

مربوط به تولید را چه کسی می دهد.
رئیس کمیته علمی مقابله بــا کرونا افزود: ما 
آن قدری پول و بودجه نداریم که واکسن تولید 

اما از آن استفاده نکنیم.

آموزش

وزارت بهداشت اعالم کرد
پیگرد قانونی برای استفاده از 

عنوان دانشگاه پزشکی مجازی
 جامعه    وزارت بهداشت در اطالعیه ای اعالم 
کرد: با توجه به فعالیت های اخیر برخی از مراکز 
آموزشی و استفاده از نام دانشگاه علوم پزشکی 
مجازی در برگزاری همایش یا دوره ای خاص، 
بدون داشتن مجوز و یا تولید محتوا برای سامانه 
موکس کشوری آرمان، برگزاری هر گونه دوره 
مهارتــی در حوزه نظام ســالمت نیازمند اخذ 
مجوز قانونی از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای 

علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران است.
در این اطالعیه با بیان اینکه استفاده از عنوان 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی بدون اخذ مجوز، 
واجد ایراد حقوقی بوده و پیگرد قانونی خواهد 
داشــت، آمده است: مؤسسات و اشخاص برای 
هرگونه فعالیت آموزشــی حضوری و مجازی 
برحســب موضوع باید از واحد های مرتبط در 
وزارت بهداشــت مجوز های الزم را اخذ کرده و 
با رعایت ضوابط، مجاز به فعالیت آموزشــی در 

حیطه مجوز اخذ شده هستند.

حقوقی

نایب رئیس کانون سردفتران خبر داد
 تخلف برخی سردفتران

برای دور زدن سقف درآمدی
 تســنیم    نایب رئیس کانون سردفتران و 
دفتریاران گفت: به تازگی پس از اعالم شدن 
تعرفه حق التحریر در دفاتر اســناد رســمی 
و اعالم ســقف برای تنظیم اســناد در این 
دفاتر، مشاهده شــده بعضی از همکاران که 
تعداد آن ها زیاد نیســت به لحاظ جلوگیری 
از پر شــدن سقف، مبادرت به ویرایش ارقام 
حق التحریر کردند که مورد انتقاد ماســت! و 

بدون شک تخلف محسوب می شود.
محمد عظیمیان همچنین افــزود: با توجه به 
گزارش  هایی که از ســوی پــاره ای از دفاتر به 
حوزه بازرسی کانون ســردفتران و دفتریاران 
واصل شد، حداقل برای هشت نفر از همکارانی 
کــه از آن ها با عنوان »همکارنما« یاد می کنم و 
به ناحق نســبت به ویرایش حق التحریر اقدام 
کرده اند، درخواست اعمال ماده 4۲ قانون دفاتر 
اسناد رسمی شد؛ پرونده آن ها در سازمان ثبت 

بررسی شده و حکم انفصال گرفته اند.

خانه و خانواده

یک مسئول وزارت بهداشت هشدار داد
 خطر اختالالت روان پزشکی 

در پسا کرونا
 ایسنا    معــاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشــت با اشاره به خدمات ارائه 
شده از سوی این اداره در بحران کرونا، گفت: آمار 
مستندی نداریم اما اصالً دور از انتظار نیست که 
پس از شیوع کرونا افزایش اختالالت روان پزشکی 
اتفاق افتاده باشد. علی اســدی همچنین درباره 
سرنوشت قانون سالمت روان گفت: قانون سالمت 
روان بــرای تصویب اولیه بــه هیئت دولت رفته؛ 
مراحل مختلفی را پشــت سر گذاشته که با نامه 
وزیر به هیئت دولت رســیده اما هنوز سرنوشت 
آن در هیئت دولت مشــخص نشده است. اسدی 
درخصوص شــیوع اختــالالت روان پزشــکی، 
گفت: شــیوع اختالالت بر اساس پیمایش های 
ملــی باالی ۲۳ درصد اســت و باالترین اختالل 
روان پزشــکی در کشور اختالل افسردگی است و 
پس از آن اختــالالت اضطرابی در رتبه بعد قرار 
دارد. اختالالت افسردگی به تنهایی ۱۲.۷ درصد و 

اختالالت اضطرابی حدود ۱۵ درصد است. 

