
 

فرستنده: شهید، گیرنده: غریب
 آستان  حجت االسالم عبدالصمــد سپهری ماجرای انتقال محموله تربت کربال به مشهد برای استفاده در مهرهای حرم مطهر رضوی 

اصالتی آذری دارد و بازنشســته دادگستری 
اســت. او می توانســت زمینی که در کربالی 
معلی از گذشــتگانش به ارث برده را بفروشد 

و پولش را بزند به زخــم زندگی؛ اما به جای 
آن تصمیــم گرفت زمین را حســینیه کند؛ 
حسینیه ای برای اقامه عزای سیدالشهدا)ع( و 

 ............ صفحه 3پذیرایی از زائرانش...
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مرادی کرمانی در دانشگاه فردوسی: زنده یاد»موسوی قهار« را چقدر می شناختیم؟ روایت وزیر ارتباطات از حمله سازمان یافته سایبری

 :aحضرت محمد
بنده باخوش اخالقی 

به مقام روزه گیر 
شب زنده دار 

می رسد .
بحار األنوار

 ج ۷۱، ص ۳۷۳
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 با توقف قانون انتخابات در پیچ و خم مسیر تصویب، هیچ ساز و کاری برای شفافیت وجود ندارد 

مجلس نشینی بدون شفافیت مالی!

بررسی جزئیات الیحه توزیع 
عادالنه فرصت ها و امکانات 

تحصیلی در آموزش عالی

گره های  
ناگشوده 

کاهش 
سهمیه های 

کنکور

 سیاست  در حالی به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسالمی و آغاز زمان تبلیغات 
نامزدها برای معرفی برنامه ها و اهداف خود در موعد ۲۴ تا 3۰ بهمن ماه نزدیک می شویم که 
شفافیت هزینه های انتخاباتی نیز همزمان با بالتکلیف ماندن اصالح قانون انتخابات و توقف 
آن در پیچ وخم مسیر شورای نگهبان و مجلس به این دور از انتخابات مجلس نخواهد رسید.

قانون انتخابات با ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن که در بخشی از این قانون آمده 
همچنان معطل مانده؛ موضوعی که هفته پیش علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد: »بنا شد در قانون انتخابات تجدیدنظر 

کنیم تا هم نقش احزاب و گروه ها مشخص شود و...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 میر احمد رضا مشرف

این روزها اخبار افغانســتان به شدت تحت تأثیر گزارشی قرار گرفته که از سوی 
روزنامه واشنگتن پست منتشر شده و در آن ادعا شده با تالش های سه ساله این 
روزنامه و استفاده از قانون »جریان آزاد اطالعات«،امکان دسترسی به ۲هزارصفحه 
اسناد محرمانه دولتی در مورد جنگ افغانستان فراهم شده است.بیشتر این اسناد 

نیز توسط جان ساپکو، رئیس نهاد دولتی موسوم...

 گزارش واشنگتن پست در مورد افغانستان؛

 افشاگری یا نشت هدایت شده اطالعات؟
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کالهبرداری ساده
 اما عجیب با تلفن همراه 

مراقب پیامک 
»پول را به این 

کارت واریزکنید« 
باشید!

انتخابات انگلیس؛ باالخره 
سرنوشت  طالق عاطفی با 

اتحادیه اروپا چه می شود؟

دوئل  
»جانسون« 

و»جرمی«
 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 8

»نمایشگاه های معکوس« 
و اعالم نیازهای وارداتی به بازار

رونق تولید 
به سفارش دولت

 ............ صفحه 6

دوست دارم همیشه مخاطب 
بهترین داستانم را بخواند

پرواز 
مرغ سحر

چه کسی به دنبال 
بی ثباتی ایران بود؟
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فراخوان مزایده نوبت دوم 
بیمارستان دکتر شریعتی 

شرح در صفحه 8
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آگهی مناقصه خرید کابل 
آلومینیومی و کابل مسی مشهد

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
)تاریخ مزایده شنبه مورخ 1398/9/30 ساعت 10(

 جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر و دریاف��ت ف��رم ش��رکت در مزای��ده ب��ا تلف��ن 
05138421523 تم��اس حاص��ل و یا به آدرس بلوار بعث��ت احمدآباد، بین رضا و 

طالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید.
 س��پرده ش��رکت در مزایده مبلغ  پنجاه میلیون)50.000.000 ریال ( می باشد که            
می بایس��ت به ص��ورت چک رم��زدار بانکی و یا واریز به حس��اب دروجه حس��اب 
س��ازمان موقوفات ملک دراس��ناد مزایده ذکر ش��ده اس��ت و یا  اخذ ضمانت نامه 
بانکی حداکثر تا س��اعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/9/30 به ضمیمه پیشنهاد 
تحویل گردد . به پیشنهادات مبهم مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
  سازمان موقوفات ملک 

ع 9
81
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84

فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

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

شهرستان قوچان 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مزایده نوبت اول 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

درمانی خراسان رضوی 
شرح در صفحه 8
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آگهی فراخوان مناقصه های  عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی 
کیفی به صورت فشرده  شماره 98/38

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان درنظردارد اقالم مشروحه ذیل موردنیاز خودرا ازطریق مناقصه عمومی  
دو مرحل��ه ای از فروش��ندگان و تولی��د کنندگان    واجد ش��رایط اس��ناد مناقص��ه خریداری  نمای��د . لذا ازکلیه  
فروش��ندگان واجدین  شرایط  براساس اسنادوش��رایط مناقصه دعوت بعمل می آید ازتاریخ انتشار آگهی به مدت5 روزبا ارائه 
فیش واریزی به  مبلغ 400000ریال به حساب  سپهر 0101847694000 نزدبانك صادرات مهدیه به نام شرکت توزیع برق استان 
همدان جهت خرید اس��ناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند و پیشنهاد مالی 

خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

شرحردیف
مقدار/ 

کیلو 
شماره 

مناقصه

آخرین مهلت 

تحویل پاکات

مبلغ                تاریخ جلسه بازگشائی پاکات
ضمانت نامه 

بانکی )ریال (
توضیحات

جالف و ب 

1
خرید سیم 
آلومینیوم 
نمره 120

910098/38
98/10/10
ساعت 12

98/10/11
ساعت 10

98/10/15
ساعت 10

300/000/000

سایر اطالعات 
وجزئیات در 
اسناد مناقصه 
مندرج است

 به پیش��نهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپیش��نهاداتی که بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتیب اثر داده 
نخواهدش��د. به پیش��نهادات فاق��د ضمانت نامه بانک��ی معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،کمترازمبلغ مقرر ،چک ش��خصی وش��رکتی 
ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد ش��د . اس��ناد درسایت های ذیل قابل دس��ترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 
38274632- 081تماس حاصل فرمایید.    س��ایت ش��رکت توزیع نی��روی برق اس��تان هم��دان : http://www.edch.ir  س��ایت  

http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات     http://tender.tavanir.org.ir : معامالت شرکت توانیر
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی  برق استان همدان

شرکت توزیع برق استان همدان

ت دوم
نوب

سکوت...  دوربین... حرکت
گفت وگو با امیرمهدی حکیمی، کارگردان مستند درخشان »وقتی مهدی به دنیا آمد«

 ............ صفحه 1۲
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روزنامـه صبـح ایـران

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت استاد موسوی قهار فارس: سیدعلی مقدم، معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم 
سیدقاسم موسوی قهار از تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت آیت اهلل خامنه ای رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی 

دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید.

 سیاســت/ مینا افــرازه  در حالی به 
انتخابــات دور یازدهــم مجلس شــورای 
اسالمی و آغاز زمان تبلیغات نامزدها برای 
معرفــی برنامه ها و اهداف خــود در موعد 
۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه نزدیک می شــویم که 
شفافیت هزینه های انتخاباتی نیز همزمان 
با بالتکلیف مانــدن اصالح قانون انتخابات 
و توقف آن در پیچ وخم مســیر شــورای 
نگهبان و مجلس به این دور 
نخواهد  مجلس  انتخابات  از 
رسید.قانون انتخابات با ایراد 
به  نسبت  نگهبان  شــورای 
استانی شدن که در بخشی 
از ایــن قانون آمده همچنان 
معطل مانــده؛ موضوعی که 
هفته پیش علــی الریجانی 
رئیــس مجلــس شــورای 
اسالمی نیز در نشست خبری 
خود با خبرنگاران عنوان کرد: 
»بنا شد در قانون انتخابات تجدیدنظر کنیم 
تا هم نقش احزاب و گروه ها مشخص شود 
و همچنین نامزدها شــفافیت مالی داشته 
باشــند، اما وقتی تصمیم گیری در مجلس 
شــد و مجلس هم رأی داد، در شــورای 

نگهبان به استانی شدن ایراد گرفتند«.

 تفاوت نجومی بین هزینه های 
میلیاردی تبلیغات با درآمد نمایندگی

در نبــود قانونــی مشــخص بــرای رصد 
رفتارهای انتخاباتی نامزدها، همچنان شاهد 
صرف هزینه های میلیاردی از ســوی افراد 
برای ورود به مجلس هســتیم. هزینه های 
میلیاردی که کاندیداها برای تبلیغات انجام 
می دهند، با میزان درآمد و حقوق نمایندگی 
آنــان که رقمی حــدود ۱۰ تا ۲۱ میلیون 
تومان اســت، تفاوت فاحش دارد و همین 
مقایسه کوچک بین هزینه های تبلیغاتی و 
حقوق نمایندگی کافی است که این سؤال 
پیــش بیاید که نامزدهــا از کجا و با کدام 
منابع مالی چنین هزینه های میلیاردی را 

برای ورود به مجلس صرف می کنند؟
بر اســاس آمــار اعالم شــده توســط خود 
نمایندگان، اگر میانگین حقوق هر نماینده را 
۱۰ میلیون تخمین بزنیم، درآمد چهار سال 
آن چیزی حدود ۴۸۰ میلیون تومان می شود؛ 
بدین ترتیب چندان منطقی به نظر نمی رسد 
که هزینه های میلیاردی که از سوی نامزدها 
و حامیان آن ها صرف می شــود، با احتساب 

درآمد دوران نمایندگی قابل پرداخت باشد. 
همین موضوع ســبب می شود که در چنین 
وضعیتی، نبود قانون مشخصی درباره شفافیت 
انتخاباتی و رفتارهای سیاســی  هزینه های 
و اقتصادی داوطلبــان برای ورود به مجلس 

بیش ازپیش احساس شود.

 از خریدوفروش رأی 
تا سفره های هزارنفری!