محیط زیست

مدیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار بیان کرد
کاهش تعداد روزهای غبارخیزی 

در استان های مختلف
 ایسنا    مدیــر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار 
گفت: از حدود سه سال گذشته تاکنون حدود 
۳۷۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای 
مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور اختصاص 

داده شده است.
علی محمد طهماســبی اظهار کرد: وســعت 
کانون های خارجی گرد و غبار ۳۳۰ میلیون هکتار 
است که ساالنه به طور میانگین ۱۵۰میلیون تن 
غبارخیزی دارند. وی تصریح کرد: خوشبختانه 
طی پنج ســال اخیر تعداد روزهای غبارخیزی 
در استان های مختلف کاهش یافته است. برای 
مثال در اهواز طی ســال های گذشته حتی تا 
۱6۰ روز در سال غبارخیزی و هوای آلوده ثبت 
شده اســت. بر اساس اطالعات موجود در سال 
۲۰۱۲ در اهواز ۱۲۰ روز غبارآلود داشتیم اما این 
اطالعات نشان می دهد طی سال های ۹۵ تا ۹8 
تعداد روزهای غبارخیز به ترتیب ۷۷، 8۵، ۷۲ و 

۲۰ روز بوده است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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دستچین

واردات جمعیت از فیلیپین و بنگالدش! 
فارس: فاطمه محمدبیگی، عضو کمیســیون  بهداشت مجلس 
می گوید: ســال ۹6 وقتی آقای روحانی در سازمان ملل حضور 
یافت از اینکه جمعیت ایران کاهش پیدا کرده ابراز نگرانی کرد، 
اما طرف آمریکایی به رئیس جمهور اعالم کرد نگران نباشــید؛ 
ما برای شــما برنامه ریزی کرده ایم؛ شما از فیلیپین و بنگالدش 

جمعیت وارد کنید.

تمدید کنکور نظام قدیم نیاز به قانون جدید ندارد
مهر: محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلــس گفت: تمدیــد برگــزاری کنکور نظام قدیــم نیاز به 
قانون نویسی ندارد و باید شورای سنجش و پذیرش در این باره 

تصمیم گیری کند.
برخی افراد تصور می کنند باید برای حل و فصل هر موضوعی، 

طرحی در مجلس تدوین شود و به تصویب برسد.

چه کسی گفته معلم را مشارکت نمی دهیم؟
مهر: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پــرورش در واکنش به این موضــوع که معلمان در 
تصمیم گیری های آموزش و پرورش دخیل نیستند و این مورد 
اعتراض آن هاست، گفت: حدود ۵۰ هزار نفر از معلمان در کادر 
اداری هستند و تصمیم سازی و تصمیم گیری  می کنند؛ چه کسی 

گفته ما معلم را مشارکت نمی دهیم؟  

کارگران اجازه اصالح مقررات تأمین اجتماعی را نمی دهند
ایلنا: حســین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها 
با انتقــاد از تالش دولت و نمایندگان اتاق بازرگانی برای اصالح 
یکجانبه  قوانین تأمین اجتماعی گفت: اینکه دولت و کارفرمایان 
بخواهند با »تسهیل مقررات« و »مقررات زدایی« در جهت حمایت 
از کارفرمایان قدم بردارند می تواند حال بد کارگران را بدتر کند؛ 

کارگران اجازه  این نوع دخل و تصرف ها را نمی دهند!

آن هایی که درد مدرسه را نمی دانند 
 مهر: میرحمایت میرزاده، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در امور فرهنگیان  گفت: دوســتانی که در  مســئولیت ستادی 
آموزش و پرورش هستند، با مدرسه بیگانه هستند و درد اصلی 
 مدرسه را نمی دانند. در همین آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر 
 کسی بود که نه مدیر، نه معلم و نه در مدرسه بود بلکه از بیرون 

آمده و قائم مقام شده بود. 

روزی که همه به من خندیدند 
برنا: عیســی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست گفت: ۱۰ 
سال پیش گفتم کشــاورزی در شرق زاگرس و جنوب البرز به 
علت کم آبی تعطیل می شــود و میلیون ها نفر به تبع آن جا به 
جا خواهند شــد؛ همه به من خندیدند و حتی توهین کرده اند 
و گفتند من دیوانه شــده ام؛ اما امروز مشاهده می کنیم که چه 

اتفاقی افتاده است.

الزامی برای یادگیری زبان های چینی و روسی وجود ندارد
ایلنا: احمد عابدینی، معاون دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش در واکنش به آموزش زبان چینی و روســی در مدارس 
گفــت: هیچ الزامی برای یادگیری این آموزش ها نیســت، ولی 
وظیفه آموزش و پرورش این اســت که زمینه یادگیری آن ها را 
آماده کند، حتی اگر تعداد اندکی از افراد به یادگیری این زبان ها 

عالقه داشته باشند.