خریدوفــروش رأی، شــام دادن، برقراری 
ضیافت های تشــریفاتی و دادن وعده های 
آنچنانی بــه حامیان مالی بــرای برآورده 
کردن خواسته های آنان، از جمله مواردی 
است که توسط برخی نامزدهای انتخاباتی 
صورت می گیرد، به گونه ای که سید احسان 
قاضــی زاده، نماینــده مــردم فریمان نیز 
چندی پیش خبر داد شورای نگهبان باید 
هزینه کرد مالی نماینــدگان فعلی، ادوار و 
نامزدهای احتمالی را رصد کند، همین  حاال 
فردی را ســراغ دارم که دست کم تاکنون 
۱۰ سفره هزارنفری داشته، اگر هزینه کرد 
فعلی این فرد را محاسبه کنید به اندازه چهار 
سال حقوق نمایندگی وی خواهد شد، خود 
این موضوع شائبه ای ایجاد می کند که این 
پول هــا از کجا آمده اســت و آیا در جهت 
خرید رأی پیش از برگزاری انتخابات است 

یا خیر؟

 پاسکاری شفافیت 
بین مجلس و شورای نگهبان

تمامی این اقدامات در حالی اســت که هم 
مجلس و هم شــورای نگهبان به ضرورت 
تصویــب و اجرای هر چه ســریع تر قانون 
انتخابات تأکید دارند، اما هنوز این قانون در 

پیچ وخم مسیر تصویب خود باقی مانده است 
و دراین بین شورای نگهبان و مجلس توپ را 

در زمین یکدیگر می اندازند.
 به طوری که رئیــس مجلس با بیان اینکه 
مجلس اصالح قانون انتخابات را انجام داد و 
باید از شورای نگهبان پرسید که چرا این کار 
را به تعویق انداختند، اظهار داشــت: »یک 
ماه هم تصویب  آن در مجلس طول کشید. 
من فکر می کنم برای این انتخابات نمی شود 
کاری کرد، مگر اینکه دوباره در سطح ملی 
فکرهایی کرد. ممکن است بگویید می شد 
بحث شفافیت را جدا می کردیم و بقیه طرح 
می مانــد که مجلس به این کار رأی نداد و 
متوقف شد«. این در حالی است که آیت اهلل 
جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در روزهای 
گذشته نســبت به عدم تســریع مجلس 
در رســیدگی به اصالح قانــون انتخابات 

گالیه هایی را مطرح کرد.

 اجرای قانون انتخابات؛
 قربانی استانی شدن انتخابات

اما حســینعلی حاجی دلیگانی بر این باور 
است که در قانون انتخابات یک نکته مثبتی 
وجود داشت که آن شفاف سازی هزینه های 
انتخاباتی بود که متأسفانه آن هم به دلیل 
اینکه همزمان با موضوع اســتانی شــدن 
انتخابات مطرح شده بود به نتیجه نرسید. 
نماینــده مردم شاهین شــهر در گفت وگو 
با »قــدس آنالین« افــزود: در واقع قانون 
انتخابات به خاطر طرح استانی شدن قربانی 
شد. قانون انتخابات به گونه ای تنظیم شده 
بود که می توانســت شــفافیت برنامه ها و 
هزینه های انتخاباتــی و حامیان آنان را در 

پی داشته باشد.

 نامزدها در شهرهای کوچک 
زیر ذره بین مردم هستند

از ســوی دیگر، نایب رئیس کمیســیون 
قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: 
ما قانون مشــخصی دربــاره هزینه کرد 
انتخاباتی نداریم، اما نهادهای  نامزدهای 
نظارتــی می توانند دقت نظر خودشــان 
را بــاال ببرند تا در ســایه دقت نظر آنان 
به نوعی نامزدهای انتخاباتی رصد شــوند 
و میــزان هزینه هــا بــرای تبلیغــات و 
راهیابی به مجلس مشخص شود. یحیی 
کمالی پور به خبرنــگار »قدس آنالین« 
گفت: در حــوزه هزینه هــای انتخاباتی 
نامزدهــا، خألهای زیادی وجــود دارد، 
البتــه این مســئله با ایــن موضوع که 
نهادهای نظارتی و دســتگاه قضایی باید 
بــه موضوع ورود کننــد، منافاتی ندارد. 
باید ترتیبی اتخاذ شــود تا کســانی که 
تأییــد صالحیت می گیرنــد و به عرصه 
انتخابــات وارد می شــوند، بــه صورت 
شــفاف و مســتند میزان هزینه ها را به 
مســئوالن نظارتی ارائه بدهند و هرگونه 
تخطی و تخلف نیز قابل پیگیری باشــد. 
نماینده مــردم جیرفت در مجلس اظهار 
کرد: گرچه در کالنشــهرها آگاهی مردم 
از هزینه هــای انتخاباتی کمی مشــکل 
است، اما در شــهرهای کوچک نامزدها 
عماًل زیر ذره بین مردم قرار دارند و مردم 
به خوبــی می دانند که کاندیداها در حال 
چه اقداماتی هستند و چه هزینه هایی را 

صرف می کنند.

 هیچ سازوکاری وجود ندارد
در پایان باید به این نکته اشــاره کرد که 
یکی از مشکالت قانون گذاری در کشورمان 
وضع قوانین به صورت کلی و کلیشــه ای 
اســت، افزایش دقت نظر ســازمان های 
نظارتی و مردمی بر فعالیت های انتخاباتی 
نیازمند وجود یک سازوکار مشخص است، 
به طــور نمونه وجود یک حســاب بانکی 
مشخص که تبادالت مالی نامزد انتخاباتی 
در ایام انتخابات در آن مشــخص باشد و 
منبع کمک های مالی قابل ردیابی باشــد 
یا ســامانه ای اینترنتی که مردم بتوانند با 
مراجعه به آن به طــور آنالین یا مقطعی 
کمک هــای مالی دریافتــی و هزینه کرد 
انجام شده را ببینند، اما گویا شفافیت در 

انتخابات هزار راه نرفته دارد!

با توقف قانون انتخابات در پیچ و خم مسیر تصویب، هیچ ساز و کاری برای شفافیت وجود ندارد

مجلس نشینی بدون شفافیت مالی!

افزایش ظرفیت های دانشگاه ها به گونه ای که امروز ۲هزارو5۰۰ دانشجو خارجی 
در دانشگاه فردوسی تحصیل می کنند، مدیون همان سهمیه ۱9 درصدی بوده. ما 
که ذی نفع نبودیم، ولی حق را کتمان نمی کنیم. انحرافات بعدی هم مربوط به نفوذ 

است. 09150009278
این دفترچه بیمه روســتایی اصالً به درد نمی خــورد، هیچ جا قرارداد ندارد، اگر 
بهداشت مهر نزند، بیمارســتان دولتی هم قبول نمی کند. همه داروها را باید آزاد 
بخریم. لطف کنند مســئوالن جواب بدهند چرا دفترچه بیمه روســتایی این قدر 

بی ارزش است؟ 09150006430
لطفاً مستمری سازمان بهزیستی را زودتر واریز کنید. همیشه با یارانه پرداختی 
دولت ۲7 هر برج واریز می شــد، حاال دیرتر واریز می کنند. لطفاً مســئوالن عزیز 

پیگیری کنند. با تشکر. 09100004033
به عنوان یکی از متصدیان و فعاالن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی بین 
شهری نسبت به وجود خألهای فراوان از جمله امکان درج دو نرخ کرایه در بارنامه 
اعتراض دارم. بسیاری از همکاران من در پایانه بار تهران )و شاید هم بقیه شهرها( 
با شگردهای مختلف کمترین نرخ ممکن را در قسمت اصلی به عنوان کرایه درج 
می کنند، ورودی آن را با مهر و الک می پوشانند و کرایه واقعی را در پایین بارنامه 
قید می کنند و همه هزینه های قانونی از جمله ۴ درصد سهم سازمان راهداری را از 
همان کرایه حداقلی پرداخت می کنند. این موجب رقابت ناسالم و حذف متصدیان 
سالم و شریف از صنعت حمل و نقل می شود. پیشنهاد مشخصم یکسان سازی نرخ 

کرایه و عدم امکان درج دو نرخ کرایه است. 09120002771
آن ها که آمدند و گفتند باید بدون آشوب حرف زد، خوب بعد از ۴۰ سال مشکل 

کپسول گاز را با صلوات و تکبیر روبان بزنید!09390003589
 آقای نوبخت به ملت ایران پاسخ دهید معافیت سلبریتی ها از پرداخت مالیات چه 

دلیلی دارد؟ 09150007880
 حاال که هر کار دلتان خواست کردید اما کسر سه لیتر از6۰ لیتر سهمیه چیست؟ 

چرا باید در هر نوبت سه لیتر از سهمیه کسر شود؟ 09150009773
 اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف و مابه التفاوت آن با ارز نیمایی به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریز گردد، پرونده های فساد اقتصادی کاهش و تهی دستان از 

خوان نعمت جمهوری اسالمی بیشتر منتفع می شوند. 09150007109

توصیه آیت اهلل جنتی به هیئت های اجرایی در بررسی صالحیت های داوطلبان
آیت اهلل احمد جنتی با اشــاره به نام نویســی بیش از ۱6 هزار نفر برای نامزدی در 
انتخابات مجلس یازدهم و آغاز فرایند بررسی صالحیت ها توسط هیئت های اجرایی، 
تصریح کرد: از اعضای هیئت های اجرایی در سراســر کشور می خواهیم که بررسی 
صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیاد انجام دهند و مراقبت کنند 
تا حق کســی ضایع نشود. دبیر شورای نگهبان گفت: هیئت های اجرایی در بررسی 
صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس با دقت عمل کنند تا شاهد شکایت کمتری 

به هیئت های نظارت و شورای نگهبان باشیم.

اقتصاددانانی که هوس نمایندگی مجلس کردند
از مجموع حدود ۱6 هزار ثبت نام کننده انتخابات مجلس یازدهم، اســامی ۱۲ نفر 
اقتصاددان و چندین نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی دیده 
می شود. الیاس نادران، محمدرضا پورابراهیمی، احسان خاندوزی، غالمرضا مصباحی 
مقدم، سید شمس الدین حسینی، میثم پیله فروش، حسین راغفر، صادق خلیلیان،  
محمد حسین حســین زاده بحرینی، سید امیر سیاح، محمود بهمنی، سید محمد 
هادی سبحانیان، مالک شریعتی و مقداد همتی از جمله کارشناسان اقتصادی مشهور 

ثبت نام کرده در انتخابات مجلس هستند.

حدس یک اصالح طلب درباره لیستی شدن انتخابات
الیاس حضرتی، نماینده اصالح طلب مجلس شــورای اســالمی با اشاره به احتمال 
شکل گیری لیســت های متعدد اصالح طلبان و اصول گرایان در انتخابات مجلس، 
گفت:  اگر تدابیر عاقالنه ای در هر دو طیف وجود داشته باشد، در دو لیست ۳۰ نفره 

اصول گرایان و اصالح طلبان با یکدیگر رقابت می کنند.  

چرا رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی انصراف داد؟
حشمت اهلل فالحت پیشه، نماینده مردم اسالم آباد غرب در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
خبرنــگاران جوان، از انصــراف خود از انتخابات مجلس خبــر داد و گفت: از انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس انصراف دادم، چون رغبتی نداشتم. او در پاسخ به این پرسش که 
آیا مسائل مربوط به شورای عالی امنیت ملی در انصرافش تأثیر داشته، افزود: خیر، از اول 
رغبتی برای انتخابات نداشتم و شرایط به گونه ای بود که دیگر در صحنه انتخابات نماندم.

راهبرد اصالح طلبان از زبان تحلیلگر اصول گرا
ناصــر ایمانــی، تحلیلگر سیاســی اصول گرا به نامــه نیوز گفت: تعــداد اصالح 
طلبــان در مجلس آینده کمرنگ تر از مجلس فعلــی خواهد بود و مطمئناً آن ها 
پــس از مدتی به نقد نظارت اســتصوابی می پردازنــد و خواهند گفت »چون از 
کانــال نظارت اســتصوابی عبور نمی کردیم، ترســیدیم و نیامدیــم«. اما آن ها 
با ایــن جمله ها قصد پنهــان کردن حقایقی را دارند. نخســت اینکه تشــتت 
ســلیقه حتــی در مبانــی ایدئولوژیک بین اصالح طلبان زیاد اســت. مســئله 
دوم ناکارآمــدی اصــالح طلبان داخل مجلس، شــورای شــهر و دولت اســت. 

پیشنهادهایی برای معیارهای نمایندگی
امیرحســین ثابتی، مجری یکی از برنامه های صداوســیما پیشنهادی درباره معیار 
انتخــاب نمایندگان داد. وی نوشــت:  این معیارها حداقل انتظاری اســت که بدنه 
انقالبیون انتظار دارند برای لیســت انتخابات مجلس اعمال شود، وگرنه تجربه9۴ 
تکرار می شود:  ۱. موضع روشن درباره عملکرد دولت ۲. موضع روشن درباره برجام و

FATF ۳. موضع روشن درباره فتنه۸۸ ۴. سابقه ضد فساد و داشتن اطرافیان سالم 
5.داشتن یک تخصص مرتبط با مجلس.

رئیس دفتر رئیس جمهور: 
دولت در اطالع رسانی تصمیم بنزینی مقصر است

سیاســت: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در موضوع اطالع رسانی بنزین مقصر 
هســتیم و مســئولیت این موضوع با دولت اســت. محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در گفت و گو با تســنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت خود را 
در قضیه اطالع رسانی سهمیه بندی بنزین مقصر می داند یا خیر، گفت: بله، مسئولیت 
همه این ها با دولت است؛ وقتی آقای دکتر رحمانی فضلی فرمانده این مسائل می شوند 
و جلسات متعددی را برگزار می کنند، موضوع مشخص است. ایشان کمیته تعیین 
کرده اند؛ از جمله کمیته اطالع رسانی. وی افزود: صداوسیما نیز در کمیته اطالع رسانی 
حضور داشت، اما با این حال، ما مســئولیت خود را گردن صداوسیما نمی اندازیم، 
ولی وقتی کمیته ای تشکیل می شود، کمیته ها متناسب با موضوع کار می کنند. به 
نظر می رسد این وسط چند موضوع باهم قاطی شده است، ضمن اینکه صداوسیما 
کار خودش را انجام داده اســت، البته اگر منظور از اطالع رســانی این باشــد که ما 
پنجشنبه ساعت ۱۲ شب اعالم می کردیم، قراری بر این مسئله نبوده است. رئیس 
دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: بنده شاهد برنامه های صدا و سیما در قبل بوده ام و 
صدا و سیما در دولت های گذشته و در این دولت، همین مقدار کار کرده بود. به جای 
اینکه همه  ما به اصل موضوع بپردازیم و اینکه دیگر واردکننده بنزین نیستیم را مورد 

توجه قرار دهیم، به حاشیه ها می پردازیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران:
جهان اسالم مفهوم جدیدی در نظام قدرت جهانی است 
باشگاه خبرنگاران: سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در همایش مدیران قرارگاه خاتم االنبیا )ص( گفت: ما امروز به مفهوم 
جدیدی در نظام قدرت جهانی به نام جهان اسالم رسیده ایم؛ این در حالی است که تا 
پیش از انقالب اســالمی، قدرت ما در ادبیات سیاسی عالم رایج نبود؛ اما این حقیقت 
و معانی به واســطه وجود رهبران بزرگ انقالب اسالمی یعنی امام خمینی)ره( و امام 
خامنه ای حیات و شــکل یافته است. فرمانده کل سپاه گفت: اراده کردیم که مستقل، 
مقتدر، آزاد و بی تأثیر از اراده قدرت ها پیشرفت کنیم.سالمی همچنین گفت: رهنمود های 
رهبر معظم انقالب در مجمع سراسری فرماندهان سپاه، رضایت قلبی ایشان را از عملکرد 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا اعالم کردند و این مهر افتخاری است بر تأیید این فلسفه 

عظیم برای این قرارگاه و سپاه که آن بستن راه غلبه دشمن در جنگ اقتصادی است.

 قدرت وثروت؛ 
آفات رقابت!

حضور نداشــتن احزاب سیاســی واقعی 
وبالــغ در ســازوکار رقابــت انتخابــی 
کشــور آسیبی محســوس است. احزاب 
واقعی تشــکل های سیاســی باز ،فراگیر 
وشناســنامه داری هستند که رأس هرم 
ســازمانی آن ها با انتخــاب قاعده هرم 
واز پاییــن به باال برگزیده می شــود وبا 
سازماندهی تشــکیالتی اعضا و هواداران 
خود، برای ارتقای سطح فکری و سیاسی 
آن ها در جهت تحقق اهداف و آرمان های 
حزب تــالش می کنند و بــا ارائه برنامه 
ارزیابــی در چارچوب  عملیاتی وقابــل 
مصالح و منافع ملــی از طریق انتخابات 
در ساختار اداره کشــور حضور می یابند 
وبا شفافیت مالی نسبت به عملکرد خود 

پاسخگوهستند.
در غیاب احــزاب واقعی وبالــغ معموالً 
»باندهای سیاســی« میداندارمی شوند.
باندهای سیاســی تشــکل های بســته، 
محدود ووابســته بــه کانون های قدرت 
هستند که با شعار »هرکس با ما نیست 
برماســت« به میــدان رقابــت می آیند 
وبدون ارائه برنامه عملیاتی ودر چارچوب 
منافع باندی و گروهی خود در ســاختار 
اداره کشور با شیوه های نامتعارف حضور 
می یابنــد. در قاموس باندهای سیاســی 
»قدرت« جایگزین »خدمت« می شــود 
و »خدمتگزاری« به حاشــیه رانده شده 

و »قدرت طلبی«در متن قرار می گیرد.
اندوزی«  در چنین شــرایطی »ثــروت 
هدف می شود و از آنجا که در شیوه های 
باندی »هدف وســیله را توجیه می کند« 

به سرعت به فساد آلوده می شوند. 
»قــدرت« و »ثــروت« دو آفــت رقابت 
انتخاباتی است که متأسفانه گاهی توسط 
برخــی جریان ها و اشــخاص در برخی 

حوزه های انتخابیه شاهد آن هستیم.
»قدرت طلبــان« در رونــد انتخابات از 
تخریب رقیب پرهیز نمی کنند و »ثروت 
اندوزان« حربه »پول« را وارد ســازوکار 
رقابــت انتخاباتــی می کننــد. تبلیغات 
اغواگرانه و گران، توزیع پول و سفره های 
آنچنانی انتخاباتی از مشــخصه رقابت بر 

محور پول است.
رقابت مبتنــی بر»پول«عــالوه بر آنکه 
اهانت به شخصیت مردم و رأی دهندگان 
اســت، قطعاً تخلف انتخاباتی و عبور از 
قانــون را نیزدر پــی دارد. گزارش هایی 
کــه در انتخابات های پیشــین در مورد 
خریــد رأی یا ورود پول کثیف به رقابت 
انتخاباتی منتشــر شــد- اگرچه معدود 
ومحدود بود- از چنین گرایشی در رقابت 
انتخاباتی پــرده برمی دارد که مردم باید 
هوشیارانه برای شناخت این گونه روش ها 
و گرایش ها تالش کنند والبته مجریان و 
ناظران انتخابــات نیزنباید از آن ها غافل 

شوند.
نامزدهایی که با رقابت بر مدار »پول«به 
صحنه انتخابات آمده اند، اگر خود صاحب 
ثروت هستند، نمی توانند مشکالت اقشار 
متوسط و محروم جامعه را درک کنند و 
در صــورت راهیابی به نهاد قانون گذاری 
نقش مؤثــری در تصویــب قوانینی که 
بتواند مشــکالت مردم را حل کند، ایفا 
نخواهند کرد و اگر پول های کالن هزینه 
رقابت های انتخاباتی خود را با ائتالف با 
ثروت اندوزان فراچنگ بیاورند، بی تردید 
وامــدار آن هــا می شــوند ودر صورت 
پیروزی در انتخابــات باید حافظ منافع 

سرمایه داران باشند.
همچنان کــه قدرت طلبــان در صورت 
راهیابی به پارلمــان همه تالش خود را 
بــرای تحکیم پایه های قــدرت خویش 
از طریــق بده بســتان های سیاســی و 
اقتصادی بــه کار خواهنــد گرفت و از 

خدمت به مردم غافل خواهند شد.
»سیاســت ورزی« در جمهوری اسالمی 
که باید بر اساس آموزه های امام راحل با 
»دیانت و اخالق« آمیخته باشد، درقامت 
»خدمتگزاری« و»نوکــری «مردم نمود 
می یابد وکسانی که با بداخالقی سیاسی 
و انتخاباتی واصالت بخشیدن به »قدرت« 
و نیز بر مــدار »پول«راهیابی به پارلمان 
نمایندگان  یقیناً  را جست وجو می کنند، 
شایســته ای برای ملت انقالبی، شریف، 
بزرگوار، صبور ووفادار ایران نیســتند و 
اندیشــمندان، دلسوزان ومعتمدان مردم 
باید به رأی دهندگان برای شناخت سره 
از ناســره در این کارزار حســاس کمک 

کنند. 
انتظار می رود مردم بصیر وآگاه کشورمان 
که تجربه چندین انتخاب را در ۴۰ سال 
با برگزیدن نمایندگانی  گذشــته دارند، 
مؤمن، انقالبی، متعهد، توانمند، کاردان، 
جــوان، خدمتگزار و پاکدســت، مجلس 
آینده را به مجلسی برای خدمت در تراز 
انقالب اسالمی و توانمند برای پیشرفت 
و تعالی کشور و شجاع در دفاع از عزت و 

سربلندی ایران عزیز رقم بزنند.