اگر فرصت می دادند می توانستیم
خانه ملت: نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیســیون اصل نود قانون 
اساسی مجلس می گوید:اینکه برخی می پرسند جمهوری اسالمی 
نمی توانســت یک پیام رسان بومی ایجاد کند را واقعاً توهین به 
جوانان کشور می دانم. گروهی می گویند ایرانی جماعت فقط بلد 
است آبگوشت بزباش درست کند و بیشتر از این نمی تواند جلو 

برود. اگر فرصت می دادند می توانستیم این کار را انجام دهیم. 

آموزش و پرورش برای »استخدام« قانون را دور می زند
ایسنا: احمد نادری، عضو کمیسون آموزش مجلس گفت: از وزیر 
بهداشت می خواهم توضیح دهد آیا معاون وزیر آموزش و پرورش 
اجازه دادند امســال بر خالف سال های گذشته، از ۱۵ شهریور، 
مدارس آغاز شــود؟ ما در کمیسیون آموزش معتقدیم این کار 
غیرمتعارف بود و الزم نبود و بر اســاس برخی لج و لجبازی ها و 

چیزهایی شبیه آن انجام شد.
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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 ذاالجالل واالکرام

نخست وزیر سابق لبنان دوباره کابینه تشکیل می دهد؟

»حریری« آخرین تیر »مکرون«
  جهان/ نیک پندار  پس از آنکه ســعد حریری 
اعالم کرد حاضر است داوطلب تشکیل کابینه در 
لبنان شود، منابع گزارش دادند او رایزنی های خود 
با فراکسیون های پارلمانی را در روزهای آینده آغاز 
می کند. این منابع اشاره کردند حریری تمایل دارد 
برای جلوگیری از فروپاشی کشور، ریاست دولت را 
به عهده بگیرد. روزنامه الجمهوریه )نزدیک به سعد 
حریــری( در همین زمینه به نقــل از منابع خود 
گفت: رئیس جریان المســتقبل بر اساس ابتکار 
فرانسه نقشه راهی برای لبنان ترسیم کرده است 
که دســتاوردهای آن در یک سقف زمانی 6ماهه 
محقق می شــود و حریری از همــه می خواهد در 
راســتای تحقق این ابتکار گام بردارند و فرصت را 

از دست ندهند!
منابع آگاه گفته اند: رایزنی های سعد حریری به ویژه 
از فراکســیون جریان المستقبل و نخست وزیران 
سابق آغاز می شود تا باب تماس با سایر گروه ها نیز 
باز شود و ارتباط میان گروه هایی که از زمان انتخاب 
مصطفی ادیب برای نخست وزیری مکلف لبنان با 

یکدیگر قطع رابطه کرده بودند از سر گرفته شود.
ســعد حریــری پیــش از این از تصدی پســت 
نخســت وزیری امتناع کرده بود. گفته می شد این 
تصمیم حریری پس از آن قطعی شــده است که 
پادشــاه عربستان در نطق خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل و همچنین با پیام های خصوصی او 
را تهدیــد به حذف از چرخه قدرت در لبنان کرده 
است. اما حاال حریری دوباره اعالم کرده حاضر است 

نخست وزیر شود.

حریــری در گفت وگوی خود با تلویزیون ام تی وی 
ادامه داده است: اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم 
باید به اســاس بازگردیم که همان چگونگی وارد 
کردن دالر به کشور است. این مسئله بدون کسب 
برنامه از صندوق بین المللی پول صورت نمی گیرد. 
او حتی شــرط گذاشته در صورتی حاضر است به 
قدرت برگردد که سیاستمداران لبنانی بر سر معامله 
با صندوق بین الملی پول توافق داشته باشند. گفته 
می شود هدف حریری از رایزنی هایی که مطرح شده 
هم پی بردن به همین پایبندی گروه های سیاسی به 
برگه صندوق بین المللی و اصالحات اقتصادی مد 

نظر این نهاد است.
گفته می شود پس از اعالم آمادگی حریری، میشل 
عون از سعد حریری، جنبش امل و حزب اهلل دعوت 
کرده نشســتی ســه جانبه درباره پرونده تشکیل 
دولــت در کاخ بعبدا برگزار کننــد. هدف عون از 
برگزاری این نشست پایان دادن به ابهام و بن بست 
پرونده تشکیل دولت اعالم شده تا درباره انتخاب 
نخست وزیر جدید-چه سعد حریری و چه شخص 