صدای مردم   

 تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

افزایش دقت 
نظر سازمان های 
نظارتی و مردمی 
بر فعالیت های 
انتخاباتی نیازمند 
وجود یک سازوکار 
مشخص است

بــــــــرش

دروغ نگوییم که همه چیز گل و بلبل استروسیاهی سعودی و آمریکا در آرامکو
سیاست: محققان ســازمان ملل متحد که 
برای تحقیق درباره حمالت پهپادی و موشکی 
به تأسیسات شــرکت نفت »آرامکو« در ماه 
ســپتامبر روانه عربستان ســعودی شده اند، 
می گویند نمی توانند هنوز ادعاهای واشنگتن و 
ریاض مبنی بر اینکه ایران عامل این حمالت 
بوده را تأیید کنند. برپایه گزارش وبگاه شبکه 
خبری بلومبرگ، »آنتونیو گوترش«، دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در گزارش 6 ماهه خود 
خطاب به شــورای امنیت که به دســت این 
رســانه رسیده، نوشته اســت: »این سازمان 
قادر نیست مستقالً تأیید کند که موشک های 
کروز و پهپادهای مورد استفاده در آن حمالت 
اصالتــاً ایرانی بوده اند یا به شــکلی مغایر با 
قطعنامه های سازمان ملل منتقل شده اند«. در 
این گزارش عنوان شده بازرسان سازمان ملل 
قادر بوده اند الشه های سامانه های تسلیحاتی 
مورد استفاده در چند حمله شامل حمله به 
یک تأسیســات نفتی در ماه »مه« میالدی، 
بــه فرودگاه ابها در تابســتان و تأسیســات 
نفتی آرامکو در سپتامبر را مورد بررسی قرار 
دهند. دبیرکل سازمان ملل اضافه کرده: »این 

ســازمان هنوز در حال جمع آوری و تحلیل 
اطالعات اضافی درباره این موشک های کروز 
و پهپادها است و در زمان مقتضی یافته های 
بیشتر خود را در این باره گزارش خواهد کرد«. 
بلومبرگ همچنین اشاره کرده سازمان ملل 
پس از چندین ماه تحقیق ادعاهای مطرح شده 
توسط عربستان سعودی و آمریکا در این مورد 
را تأیید نکرده اســت. وزیر دفاع عربســتان 
سعودی در ماه سپتامبر مدعی شده بود حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان سعودی »بدون 
شــک تحت حمایت ایران انجام شده اند.« او 
مدعی شده بود ارزیابی بخش هایی از پهپادها 
و موشــک های مورد استفاده در این حمالت 
نشان می دهد که آن ها متعلق به ایران بوده اند. 

جمهوری:  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه 
رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه نباید هیچ 
چیزی از مردم مخفی بماند و باید هر کاری 
که انجام می شــود، برای مردم توضیح داده 
شود، گفت: اگر مشــکل تحریم داریم، باید 
خیلی صریح ابعاد آن برای مردم شــرح داده 
شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و بلبل 
است و باید واقعیت ها را هر آنچه است و هر 

چه درست است ، به مردم بگوییم.
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی 
دیروز در جلســه هیئت دولــت با تأکید بر 
اینکه کمک های معیشــتی دولت به مردم 
در راســتای اصالح قیمت بنزین همچنان 
ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: مردم نسبت 
به تبلیغــات هدفدار که در این زمینه انجام 
می شــود، مبنی بر اینکــه دولت برای یک 
الــی دو ماه کمک های نقدی را ادامه داده و 
سپس آن را قطع خواهد کرد، توجه نداشته 
باشند و این صحیح نیست و مطمئن باشند 
که از طــرف دولت این پوشــش حمایتی 
همچنــان انجــام خواهد گرفــت. مصرف 
بنزین در هفته های اخیر به طور متوســط 

۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته اســت و خبر 
خوشــی برای مردم و به معنای خودکفایی 
است و نشان می دهد که می توانیم صادرات 

بنزین را افزایش دهیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تمام مبلغی 
که از جانب اصالح قیمت بنزین به دســت 
می آیــد که حدود ۳۰ هــزار میلیارد تومان 
است به خود مردم برگردانده می شود و این 
موجب خوشحالی است. دکتر روحانی رسانه 
ملــی و روزنامه ها و فضای حقیقی و مجازی 
را به بازتــاب واقعیت ها توصیه کرد و گفت: 
البته زندگی مردم با دشواری مواجه است و 
این به دلیل فشارهای فوق العاده ای است که 

دشمنان اعمال می کنند.

سیاست: وزیر ارتباطات روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت 
دولت از دفع حمله بســیار بزرگ سایبری خبر داد. این حمله 
تنها گوشــه ای از جنگی است که در سال های اخیر علیه ایران 
به راه انداخته اند. جنگی کــه در آن هیچ خط قرمزی تعریف 
نشده است؛ از حمالت گاه و بیگاه پهپادها در آسمان تا حمله به 
نفتکش های ایرانی در آب ها، حمالت سایبری به زیرساخت های 

صنعتی و انرژی، تحریم دارویی و غذایی.
واکنــش آذری جهرمی به این موضوع پــس از آن بود که در 
شبکه های اجتماعی اخباری مبنی بر افشای اطالعات تعدادی از 

کارت های بانکی شهروندان کشورمان منتشر شده بود.
عالوه بــر این پیــش از اظهــارات آذری جهرمــی، روزنامه 
نیویورک تایمز نیز ضمن انتشار خبر هک و نشر  شماره کارت 
بانکی برخی شهروندان ایرانی، به نقل از کارشناسان گفته بود 
که احتماالً این حمله توســط یک عامل دولتی خارجی انجام 

شده است. 
کاربران شبکه های اجتماعی نیز با اشاره به ماهیت عملیات که 

حاکی از دخالت عوامل خارجی داشت، همزمانی این مسئله را با 
اغتشاشات آبان ماه مورد توجه قرار دادند.

به گفته کاربران شبکه های اجتماعی هدف این دولت خارجی 
متخاصم ترســاندن مــردم و وادار کردن آن ها بــرای خروج 

سرمایه های خود از نظام مالی بوده است. 
نیویــورک تایمز نیز به نقل از کارشناســان امنیت ســایبری 
می گوید: چنین کاری احتماالً با هدف ایجاد بی ثباتی در ایران 
صورت گرفته است. البته یک منبع آگاه بانکی یک هفته پیش 
در این باره به فارس گفته بود:»تنها شماره کارت و تاریخ انقضای 
آن ها افشا شده است که این اطالعات امکان نقل و انتقال پول 

را به وجود نمی آورد«.
حال محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در پاســخ به پرسشی درخصوص حمله سایبری 
به زیرساخت های کشورمان، اظهار کرد: به تازگی با یک حمله 
بســیار ســازمان یافته  و حکومتی علیه زیرساخت های دولت 
الکترونیک مواجه بودیم که توسط سپر امنیتی کشور شناسایی 

و دفع شده است.
وی با بیان اینکه این حمله بسیار بزرگ بوده است، افزود: فعاًل 
نمی توانم جزئیاتی از این موضوع بگویم، اما ابعاد آن استخراج 
شده اســت و حتماً در رابطه با آن گزارشی داده می شود. وزیر 
ارتباطات گفت: »فعالً نمی توانم بگویم این حمله توســط چه 

کشوری انجام گرفته است«.
هرچند به نظر می رسد همانند سایر توطئه های منطقه، آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متحجر  پشت پرده این 
توطئه هســتند، اما نیویورک تایمز نوشته است دولت آمریکا و 
ارتش اســرائیل از حرف  زدن با ایــن روزنامه دراین باره پرهیز 

کرده اند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

سید جالل فیاضی 

سیاست
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خبر

گزارش

روایت وزیر ارتباطات از حمله سازمان یافته علیه زیرساخت های دولت الکترونیک

چه کسی به دنبال بی ثباتی ایران بود؟

دولتسیاست خارجی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:سازمان ملل ادعای ایرانی بودن سالح ها را تأیید نکرد
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

تشرف جمعی از موکب داران کربالی معلی به حرم مطهر رضوی  قدس: جمعی از موکب داران کربالی معلی روز گذشته در قالب یک هیئت مذهبی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند. این موکب داران 
در حالی که پرچم هایی از کربالی معلی به همراه داشتند در صحن انقالب اسالمی حرم مطهر رضوی به انجام مناسک مذهبی و عزاداری پرداختند. موکب داران کربالی معلی با شعار »بصحنک رفعناها االیادی/ اکشف 

 الغمه عن بالدی« برای رفع فتنه از سرزمین های اسالمی دعا کردند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی: 

شیخ زکزاکی الگویی شایسته برای جامعه اسالمی است

آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: تالش ها، فداکاری ها و ایثارهای شیخ 
زکزاکی در راه اسالم الگویی شایسته برای جامعه است.

حجت االسالم والمســلمین احمد مروی صبح دیروز در دیدار دختران »شیخ 
ابراهیم زکزاکی« رهبر نهضت اسالمی نیجریه که در حرم مطهر رضوی انجام 
شــد، آخرین وضعیت و شــرایط جســمی این عالم انقالبی از خانواده ایشان 

پیگیری کرد. 
وی با بیان اینکه شیخ زکزاکی منطقه آفریقا را متحول کرده است، ابراز کرد: 
این عالم برجســته کار بسیار بزرگی را در آفریقا انجام داد و ده ها هزار نفر را 
در آن منطقه تربیت کرد، از این رو دشــمنان دین و اســالم کینه بزرگی از 

شیخ زکزاکی دارند.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود: بنیانی که شــیخ زکزاکی در آفریقا گذاشت 
و آن تفکر انقالبی که در آن منطقه تأســیس کرد نابود شدنی نیست، دشمنان 
احمق هســتند که تصور می کنند با به شهادت رساندن بزرگان راه و مسیر آنان 
نیز نابود خواهد شد، همان گونه که یزید فکر می کرد می تواند با شهادت اباعبداهلل 

الحسین)ع( تفکر امامت، والیت و اهل بیت)ع( را نابود کند.
وی گفت: دشمنان هیچ گاه نخواهند توانســت فکر، اندیشه و راه او را در آفریقا 
نابود کنند. فکر و اندیشه ای که شیخ زکزاکی در آفریقا بنیان گذاشته روز به روز 
شکوفاتر خواهد شد.حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه شیخ زکزاکی 
یک نیروی ارزشمند بوده و تعبیر »خمینی آفریقا« که به ایشان نسبت داده شده، 
تعبیر درستی است؛ تصریح کرد: شیخ زکزاکی برای اسالم در آفریقا زحمت کشیده 
و رنج برده است، تالش ها، فداکاری ها و ایثارهای این روحانی برجسته یک الگو و 

نمونه برای همه آزادی خواهان جهان است.
وی با اشاره به ظلم ها و مصیبت هایی که شیخ زکزاکی در راه اسالم متحمل شده 
اســت، تصریح کرد: شیخ زکزاکی و خانواده ایشان واقعاً سختی ها و مصیبت های 
بسیاری را تحمل کردند، 6 پسر ایشان شهید شده و خود ایشان نیز هم  اکنون در 
آن شرایط ظالمانه هستند، ایشان خدمات ارزشمندی برای اسالم داشتند و در راه 

خدا مصیبت های بسیاری را تحمل کردند.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت معرفی بزرگان و مفاخر دینی و 
انقالبی به جامعه اظهار کرد: هر کاری از آســتان قدس رضوی برای معرفی شیخ 
زکزاکی به جامعه ساخته باشــد، کوتاهی نخواهیم کرد و انجام می دهیم، شیخ 
زکزاکی یک الگوی شایســته برای جامعه، جوانان و روحانیت است که باید آن را 

معرفی کنیم.
وی افزود: در حرم مطهر به میزان توان نسبت به معرفی خدمات شیخ زکزاکی به 

اسالم و تالش های ایشان برای آگاهی زائران اقدام خواهیم کرد.
تولیت آستان قدس رضوی شیخ زکزاکی را انسانی وارسته، مجاهد فی سبیل اهلل 
و اُویْس قرنی زمان دانست و گفت: فردی در آفریقا تحت تأثیر تفکر امام راحل و 
رهبری معظم توانســته جریان ارزشی و انقالبی را متولد کند و خدمات بسیاری 
برای اسالم داشته باشد و در این راه زحمات و آسیب های بسیاری را متحمل شده 

است، این مرد بزرگ و خدماتش را باید به مردم معرفی کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی یادآور شد: باید زحمات و خدمات شیخ زکزاکی 
به اســالم و وضعیت خطرناکی که هم  اکنون گرفتارش شــده اند را برای مردم 

تبیین کرد.

حجت االسالم  اکرمی  قدس آنالین/   
و  دارد  آذری  اصالتی  سپهری  عبدالصمد 
می توانست  او  است.  دادگستری  بازنشسته 
زمینی که در کربالی معلی از گذشتگانش 
به ارث برده را بفروشد و پولش را بزند به زخم 
زندگی؛ اما به جای آن تصمیم گرفت زمین 
را حسینیه کند؛ حسینیه ای برای اقامه عزای 

سیدالشهدا)ع( و پذیرایی از زائرانش. 
او برای کم کردن هزینه های ساخت حسینیه 
یک دســتگاه تریلی می خــرد و گواهی نامه 
پایه  یک اش را که ســال ها کنج گنجه خاک 
خورده، نو می کند. با عبا و عمامه می نشیند 
پشت فرمان تا هی برود و بیاید و آجر به آجر 
و خشت به خشت، دیوارهای حسینیه را باال 

بیاورد. 
داستانی که در ادامه می خوانید درباره یکی از 
همین سفرهاست. آنچه در ادامه می خوانید 
روایت این سفر از زبان حجت االسالم سپهری 

است. 

مدت ها بود دنبال راهی می گشــتم تا بتوانم 
برای حسینیه در کربال معلی، پرچم متبرکی 
از پرچم هــای حرم مطهر رضوی تهیه کنم. 
چند باری پیگیر شده بودم و فیض دریافت 
پرچم نصیبم نشــده بود. یک روز قلباً کار را 
به حضرت رضــا)ع( واگذار کــردم و گفتم 
خودتان هر وقت صالح دانستید، این پرچم 
را به عزاخانه جدتان حضرت سیدالشهدا)ع( 
برسانید. روز عرفه بود که بی هیچ مقدمه ای، 
پیشنهادی از ســوی رئیس ستاد بازسازی 
عتبات عالیات به دستم رسید. طبق توافقاتی 
که بین آستان مقدس حسینی و آستان قدس 
رضوی صورت گرفته بود، مقرر شده بود که 
3 تُن خاک از اطراف مرقد سیدالشــهدا)ع( 
برداشته شــده و به مشهد حمل شود تا در 
ســاخت مهرهای حرم امام رضا)ع( از آن ها 
استفاده شود؛ حاال دنبال راننده ای می گشتند 
تا این محموله تربت را به مشــهدالرضا)ع( 

برساند و قرعه به نام من خورده بود. 
از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. 
مدام از خودم می پرسیدم ماشین آالت ایرانی 
بســیاری در عراق مشغول به کار هستند؛ از 

بین آن همه ماشین و راننده، چرا من انتخاب 
شــده ام؟ حمل تربت به مشــهدالرضا)ع(، 
آن هــم خاکی که از مجــاورت مرقد مطهر 
سیدالشــهدا)ع( برداشــته شــده و بسیار 
متبرک است، برای من حقیقتاً رؤیایی بود. 
مطابق قراردادهای جاده ای، وقتی قرار است 
بــاری حمل شــود، بــرای آن بارنامه صادر 
می کنند. با خودم فکر می کردم بارنامه تربت 
سیدالشهدا)ع( باید این گونه باشد: فرستنده: 
حســین)ع(/ گیرنده: رضا)ع(/ بار: محموله 
تربت/ کرایه حمل: محفوظ پیش حسین)ع( 

و رضا)ع(. 

همــان روزها امــا به ناگاه خبــری آمد که 
موجب شد رؤیاهایم رنگ ببازد. خبر حاکی 
از این بود که به دلیل پاره ای از مشــکالت و 
ناهماهنگی های مســئوالن عراقی، تا اطالع 

ثانوی حمل بار مقدور نیست.
از این موضوع عمیقاً ناراحت شدم اما همچنان 
امیــدوار بودم که در نخســتین فرصت این 
فیض نصیبم شود. یادم می آید روز عاشورای 
حسینی هم موضوع حمل تربت حسینی به 
مشهدالرضا)ع( مطرح شد اما مدتی بعد، باز 
هم موضوع لغو شد. اما من همچنان به الطاف 

ائمه اطهار)ع( امیدوار بودم. 
به اعتقاد من تقدیر هر چه باشد همان خواهد 
شــد. حتی اگر زمین و زمان دست به دست 
هم دهند، کاری که مقدر شده اتفاق خواهد 

افتاد. اطمینان قلبی داشتم که فیض حمل 
تربت سیدالشــهدا)ع( نصیبم خواهد شــد. 
اربعین امسال بود که موضوع حمل محموله، 
جدی تر از دفعات قبلی مطرح شد و این بار 

خبری از لغو سفر نشد. 
فردای اربعین بــود که در میان ناباوری من، 

محموله را بار کردیم. 

تولیت آســتان مقدس حسینی برای حمل 
بدون مشکل بار تا مرز، نامه ای را خطاب به 
پلیس عراق نوشت. همچنین آقای سراجان، 
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کربالی 
معلی نیز نامه ای برای مسئوالن ایرانی نوشت 
تا خاک تربت بدون مشــکل به حرم قدس 
رضوی برسد. هر دو نامه را گرفتم؛ هرچند که 
به لطف ائمه اطهار)ع( استفاده از این نامه ها 

چندان الزم نشد.
همان روز حرکت کردم. ســعی کردم بدون 
توقف و فوت وقت خودم را به مشهد برسانم و 
این محموله ارزشمند را تقدیم آستان قدس 
رضوی نمایم. حالم را در طول مسیر نمی توانم 
وصف کنم. هم دلم می خواست هر چه زودتر 
محموله تربت را به مشهدالرضا)ع( و به جمع 
مشتاقانش برسانم و هم دلم می خواست راه ها 
طوالنی تر و طوالنی تر بشود تا این حال خوش 
همراهی تربت سیدالشــهدا)ع( ادامه داشته 

باشد. 
گاهی پشــت فرمان همان طور که مراقب 

جاده بودم، اشکم جاری می شد. با خودم فکر 
می کردم که در این ایام اربعین، کامیون های 
کوچک و بزرگ زیادی از مشهد و خراسان به 
عــراق آمده اند و کاالیی آورده اند. اما به جای 
همه آن ها حاال این فرصت نصیب من شده 
بود تا این تربت مقدس را به ایران، به خاک 

خراسان، به مشهدالرضا)ع( برسانم. 

ســرانجام پس از ســاعت ها 
که انــگار روی ابرها می راندم 
به مشهد رســیدم و محموله 
آستان  مســئوالن  تحویل  را 
قــدس رضــوی دادم. وقتی 
بســته های بزرگ تربت یکی 
یکی از کامیون بیــرون برده 
می شــد، انگار پاره های تنم 
بود که از وجودم جدا می شد. 
هم غمــزده و ناراحت بودم 
که این ســفر شیرین خیلی 
زود بــه پایان رســید و هم 
خوشحال بودم که بار امانت را 
به درستی به مقصد رسانده ام؛ 
مقصدی که محضر حضرت 

رضا)ع( است. 
کار پیاده کردن محموله که 
تمام شد، آماده رفتن بودم 
که یکی از دوستان مسئول 
در آســتان مقــدس بارگاه 
حضرت رضــا)ع( بی مقدمه 
گفت: راستی آن درخواستی 
هم که برای پرچم متبرک 
حــرم حضــرت رضــا)ع( 
است.  شده  درست  داشتی، 

فــالن تاریخ بیا و پرچم متبــرک را برای 
حسینیه تحویل بگیر... .

امروز که این داستان را روایت می کنم، آمده ام 
تا پرچم متبرک بارگاه حضرت رضا)ع( را برای 
حســینیه ای که در کربالی معلی ساخته ام 

تحویل بگیرم. 
حاال اینکه می گویند این خاندان، خاندان کرم 
هســتند، برای من، بهتر از هر کس دیگری 

متجلی شده است. 

هم دلم می خواست 
هر چه زودتر 

محموله تربت را به 
مشهدالرضا)ع( و 

به جمع مشتاقانش 
برسانم و هم 

دلم می خواست 
راه ها طوالنی تر و 
طوالنی تر بشود 

تا این حال خوش 
همراهی تربت 

سیدالشهدا)ع( 
ادامه داشته باشد

بــــــــرش

ماجرای انتقال محموله تربت کربال به مشهد برای استفاده در مهرهای حرم مطهر رضوی 

 لطفاً مســئوالن آســتان قدس تکلیف فرستنده: شهید ، گیرنده : غریب
زمین های مسکونی واگذار شده به مردم در 
انتهای امیریه3۷ را روشن کنند؛ نه می توانیم 

بفروشیم نه می توانیم بسازیم.
09150005741

 مسئوالن محترم از عکس گرفتن مردم در 
اطراف روضه منوره و ضریح مطهر به صورت 
جدی جلوگیری کنند . اینجا، مکان آمد و شد 
مالئکه و محضر امام)ع( است. این اقدامات در 

شأن این مکان مقدس نیست.
09150001355

 
 چرا خبری از دسته دسته کبوترهای حرم 
نیست؟ مگر نه اینکه این کبوترها از شهرهای 
مختلف، وقف و نذر امام رضا)ع( شــده؟ چرا 
فقط به خاطر زحمــت تمیز کردن فضوالت 
کبوترها همه آن ها را جمع آوری و تنها چند 

کبوتر مریض را در باغ رضوان نگه داشته اند؟
09390006522

پاسخ به صدای مردم
مدیریــت امور رفاه زائریــن معاونت اماکن 
متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی 
در پاســخ به پیامک مردمی چاپ شده در 
ســتون صدای مردم صفحه آستان روزنامه 
قدس، توضیح ذیل را به این روزنامه ارسال 