دیگری- توافق شود.
حریری البته از طرح فرانســه هم تمجید کرده و 
گفته است:  »باید صریح باشیم؛ ابتکار فرانسه تنها 
راه و ســریع ترین راه برای بازسازی بیروت است. 
برای من بازســازی بیروت بدیهی اســت؛ اما باید 
برای آغاز بازســازی یک جو کلی حاکم شود. شما 
سیاستمداران اگر واقعاً... واقعاً... واقعاً خواهان توقف 
فروپاشی ]کشور[ و بازسازی بیروت هستید، افتخار 
بدهید ابتکار ]فرانسه[ را اجرا کنید«. او همچنین 

به سیاستمداران لبنان 72 ساعت زمان برای فکر 
کردن در این خصوص داد.

گروه های شیعه در انتظار طرح حریری»
اگرچه گروه هــای دوگانه شــیعه یعنی امل و 
حزب اهلل هنوز درباره این شــروط حریری اعالم 
موضع نکرده اند اما الجمهوریه در گزارشی به نقل 
از محافل نزدیک به این دو گروه خبر داد:  »تا به 
این لحظه، نمی دانیم سعد حریری چه می خواهد، 
روز گذشته به همه حمله کرد و ]در عین حال[ 
همه را راضی گرداند و ]بحث[ نامزدی مشروط را 
پیش کشید. نه می خواهیم عجله کنیم و نه در 
محل کشمکش قرار خواهیم گرفت بلکه منتظر 
طــرح او خواهیم ماند و بــا ارائه طرح، تصمیم 

خواهیم گرفت«.
محافل یادشده در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر 
حریری بار دیگر همان شرط هایی را پیش بکشد 
که دوگانه شیعی در دوره تشکیل دولت »مصطفی 
ادیب« آن ها را رد کرد، گفتند: »ما در شــرایطی 

جدید و در برابر نامزد جدیدی برای ریاست دولت 
قرار داریم. آنچه بدان امید داریم این است که امور 
برای تشکیل دولت در اسرع وقت آسان خواهد بود. 
ما منتظریم نخست وزیر حریری رایزنی های خود را 
آغاز کند. اگر مسائل یادشده و چیزهای دیگری را 
بر ما عرضه کرد پاسخ خود را در روند رایزنی ها اعالم 

خواهیم کرد«.
حزب اهلل و امل پیش از این نسبت به نخست وزیری 
حریری )اگرچه وابسته به جریان رقیب این دو گروه 
است( واکنش مثبت داشته اند و معموالً با شروط 
او موافقت کرده اند اما به گزارش رأی الیوم، مسئله 
جدید این اســت که این شــروط این بار همراه با 
اشــاره به جنــگ داخلی بود. حریری هشــدار یا 
تهدیدش به جنگ داخلی را این گونه توجیه کرد که 
خیابان های لبنان شاهد گسترش سالح و مظاهر 
نظامی است و نمی دانیم واکنش فراکسیون مقاومت 
و همپیمانانش به این شــروط و لحن تهدیدآمیز 
حریری و نشان دادن خودش به عنوان تنها ناجی 

لبنان چه خواهد بود.

الوروف:
ارمنستان و آذربایجان برای ©

آتش بس توافق کردند
فارس: وزیر خارجه روسیه 
با اعالم خبر توافق ایروان و 
باکو برای توقف درگیری ها 
در منطقه قره باغ، گفت: این 
آتش بــس از ظهر روز دهم 

اکتبر )روز گذشته( آغاز شده است. سرگئی الوروف 
 پس از نشســت سه جانبه روز جمعه در مسکو که 
۱۰ ساعت به طول انجامید، با قرائت بیانیه مشترک 
این نشســت خبر آتش بس را اعــالم کرد. بر این 
اساس، این آتش بس با اهداف بشردوستانه از جمله 
تبادل اســرا، جمع آوری اجساد کشته شدگان در 
مناطق درگیری و کمک به غیرنظامیان آسیب دیده 

در این درگیری ها انجام شده است.
درگیری های شــدید نظامــی در منطقه »قره باغ 
کوهســتانی« از ۱۳ روز پیش )پنجم مهر( میان 
ارتش جمهوری آذربایجان و ارتش ارمنستان آغاز 
شــده و از دو روز گذشــته نیز حمالت به داخل 

شهرها کشیده شده است.

فارس: وزارت دادگستری آمریکا حکم مسدودیت 
وبگاه اطالع رسانی جنبش مقاومت اسالمی النجباء 

را صادر کرد.
راشاتودی: طوفان سهمگین »دلتا« با بادهایی با 
ســرعت ۱28 کیلومتر بر ساعت به قطع برق نیم 
میلیون تن از ساکنان ایاالت »تگزاس« و »لوئیزیانا« 

منجر شد.
المعلومه: رئیس پیشین کمیساریای عالی انتخابات 
عراق اعالم کرد در انتخابات پارلمانی آتی این کشور 
28 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند.

جهان: وزارت خارجه آمریــکا موافقت خود را با 
فروش 64 فروند جنگنده نســل پنجمی اف ۳5 
به فنالند )همسایه روسیه( در قراردادی به ارزش 

۱2.5 میلیارد دالر اعالم کرد.
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سنجار؛ کارت بازی الکاظمی با کردها©
روز گذشــته اخباری مبنی بر توافق دولت مرکزی و اقلیم کردستان درزمینه 
اداره امور در منطقه ســنجار منتشر شد. احمد مال طالل، سخنگوی نخست 
وزیر عراق از توافق دولت مرکزی این کشــور با منطقه کردستان عراق درباره 
وضعیت شهرســتان سنجار در اســتان نینوی خبر داد و گفت: بر اساس این 
توافق، امنیت، ثبات و ســازندگی به منطقه ســنجار باز خواهد گشت و مردم 
این منطقه که به دلیل حمله گروه تروریســتی داعش از سرزمین خود آواره 
شــده بودند به خانه هایشان بازخواهند گشت. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق نیز شخصاً در نشست با مقام های دولت فدرال و دولت منطقه کردستان 
درباره توافق برای بازگشــت ثبات و عادی سازی اوضاع در شهر سنجار استان 
نینوی شــرکت کرد؛ نشستی که جنین پالسخارت، نماینده دبیرکل سازمان 
ملل هم در آن حضور داشــت و پس از اعالم توافق میان طرفین، از آن ابراز 
خرسندی کرد. سفارت آمریکا در بغداد نیز از توافق حاصله میان بغداد و اربیل 
اســتقبال کرده و در بیانیه  خود در فیس بوک نوشــت: ایاالت متحده آمریکا 
به دولت عراق و دولت منطقه کردســتان برای دســتیابی به توافق همکاری 
مشــترک در ســنجار تبریک می گوید. ما از اجرای کامل این توافق استقبال 
می کنیم و امیدواریم این توافق به امنیت و ثبات دائمی مردم عراق در شمال 

این کشور منجر شود.
توافق حاصل شــده بین دو طرف مبنی بر آن اســت که اقلیم کردستان در 
ســنجار حضور سیاسی و اداری داشته باشد و دولت مرکزی، کنترل نظامی و 
امنیتی خود را تداوم بخشــد. این امر در واقع یک نوع امتیاز سیاسی از سوی 
الکاظمی به کردها بود. در گذشــته، ســنجار در کنترل اقلیم بود و با حمله 
داعش نیروهای پیشمرگه که مسئولیت حفاظت از آن مناطق را داشتند، فرار 
کردند. در نهایت، شهر ایزدی نشین سنجار به دست داعش افتاد و جنایت های 
زیادی در آن رخ داد. از این رو، ایزدی های ســنجار دل خوشی از پیشمرگه و 
کردها نداشــته و آن را تهدید احساس می کنند. آن ها بر این نظرند اگر اقلیم 
با ترفند سیاســی اداری در ســنجار حضور پیدا کند، به تدریج این حضور به 
حوزه نظامی مبدل می شــود. ایزدی ها به دنبال تداوم حضور حشدالشعبی و 
دولت مرکزی در این مناطق هســتند. نکته دیگر این اســت که در قبال این 
اختیــاری که الکاظمی بــه کردها داده، ظاهراً قرار شــده در انتخابات آینده 
ائتالفی تشکیل داده و آرای کردها برای نخست وزیری الکاظمی در نظر گرفته 
شود که در واقع نوعی معامله سیاسی است. البته ذکر این نکته الزم است که 
دولت مصطفی الکاظمی، دولتی است که با کمال تأسف تحت نفوذ اشغالگران 
آمریکایی قرار دارد. این امر تا آنجایی اســت که ســرنگونی داعش را نتیجه 
اقدام های آمریکا دانســته و نقش گروه های مقاومت را کمرنگ جلوه می کند. 
دولت مصطفی الکاظمی آشــکارا می گوید ما از رابطه با ایاالت متحده آمریکا 
خجالت نمی کشیم. در حالی که شهید ابومهدی المهندس که به نوعی معاون 
نخســت وزیر عراق محسوب می شد و حائز پست رســمی دولتی بود، توسط 
همین آمریکایی ها ترور شد. بنابراین، به مصطفی الکاظمی و قراردادهایی که 
دولت او مثل پروژه شــام جدید می بندند، به هیچ عنوان نباید خوشبین بود. 
هر اتفاقی که در این دولت می افتد نباید به آن با عینک خوشبینانه نگریست. 