کرده است:
پیــرو چاپ مطلبــی در روزنامه قدس 12 
 آذر 98 به استحضار می رساند؛ حسب االمر 
قائم مقــام محترم تولیت آســتان قدس 
رضوی و در راستای تکریم صاحبان محترم 
مصیبت، برنامه افزایــش قیمت قبر جای 
صحن هــای مقدس جمهوری اســالمی و 
قدس و نیز باغ خواجه ربیع منتفی شــده و 
فروش قبر جا حسب روال گذشته و با همان 

قیمت های سال 139۷ صورت می پذیرد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

خـــبر

مؤسسه 
چاپ و انتشارات 

آستان قدس رضوی
در نظ��ر دارد تع��دادی لوله و 
اتص��االت آب و گاز را از طریق 
مزای��ده عموم��ی ب��ه ف��روش 
برس��اند ، از متقاضیان دعوت 
می ش��ود جهت دریافت اوراق 
تاری��خ  ت��ا  حداکث��ر  مزای��ده 
98/9/30 ب��ه آدرس : بل��وار 
س��جاد – خیابان جانب��از جنوبی 
– موسس��ه چاپ و انتش��ارات  
آس��تان قدس رض��وی – واحد 
و در ص��ورت  مراجع��ه  اداری 
نی��از ب��ا ش��ماره تلف��ن ه��ای 
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تماس حاصل نمایند .
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آگهی مناقصه خرید 1595متر کابل آلومینیومی و118 متر کابل مسی )کابل مشهد (
مناقصه گذار:  سازمان موقوفات ملک

 موضوع مناقصه : خرید1595  متر کابل آلومینیومیx  240 1 مش��هد - نیمه افش��ان با روکش پی وی س��ی و 
استانداردهای معتبر و 118 متر کابل مسی x 16 4 افشان ،استانداردهای معتبر کابل مشهد 

آخرین مهلت ارائه و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می توانند از طریق انتشار این آگهی و مراجعه به سازمان 
و دریافت فرم مربوطه پیش��نهاد قیمت خود را به انضمام س��پرده مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه 
مورخ 1398/9/30  در پاکت سربس��ته به  دبیرخانه س��ازمان به آدرس: مشهد خیابان احمد آباد بلوار بعثت 

بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 38421523 تحویل و رسید  دریافت نمایند.
 س��پرده ش��رکت در مناقص��ه  :مبلغ :30.000.000  ریال که می بایس��ت به صورت چک رم��زدار بانکی در وجه  
حس��اب س��ازمان موقوفات ملک در اس��ناد مناقصه ذکر ش��ده اس��ت و یا ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی  

واریزی به حساب فوق  به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد .
در صورت��ی ک��ه برنده مناقصه از امضای قرارداد اس��تنکاف ورزد س��پرده   وی به نفع س��ازمان ضبط خواهد 

شد.به  پیشنهادات مبهم - مشروط  و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ع  سازمان موقوفات ملک 9
81
15
87

آگهی اجاره 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نظر دارد قسمتی از ملک مرکز درمانگاه فرهنگیان 
ش��ماره یک را با مش��خصات مندرج در ج��دول ذیل از طریق برگ��زاری مزایده عموم��ی و مطابق مقررات 
معام��الت دولت��ی با محوری��ت خدماتی یا فرهنگ��ی به اجاره واگ��ذار نماید متقاضیان ش��رکت در مزایده               
م��ی توانن��د جهت بازدید از م��کان از تاریخ 1398/09/21 به مدت10روز از س��اعت 8 صب��ح لغایت 14 به 
آدرس مل��ک و جهت اطالع از ش��رایط ، دریافت ، تکمیل و تحویل اس��ناد مزای��ده از تاریخ فوق به مدت 
10روز از ساعت 8 صبح لغایت 14 به آدرس خیابان امام خمینی )ره( اداره کل آموزش و پرورش خراسان 

رضوی، ساختمان شهید باهنر، اداره امور مالی ،کارشناسی اموال و اوراق بهادار مراجعه نمایند . 
انجام کلیه فرایند ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل پذیرش خواهد 

بود . 

مساحت )متر مربع( آدرس

مساحت 25 متر با عرض 3متر
خیابان امام خمینی )ره(، امام خمینی )ره( 7 ،  جنب 

درمانگاه فرهنگیان شماره یک

1- ب��ه مبل��غ 48/000/000 ریال  ضمانتنامه ش��رکت در مزایده معتبر بانکی دارای اعتبار س��ه ماهه و 
قابل تمدید تا ش��ش ماه یا واریز وجه نقد به حس��اب 650100004060031207656012 -  بانک ملی به 
نام سپرده آموزش و پرورش خراسان رضوی به شناسه واریز 936127560100014001004105217030 

همزمان با تحویل پاکت حاوی پیشنهاد تسلیم گردد.
2- برندگان اول ، دوم ، س��وم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد 

شد .
3- پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است . 

4- مکان فوق فاقد مجوز تجاری می باشد .
5- مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
اداره امور مالی   کارشناسی اموال و اوراق بهادار 
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آگهی مزایده فروش پسته خشک مرحله اول
موسس��ه کش��اورزی و موقوفات  آستان قدس رضوی س��منان)مرکز دامغان ( درنظرداردمقدار  

حدود 7 تن پس��ته شاهپس��ند س��ورت نش��ده با انس 28-26 تولید س��ال جاری خود را ازطریق 
مزایده به فروش برس��اند ،متقاضیان می توانند جهت ش��رکت در مزایده ضمن مراجعه به دفتر 
موسس��ه و دریافت فرم مربوطه ،قیمت پیش��نهادی  خود را به انضمام یك برگ سپرده تضمینی 
بانکی معادل 10% تا 20% قیمت پیش��نهادی ،در پاکت سربس��ته تاپایان ساعت  اداری روز سه شنبه  تاریخ 

98/9/26 به دفترموسسه واقع دردامغان میدان سعدی تحویل و رسید دریافت نمایند.
موسسه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

تلفن های تماس:35225316-023 و023-35225311
 آستان قدس رضوی

/ع
98
11
59
5

/ع
98
11
60
1

»رونق تولید«
آگهی مناقصات عمومی-  دو مرحله ای

ش�رکت توزیع برق مازندران در نظ��ر دارد از بین تولید کنندگان و تأمی��ن کنندگان کاالی دارای تائیدی��ه ، برابر الزامات فنی که 
بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد ، کاال های به شرح ذیل را خریداری نماید :

1-نام مناقصه گذار : شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

مبلغ تضمین ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

1981010824

 LED 386.000.000خرید 491 دستگاه انواع چراغ

57.000.000خرید 491 عدد بازوی گالوانیزه براکت فلزی 1/5 متری

443.000.000جمع کل

339.000.000خرید 5.077 عدد  انواع المپ گازی بخار سدیم2981010818

300.000.000خرید 2.249 عدد انواع باالست )ترانس(بخار سدیم3981010819

توضیحات: 
1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد.

2- این شرکت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .
3- مقادیر و مبالغ پایه بصورت برآوردی بوده و  بصورت دقیق در اسناد مناقصه اعالم میگردد.

4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و
پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.

5( سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .
6( تامین منابع از محل اعتبار داخلی است.

7( شرکت توزیع نیروی برق مازندران به استناد مفاد آئین نامه معامالت، در صورت بصرفه بودن و وجود مناسبترین قیمت،  خرید هر گروه از کاالهای مناقصه 
فوق )ردیف 1( را به صورت تفکیکی انجام خواهد داد. در غیر این صورت معامله با کسی که من حیث المجموع قیمت پیشنهادی وی مناسب تر باشد انجام 

خواهد شد.

2 – زمان فروش اسناد :  از روز شنبه تاریخ 98/09/23 لغایت پایان وقت اداری روز  چهار  شنبه مورخ 98/09/27
3 – محل دریافت اسناد : سایت  شرکت توزیع نیروی برق مازندرانhttp://www.maztozi.ir   مناقصه و مزایده 

4– مبلغ فروش اسناد: مبلغ300.000ریال بحساب جام شماره 5240332412 بانك ملت شعبه امیرمازندرانی ساری ) پرداخت از طریق درگاه اینترنتی (
5- مهلت تحویل پیشنهاد پاکات : زمان تحویل اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری 15:30 روز  یکشنبه مورخه 98/10/08 میباشد.

همچنین زمان بازگشایی پاکات:  ساعت 8 صبح  روز  دوشنبه مورخه 98/10/09 به ترتیب شماره مناقصه انجام می گیرد.
6- محل تحویل اسناد مناقصه : ساری ، خیابان امیر مازندرانی ، روبروی وصال شیرازی - شرکت توزیع برق مازندران – دبیرخانه
7-  محل بازگشایی اسناد مناقصه : ساری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران

www.Iets.Mporg.ir  : 8 – نش��انی کس��ب اطالعات بیش��تر :     الف- س��ایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس
www.maztozi.ir : ج- س��ایت ش��رکت توزیع برق مازندران به آدرس                 www.Tender.Tavanir.org.ir :ب- س��ایت معامالت توانیر به آدرس

د- شماره تلفن 33405121- 011 امور تدارکات -  اداره مناقصات
 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران  

ق وی �رب یع ن�ری كت توز �رش

 مازندران )هسایم خاص(



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 21 آذر  1398  15 ربیع الثانی 1441 12 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9132

روزنامـه صبـح ایـران

الزمه اجرای عدالت، قوانین عادالنه و مجریان متعهد و متخصص است   اندیشه: حجت االسالم  دکتر محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی در نشست کرسی  
آزاداندیشی »تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی« گفت: اگر عدالت راهبردی بخواهد اجرا شود دو محورکلیدی می خواهیم؛ یکی قوانین که باید در مسیر عدالت باشد و راه عدالت را تسهیل کند، دوم مجریانی 

متعهد و متخصص. شما اگر بهترین قانون عالم را به دست یک آدم فاسد بدهید آن را خراب می کند. کسی که نمی خواهد به قانون عمل کند امکان ندارد بتواند عدالت را اجرا کند. 