پایگاه های آمریکایی و حشدالشعبی»
به تازگی اتفاق مهمی در منطقه اقلیم کردســتان و در حومه اربیل رخ داد و 
پایــگاه الحریر نیروهای آمریکایی مورد حمله موفــق راکتی قرار گرفت. این 
در واقع هشــداری برای آمریکایی ها بود که در هیچ منطقه ای حتی در اقلیم 
کردســتان نیز امنیت نخواهند داشــت. آمریکا در چند ماه گذشته نیروها و 
تجهیزات خــود را از ۱۳-۱2 پایگاه به دو پایگاه اصلی الحریر در اربیل اقلیم 
کردســتان و عین االســد در بادیه االنبار منتقل کرد که این اقدام به منظور 
دور کردن خود از تیررس حمالت گروه های ناشــناس مقاومت انجام می شود. 
حضور نیروهای حشدالشــعبی در این مناطق به باور آمریکایی ها یک تهدید 
بود.  آن ها معتقدند این اتفاق دســت نیروهای پیشمرگه کرد را برای اعمال 
حاکمیــت در این مناطق باز خواهد کرد و هدف هم این اســت که به اخراج 
نیروهای حشدالشعبی از این مناطق منتهی شود؛ چیزی که دولت الکاظمی و 
کردها دنبال آن هستند این است که این اتفاق رخ بدهد. این اتفاق در حالی 
رخ می دهد که این روزها هسته های خفته داعش در حال بیدار شدن است و 
از غفلت به وجود آمده در دولت عراق درپی اعتراض های داخلی و مشــکالت 
ناشــی از کرونا در حال سوءاستفاده هســتند که این اقدام برای امنیت عراق 
کاماًل خطرناک است؛ چرا که تجربه نشان داده پیشمرگه نخواهد توانست در 
مقابل داعش ایســتادگی کند و نیروی محوری که توان منکوب و ســرکوب 
کردن داعش را دارد، حشدالشــعبی است. بنابراین، می توان اعالم کرد محور 
الکاظمــی، اکراد و آمریکا به دنبال اخراج حشدالشــعبی از مناطق پیرامونی 
پایگاه های ایاالت متحده هســتند. به هر حال، اقلیم یک حیاط خلوتی برای 
سرویس های جاسوسی غربی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب شده 
و این چیزی اســت که حشدالشعبی آن را برنخواهد تافت. البته این سازمان 
در حمله هــا به نیروها و پایگاه های آمریکایی نقشــی را ایفا نکرده و دخالتی 
نداشته، اما محور آمریکایی معتقد است نیروهای وابسته به حشدالشعبی مانند 
النجباء، کتائب حزب اهلل و... پشت این داستان هستند. واشنگتن به دنبال آن 
است سازمان الحشد به پایگاه های آمریکا نزدیک نباشد و در وهله بعد از اقلیم 

کردستان نیز اخراج شود.
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 فارس  وزیر خارجه سودان با اشاره به اینکه 
دخالت کشــورش در جنگ سودان در دوران 
ریاست  جمهوری عمر البشیر صورت گرفته، 
تأکید کرد: خارطوم به دنبــال خروج از این 
جنگ اســت. عمر قمرالدین در گفت وگو با 
»فرانــس 24« تصریح کــرد: ورود به جنگ 
ماننــد خروج از آن نیســت. ما به خواســته 
البشیر در این جنگ دخالت کردیم اما اکنون 
تالش داریم از آن خارج شــویم. بســیاری از 
نیروهای ما از آن خارج شــده اند و تنها شمار 
اندکی باقی مانده اند. وی در پاسخ به پرسشی 
درباره مشارکت خارطوم در جنگ لیبی گفت: 
سودان حتی یک نظامی در لیبی ندارد و من 
هر کســی را که حتی یک نظامی وابسته به 
دولت ســودان در لیبی نشان دهد، به مبارزه 
می طلبم. مــزدوران هیچ ارتباطــی با دولت 
ندارنــد. آن ها افرادی هســتند که خود برای 

خود تصمیم می گیرند بــه این گروه ملحق 
شــوند یا آن؛ در این کشــور بجنگند یا آن 
دیگری. وزیر خارجه ســودان در پاسخ به این 
پرســش که چه چیزی این مزدوران را برای 
جنگ در دیگر کشورها ترغیب می کند و آیا 
در این باره اطالعاتی دارد، توضیح داد: من هیچ 
اطالعاتی ندارم. من مزدور نیستم و نمی دانم 
چه چیزی آن ها را به این کار ترغیب می کند. 
این در حالی اســت که هفته گذشته منابع 
سعودی گزارش دادند صدها نظامی سودانی 
به تازگی از طریق عربستان سعودی وارد یمن 
شــده اند. وبگاه »میدل ایست آی« تعداد این 
افراد را هزار و ۱8 افسر و نظامی ارتش سودان 
اعالم کرد که روز 22 سپتامبر با قایق هایی وارد 
عربستان شده و از مراکز بازرسی گذرنامه ها در 
شهر جازان واقع در جنوب شرقی این کشور 

در نزدیکی مرز یمن عبور کرده اند.

یک بام و دو هوای سودان برای خروج از یمن
آیا خارطوم به اشتباه هایش پی برده است؟

 ایســنا  همزمان با انفعال و انزوای اتحادیه 
عرب، ســازمان جنبش عدم تعهد متشکل از 
۱2۰ کشــور عضو، در یک اعالمیه خواســتار 
عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بلندی های 
جوالن اشغالی سوریه شد. رژیم صهیونیستی 
در ســال ۱967 پــس از دســت زدن به یک 
حمله هوایی ناگهانی علیه همپیمانان مصری 
دمشق و به راه انداختن جنگ 6 روزه در ژوئن 
همان سال، حدود هزار و2۰۰ کیلومتر مربع از 
بلندی های جوالن سوریه را اشغال کرد. در سال 
۱98۱ تل آویو به طور رســمی این منطقه را به 
خود منضم کرد. ســازمان ملل این تصمیم را 
محکوم کرد و آن را »پوچ، بی اعتبار و بدون تأثیر 
حقوقی بین المللی« خواند. جنبش عدم تعهد 
در بیانیه ای که روز جمعه پس از یک نشســت 
مجازی وزیران کشــورهای عضوش منتشــر 
ساخت، تصریح کرد اعضای این سازمان »تمامی 

اقدام های اتخاذ شده از سوی اسرائیل به عنوان 
قدرت اشغالگر برای تغییر دادن وضعیت حقوقی، 
فیزیکی و جمعیتی بلندی های جوالن اشغالی 
سوریه را محکوم می کنند و بار دیگر خواستار آن 
هستند اسرائیل باید به قطعنامه 497 )۱98۱( 
شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد و کاماًل 
درراستای اجرای قطعنامه 242 )۱967( و ۳۳8 
)۱97۳( شورای امنیت سازمان ملل، از جوالن 
اشغالی سوریه به مرزهای چهارم ژوئن ۱967 
عقب نشینی کند«. همچنین جنبش عدم تعهد 
تأکید کــرد: »باید حل و فصل عادالنه و پایدار 
مسئله فلسطین از تمامی جوانبش یک اولویت 
در دســتور این جنبش و همچنین مسئولیت 
دائمی ســازمان ملل باقی بماند تا زمانی که به 
شــکلی رضایت بخش تمامی جوانبش مطابق 
با قوانین بین المللــی و قطعنامه های مربوطه 

درسازمان ملل حل و فصل شود«.

»نم« به جای اتحادیه عرب
جنبش عدم تعهد خواستار رفع اشغال از جوالن شد

جهان: مراســم یادبود هفتادو پنجمین سالروز تأسیس حزب 
کارگران در کره شمالی با انجام رژه نظامی برگزار شد. به گفته 
کره جنوبی، این رژه ســاعت 4صبح و پیش از طلوع خورشید 
انجام شده است. براساس همین بیانیه، دستگاه های اطالعاتی 
کــره  جنوبی و ایاالت متحده این برنامــه را به دقت زیر نظر 
داشته اند. تصاویر منتشر شده توسط رسانه رسمی کره شمالی 
هم برگزاری این مراسم را در شب تأیید می کند. کیم جونگ 
اون، رئیس حزب کارگران کره شمالی در جریان این مراسم با 
اشاره به شیوع ویروس کرونا برای مردم جهان آرزوی سالمتی 