 اگر به جوان انقالبی در مدیریت کشور
 بها ندهیم از عدالت دور می شویم

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
ویژه برنامه روز دانشــجو کــه به همت 
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( 
با عنوان »دانشجو و مسیر عدالت« برگزار 
شد،  با بیان اینکه عدالت در تفکر شیعی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: 
عدالت اقتصادی پیشانی عدالت اجتماعی 
اســت، هرچند نباید عدالت اجتماعی را 
منحصر در عدالت اقتصادی کرد.حســن رحیم پور ازغدی ادامه داد: اگر مدیریت 
کشور به همین سبک ادامه پیدا کند و به روح جوان انقالبی بها داده نشود، دهه به 
دهه از عدالت دور می شویم، هرچند پس از انقالب گام های بزرگی در عرصه عدالت 
برداشته شده است.وی افزود: یک نگاه معتقد است در عرصه عمل، برقراری عدالت 
ممکن نیست. باید واقع بین بود نه واقع گرا!  انسان واقع گرا تسلیم واقعیت می شود، 

ولی انسان واقع بین باوجود توجه به واقعیت تالش می کند آن را تغییر دهد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: راه رشد از نظر تئوری، توحید و 
از نظر عملی، عدالت اســت که هدف همه این موارد در یک راستا و در یک پروژه 

هستند. این مورد انگیزه اسالمی از ورود به عدالت است)نگاه پازل گونه(.
وی یادآور شد: تصور مارکسیســت ها از عدالت این است که انسان ها را گاو هایی 
می پندارند که باید از علوفه برابر برخوردار باشند. رحیم پور ازغدی بیان کرد: لیبرال ها 
معتقدند اساساً با برابری چرخ جامعه نمی چرخد و الزمه توسعه وجود نابرابری است.

وی افزود: گروه های متعددی سعی کردند پرچمدار عدالت باشند، از سوسیالیسم 
تا اســالم. شهید مطهری معتقد بود نزدیک ترین مدل اقتصادی به اسالم از منظر 
عدالت، سوسیالیسم آرمان خواه است!رحیم پور ازغدی گفت: لیبرالیسم  قابل تفکیک 
است و می توان برخی موارد مانند پاسخگو بودن قدرت، کرامت زن و حقوق بشر 
را الگوبرداری کنیم و این امر با التقاط فرق دارد.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
خطاب به دانشجویان تأکید کرد: به روزرسانی نظریه ها و حل مسائل )عملی( وظیفه 
شماست، دوران شــما نباید از صفر شروع شود، باید بررسی کرد کجا خوب جلو 
آمدیم و کجا درجا زدیم.رحیم پور ازغدی اظهار کرد: مدیران خوِب عدالت خواه به 
مرور زمان رسوب می کنند و محافظه کار می شوند، ولی عقل تجربی آن ها برخالف 
جوانان زیاد می شود. مدیر جوان دو بار چرتکه می اندازد و 100 بار عمل می کند، 

ولی مدیر پیر 100 بار چرتکه می اندازد و شاید دو بار هم عمل نکند!

 تمدن سازی اسالمی مستلزم 
ورود کارشناسانه در تطبیق احکام است

حجت االسالم سید محمد حسین متولی 
امامی، مدیر مؤسسه تحقیقات راهبردی 
تمدن اسالمی در نشســت جایگاه فقه 
حکومتــی در تحقــق گام دوم انقالب 
اســالمی گفت: ما معتقدیم تمدن سازی 
اســالمی مســتلزم ورود کارشناسانه در 
تطبیق احکام اســت. به عنوان مثال، در 
فقه رایج، کم فرزندآوردن حرام نیســت؛ با همین نگاه در دهه 1۳۷0 در جمهوری 
اســالمی اشتباهی رخ داد و سیاســت کاهش جمعیت در دستور کار قرار گرفت.

ایــن موضوع در دایره اداره اجتماع، تغییر می کنــد و چنانچه به این تغییر توجه 
نشــود، تبعاتی را به دنبال خواهد داشــت که به راحتی حل نخواهند شد. مثالً در 
اثر سیاســت کاهش جمعیت، ذائقه فرزندآوری دختران ما تغییر کرد و آن ها هم  
اکنون حاضر به فرزندآوری نیســتند.  مثال دیگر، مهد کودک مجانی است. اینکه 
بگوییم ارگان ها برای نیرو های زن که فرزند خردسال دارند، مهد کودک داشته باشند. 
در حالــی که اگر این موضوع را در مقیاس جامعه مورد بررســی قرار دهیم حکم 
دیگری خواهیم داد. از تبعات این قانون، تغییر ذائقه زنان است. با این قانون به مرور 
زمان زن ها حاضر به نگهداری فرزندان خود نخواهند بود. تعبیر آیت اهلل علیدوست 
در این زمینه قابل توجه اســت؛ ایشــان می فرماید حاکم وظیفه مذاق سازی دارد.

خبر

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  شهروندی به عنوان یک 
مفهوم مدرن، مســئله ای اســت که می تواند هــر دولت و 
حاکمیتی را به چالش بکشد. دکتر رضا عیسی نیا، عضو هیئت 
علمی علوم سیاسی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسالمی معتقد 
است جمهوری اسالمی نیز در مواجهه با این مفهوم هرچند با 
چالش هایی روبه رو است ولی این چالش ها در قواره یک مسئله 
هستند تا اینکه بخواهند حاکمیت را با بحران رو به رو کنند. 
مشروح گفت و گوی ما با ایشان را در همین زمینه می خوانید.

 جناب عیسی نیا! کتاب »جمهوری اسالمی ایران و 
شهروندی؛ مبانی و اصول« تالش شما برای پاسخ به 

همین مسئله است؟
این ایده از دوران تحصیل کارشناسی علوم سیاسی 
در ذهنــم بود و مدام در ذهنم می چرخید که 
اگر ما بر اســاس تئوری و نظریه سیستمی در 
نظر بگیریم که هر سیستم یک ورودی، قوای 
تصمیم گیر در داخل و در نهایت یک خروجی 
دارند، در نظام و سیســتم اسالمی این آورده و 
داده چیست و به تعبیر ساده تر چگونه می توان 
شهروند چنین سیستمی شد. دیدگاه هایی از 
آن زمان در ذهنم شکل گرفت که اگر مثالً من 
در سیستم فکری خوارج باشم، این ورودی چه 
خواهد بود و چگونه و با اخذ چه مؤلفه هایی 
می توانم وارد این سیستم شوم؟ به نظرم آمد 
تنها با گفتن شهادتین نمی توان ذیل چنین 
سیســتمی قرار گرفت و با بررسی، فهمیدم 
ورودی و درگاه ورود به چنین سیستمی بسیار 
تنگ و باریک خواهد بود؛ در حالی که خروجی 
آن بسیار وسیع است. مثالً کوچک ترین گناه 
می تواند شــما را از ذیل این چارچوب خارج 
کند؛ همان چیزی که کنشگری آن ها در طول 
تاریخ نشان داد. ذیل همین بررسی ها دست 
آخر ســراغ میراث شــیعه برای بررسی این 
شاخصه ها در آن رفتم.مسئله اصلی من این بود که مالک 
و معیار ورود به یک سیســتم چیست و تحت چه فرایندی 
این شهروند می تواند وارد بخش جعبه سیاه یا همان قوای 

تصمیم گیری شود. 

تعریف شهروندی مدرن چیست؟
در بحث قدیم یا جدید بودن این مفهوم ســه دیدگاه وجود 
دارد. برخی معتقدند شهروندی از آن دسته مفاهیم جدیدی 

است که محصول تفکر مدرن بوده و مسئله و موضوع آن ها 
مدرن است؛ یعنی پیش از مدرنیته اصالً مسئله نبوده اند؛ به 
همین خاطر نمی توان از میراث خود به آن ها پاسخی بدهیم 

و تنها منبع پاسخگویی، عقل و تجربه بشری است.
دیدگاه دوم اعتقاد دارد بحثی مثل شهروندی، جدید نیست 
و دارای سیر تحول و تطور در طول تاریخ است. دیدگاه سوم، 
این مفهوم را جدید می داند که باید ظرفیت سنجی شده و 
مؤلفه های آن مشخص شود تا ضمن بررسی مشخص شود 
آیــا این مؤلفه در ادبیات ما بــوده یا خیر؟ افرادی همچون 
»فالکس« شهروندی را مفهوم قدیم می دانند ولی من آن را 
از جنس دیدگاه ســوم می دانم؛ یعنی باید بر اساس اسناد، 
مؤلفه های این مفهوم را در ادبیات و پیشینه تاریخی خودمان 
جست و جو کنیم. موشکافی مؤلفه های مفهوم شهروندی ما 
را به این نتیجه می رســاند که با توجه به میراث خودمان، 
می توانیم پاسخ هایی را برای این مسئله پیدا کنیم و میراث ما 

توان پاسخگویی به مفهوم شهروندی را دارد.

رابطه حاکمیت با این مفهوم چگونه است؟ 
برای ساماندهی زندگی شــهروندی در دنیای امروز به سه 

بخش اصلی نیاز اســت؛ بخش خصوصی، بخش دولتی و 
دست آخر جامعه مدنی. شهروندی را معموالً یک موقعیت 
عضویت معنا می کنند که مجموعــه ای از حقوق، وظایف 
و مشــارکت است و از ســویی دیگر آن را شامل انتظارات، 
مطالبــات و توقعاتی می دانند که باید به آن ها پاســخ داد. 
معموالً شهروندی را گروگان دولت ها می دانند و اینجاست که 
اختالفات ظهور می کند. در حقوق بشر، حاکمیت کشورها 
مطرح نیست ولی در حقوق شهروندی حتماً باید تابع یک 

حکومت و دولت بود.
 

آیا شهروندی می تواند جمهوری اسالمی را با بحران 
روبه رو کند؟

شهروندی به معنای مصطلح اروپایی آمریکایی با چهار گزاره 
قابل تعریف است. باید ببینیم آیا این چهار گزاره جمهوری 
اســالمی را دچار چالش می کند یا خیر؟ به نظرم جمهوری 
اسالمی در این گزاره ها با مسئله مواجه است، نه یک بحران؛ 
هر چند عدم تفکیک مســائل خودمان با تعریف جهانی ما 
را در مســئله شهروندی دچار التقاط خواهد کرد و از طرفی 
بومی سازی مطلق این مفهوم نیز اشتباه بوده و بی توجهی به 
مؤلفه های جهانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی حتماً 

باید باشد.
 اولیــن گزاره شــهروندی نوعی پایــگاه و نقش اجتماعی 
مدرن برای تمامی اعضای جامعه است. در این شاخصه، ما 
چالش هایی داریم که نخســتین آن ها اشاره به واژه تمامی 
اعضای جامعه است. تعریف دوم از شهروندی یعنی مجموعه 
به هم پیوسته از وظایف و تعهدات نسبت به حقوق اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همگانی و برابر. باز واژه یکسان 
می تواند ما را وارد چالش های جدی کند. سوم احساس تعلق 
اجتماعی مدرن برای شرکت فعاالنه در حوزه های مورد اشاره 
اســت. یعنی بحث ورود به دایره تصمیم سازی که می تواند 

چالش آفرین باشد.
 چهارم برخورداری عادالنه و منصفانه تمامی اعضای جامعه 
از منابع جدا از تعلق طبقاتی، نژادی و قومی که این مسئله 
نیز چالش برانگیز است. شهروندی در جمهوری اسالمی چهار 
چالش جدی دارد؛ نخستین آن ها مسئله تابعیت و پاسخ به 
این سؤال است که تابعیت در جمهوری اسالمی ایران چگونه 
شکل می گیرد؟ مسئله تابعیت در کشورهای مختلف منشأ 
متفاوتی دارد. در کشوری دیدگاه های سیاسی و در کشوری 
دیگر مسائل خونی و نژادی مبنا قرار دارد . آخرین مورد بحث 
مشارکت است. جمهوری اسالمی ایران در مشارکت کنندگی 

مشکلی ندارد، بلکه در مسئله انتخاب شوندگی چالش دارد.