کرد. وی همچنین تأکید کرد: حتی یک مورد ابتال به بیماری 
کووید ۱9 در کره شــمالی گزارش نشــده است. کره شمالی 
از ماه ژانویــه همه مرزهای خود را بــرای جلوگیری از ورود 
ویروس کرونا بســته است. کیم جونگ اون در بخش دیگری 
از سخنانش بار دیگر گفت: کره شمالی به »تقویت ارتش ادامه 
خواهد داد«. کره شمالی می گوید به دلیل ادامه حضور گسترده 
نیروهای آمریکایی در خاک کره جنوبی و برای تضمین حق 
دفاع از خود، حاضر به کنار گذاشتن برنامه توسعه فناوری های 
نظامی و موشــکی خود نیست. برمبنای تصاویر منتشر شده، 

کره شــمالی در این مراسم از موشک های بالستیک جدیدی 
رونمایی کرده است که گفته می شود به هر نقطه ای از آمریکا 

دسترسی دارند.

رژه ساعت 4 صبح!
طی مراسمی در پیونگ یانگ، سالروز تأسیس حزب کارگران جشن گرفته شد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول  

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

راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان بردسکن را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000078، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 220.000.000 ریال
 ضمانتنام��ه بانک��ی م��ی باش��د ک��ه در مهل��ت مقرر به 
حس��ابداری ش��بکه مذک��ور ب��ه نش��انی : شهرس��تان 

بردسکن تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/20

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/27
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/7
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/10

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
و  اطالع��ات  ،فن��اوری  آم��ار  مدیری��ت 
پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  ارتباط��ات 

وی��روس آنت��ی  الیس��نس  دارد  نظ��ر  در  مش��هد 
 Advanced (Kaspersky(م��ورد نی��از واحده��ای تابعه 
دانش��گاه  را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000080، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 1.100.000.000 ریال 
ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به امور 
مال��ی مدیری��ت آم��ار و فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
دانش��گاه به نشانی : مشهد، خیابان دانشگاه ،ساختمان 

قرشی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ99/07/20

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز  99/7/27
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/08/07
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/08/10

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
,عروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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اداره کل راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل 

گردد.

ف
شماره ردی

مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مدت 
زمان 
اجرا

مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین)ریال(فهرست بها
اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه 
پاكت ارزیابی كیفی 
و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه

تاریخ و زمان 
برگزاری جلسه

كمیسیون مناقصه

199/10

عملیات خاكی 
،آسفالت و ابنیه 

فنی باند دوم محور 
طبس-

عشق آباد
)ورودی عشق آباد( 
هم زمان با ارزیابی 

كیفی

30 ماه118/000/000/000

تجمیع 
شده راه،باند 
فرودگاه و 
زیرسازی 
راه آهن 
سال99

5/100/000/000

 ساعت12 روز 
        چهار شنبه 

مورخ 99/07/16 الی  
ساعت 14 روز

دو شنبه 
مورخ 99/07/21

ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/08/06

ساعت 9صبح روز
چهار شنبه

مورخ 99/08/07

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات اس��تان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان ش��هید مطهری- س��ازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف 
اتاق 111 تلفن:05632221220

               

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی- نوبت دوم

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی-اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

به درخواست بایدن پس از بیماری ترامپ
 دومین مناظره انتخاباتی ©

در آمریکا لغو شد

جهان: دومین مناظره تلویزیونی میان دونالدترامپ  
و جو بایدن، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده لغو شد. قرار بود این مناظره روز ۱5 

اکتبر برگزار شود.
در روزهای گذشته و پس از درخواست جو بایدن 
برای غیرحضوری برگزار شدن این مناظره به دلیل 
ابتالی دونالد ترامپ به کووید۱9 بحث ها بین کمپ 

جمهوری خواهان و دموکرات ها باال گرفته بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
که پس از خروج از بیمارســتان و بازگشت به کاخ 
ســفید برای برگشــت به دفتر کار و از سرگیری 
کارزار انتخاباتی بسیار مشتاق به نظر می رسد، روز 
جمعه اعالم کرد دیگر دارویی برای درمان بیماری 

کووید۱9 مصرف نمی کند.
ستاد انتخاباتی ترامپ بامداد شنبه با صدور بیانیه ای 
در این باره گفت: »هیچ دلیل پزشکی برای توقف 
مناظــره ۱5 اکتبر در میامی وجود نداشــت،  زیرا 

رئیس جمهور تا آن زمان آماده و سالم می شد«.
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