گفت و گوی قدس با دکتر رضا عیسی نیا ،عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسالمی

میراث ما توان پاسخگویی به مسائل شهروندی را دارد
دولت ها و مسئله شهروندی

در مســئله شــهروندی معموالً شهروندان 
گروگان دولت ها هستند که در این مواجهه 
می توان ســه دولت را مدنظر قرار داد؛ یک 
دولت، دولت آهنین است که به کسی اجازه 
نمی دهد بگوید من چنین حقوقی دارم. در این 
دولت، تنها دولت فاعل است و هیچ تعاملی در 
بین نیست. دولت های توتالیتر و فاشیستی از 
این دست هستند که در آن حق شهروندی 
معنا نــدارد؛ چرا که شــهروند حق انتخاب 
ندارد. در نوع دوم، دولت اســفنجی را داریم 
که در حوزه تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
به شهروندان حق و حقوق و مسئولیت هایی 
می دهد تا توســط خود شــهروندان، دولت 
شــکل بگیرد و با عنوان قانون اساسی امور 
اداره شــوند. بین دولت آهنین و اسفنجی، 
یک دولت به اصطــالح ژالتینی وجود دارد 
که سیالیت دارد و این سیال بودن به واسطه 
انتخاب نیست بلکه ناشــی از اضطرار است. 
نوع رفتار دولت ژالتینی ریاکارانه است، یعنی 
به خاطر منافع خود گاهــی اجازه می دهد 
شــهروند نمود داشته باشد. سه نوع شهروند 
نیز به واسطه همین دولت ها به وجود می آیند. 
در دولت آهنین با شهروندانی از جنس سرباز 
روبه رو هســتیم که تابع هستند و همه چیز 
خــط فرمانی و از باال به پایین اســت. حتی 
می توان اسم شهروند - سرباز یا شهروند-تبعه 
را نیز روی آن گذاشت. در نظام ها و دولت های 
اسفنجی که شکل انعطاف در آن وجود دارد 
طوری زندگی سیاسی اجتماعی شهروندان 
را ساماندهی می کنند که ملت و شهروندان 
نقش اصلی را ایفا می کنند. مطابق نظریات 
کیث فالکس، شهروندی هم عنصر فردگرایی 
و هم عنصر جمع گرایی را داراست که بر این 
اساس اگر بخواهیم قضیه شهروندی را تشریح 
کنیم با مؤلفه های لیبرال روی مسئله حق و 
مالکیت که بیشتر بر فردگرایی متمرکز است 
مواجه می شــویم. در حوزه مارکسیسم رویه 
تقریباً برعکس اســت و وجه جمع گرایانه و 
مسئله مسئولیت هاست که در رابطه با حقوق 
شهروندی فربه تر شده است. ما در ایده اسالمی 
باید درجســت وجوی راه میانه تری باشــیم.

موشکافی 
مؤلفه های مفهوم 
شهروندی ما را به 
این نتیجه می رساند 
که با توجه به میراث 
خودمان، می توانیم 
پاسخ هایی را برای 
این مسئله پیدا 
کنیم

بــــــــرش

یادداشت

دکتر رضا عیسی نیا

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

آگهی تغییرات شرکت تولیدی وتوزیعی پروفیل مشهد و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 1865 و شناسه ملی 10380157871    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,15 ونامه شماره 253081 مورخ 1397,10,24 اداره تعاون 
کارو رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 3333900000 ریال منقسم به 166695 
س��هم 20000 ریالی به مبلغ 3247560000 ریال منقس��م به 162378 س��هم 20000 ریالی تغییر یافت . - صورتهای مالی سال 1396 
تصویب گردید. - روزنامه قدس جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د . - محمد حس��ین خوش نیت شماره ملی 0849646103 
به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم س��لیم ش��ماره ملی 0939894351 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692104(
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آگهی تغییرات شرکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46194 و شناسه ملی 10380621874    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,01,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی 
به 1397,9,30مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آویژه ارقام امین به شماره ثبت4590و 
شناس��ه ملی14004883592 به عنوان بازرس اصلی و حس��ابرس شرکت و موسسه حسابرسی پیام محاسب ایرانیان به 
شماره ثبت 5982 و شناسه ملی 14007466000به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398,9,30تعیین 

گردیدند . - روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692118(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سالمت لیان کاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39531 و شناسه ملی 10380553246    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,04 و برابر نامه شماره 982,128,3282مورخ 1398,3,7 اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردشگری استان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان عباس شجاعی با شماره ملی0931390494 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره- آقای هادی آهنچیان به ش��ماره ملی.0872292908 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد 
شجاعی به شماره ملی،0920252222 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید شجاعی به شماره ملی 0921566832 به عنوان عضو 
هیئت مدیره -آقای س��ید محمد هالالت به ش��ماره ملی 1829900900به س��مت عضو هیئت مدیره تعیین شدند.آقای عباس شجاعی 
با ش��ماره ملی0931390494 به عنوان مدیرعامل ش��رکت برای مدت 2س��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
رس��می و بانکی و نامه های اداری ش��رکت در داخل و خارج از کش��ور، با امضاء مدیرعامل و مهر ش��رکت معتبر می باشد. ج-هیئت 
مدی��ره ب��ا رعای��ت مواد 125و128 قانون تجارت اختیارات خود را در ماده 40 اساس��نامه از جمله خرید و فروش س��هام ش��رکت در 
نمایندگی عمان به ش��ماره ثبت 1179601 در وزارت تجارت س��لطنت عمان همراه با کلیه امور اداری و حقوقی و مالی الزم به مدیر 
عامل تفویض نمودند تا با اشخاص حقیقی و حقوقی که خود صالح بداند وارد معامله گردد و پس از انجام ، گزارش آن را به هیئت 

مدیره اعالم نماید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692131(
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آگهی تغییرات شرکت بیمه ای آراد پویان آرامش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40461 و شناسه ملی 10380562556    
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,04,29 و نامه شماره 981,2100,4917 مورخ 1398,08,19 بیمه 
پاسارگاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -آقای 
فری��دون ابراهیم نیا به ش��ماره ملی 0779474589 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای احمد زنگوئی به ش��ماره ملی 
0942720921 به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و 

زیان دوره مالی 97 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692158(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع سیم و کابل مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7035 و شناسه ملی 10380228501    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان محمد طغرائی 
ب��ه کد ملی 0939499266 و محم��د علی مهادی به کد ملی 0070728186و خانم مهردخت تربتی به کد ملی 0702253707به س��مت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به سمت 
ب��ازرس اصل��ی و آقای مرتضی مهدوی به کدملی 0937445339را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 
ش��دند صورتهای مالی منتهی به س��ال 1397 به تصویب رس��ید روزنامه کثیراالنتش��ار روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692163(
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و لوازم یدکی کامیونداران تک واحدی شهرستان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 2626 و شناسه ملی 10862049227    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,05,07 و نامه شماره 140471 مورخ 1397,07,16 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه ، حساب س��ود وزیان مربوط به سال مالی1396 مورد تصویب قرار 
گرفت . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غالمعلی بیک خراس��انی به کدملی 0938415328 س��یدعلی امیری نژاد به کدملی 
0940408163 غالمحس��ین نیک خراس��انی به کدملی 0849378605 علی لطفی به کدملی 6439598724 هادی بخشیان به کدملی 0052380122 
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. -میرجلیل چاووشی به کدملی 1375572482 سیدمحمود اعلمی میرزا 
به کدملی 0930583531 بعنوان بازرس��ان اصلی وآقای حمید چیت س��اززاده به کدملی 2992023000 و محمدرضا رضائی صدرآبادی به کدملی 

0931374502 بعنوان بازرسان علی البدل برای یک سال مالی علی البدل انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692164(
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آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی نجیب ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13276 و شناسه ملی 10380289343    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,20 و نامه ش��ماره 5040م��ورخ 98,7,21 انجمن صنفی کارفرمائی ش��رکتهای                 
حمل و نقل بین المللی اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای ایرج اس��کندری به ش��ماره ملی 0731534514 
به س��مت رئیس هیئت مدیره- آقای چنگیز سرپرس��ت س��امانی به شماره ملی 0748399674 به س��مت عضو هیئت مدیره -خانم 
قمر سرپرس��ت س��امانی به ش��ماره ملی 0749524243 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای بهروز س��عیدی به شماره ملی 
0932317812 ب��ه س��مت مدیرعامل )خ��ارج از اعضای هیئت مدیره ( برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اس��ناد 

تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )692191(
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»آگهی مناقصه« نوبت اول
س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردیف 390101 
بودجه سال 98 در نظر دارد اجرای فاز اول سوله 
استخر بانوان را به مبلغ10/400/000/000ریال 
ب��ه پیمان��کار واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د. 
متقاضی��ان م��ی توانند جه��ت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه 
بیشترباش��ماره  اطالع��ات  کس��ب  نمایندجه��ت 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرمایند 
یا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس                          
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
معادل520/000/000ریال  درمناقص��ه  ش��رکت 
به ص��ورت نقدیاضمانت نام��ه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ه��ر ی��ک از 
پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت شرکت 
در مناقص��ه و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه س��ازمان عم��ران پایان وق��ت اداری 
س��اعت 14/10 روزیکش��نبه م��ورخ 98/10/18 
روز  س��اعت10صبح  رأس  مناقص��ه  می باش��د. 
دوشنبه مورخ98/10/9در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 

کارت هوش��مند کامی��ون بن��ز ب��اری چوبی به 
ش��ماره 2969645 و ش��ماره انتظامی 12 ایران 
و   10056590 موت��ور  ش��ماره  و    34 ع   236
ش��ماره شاس��ی 668002 مفق��ود گردی��ده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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شرکت همواره آذر مالک کامیون مدل 1388 به 
ش��ماره ش��هربانی 52 ایران 229 ع 13 به شماره 
شاس��ی 37435516610304 و ش��ماره موت��ور 
33593210109976 به علت فقدان سند تقاضای 
ص��دور س��ند المثن��ی نم��وده اس��ت ل��ذا چناچه 
هرگون��ه ادعای��ی در مورد خ��ودرو مذکور وجود 
دارد ظ��رف مدت 15 روز از تاریخ نش��ر آگهی با 
در دس��ت داش��تن مدارک کافی به دفتر فروش 
ش��رکت ای��ران خ��ودرو دی��زل واق��ع در تهران 

کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند .
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اینجان��ب محمدرضا رض��ا دوی مالک خ��ودروی رانا 
به ش��ماره ش��هربانی 424 د 34 ایران 74 و شماره 
موت��ور  ش��ماره  و   NAAU01FE3JT039443 بدن��ه 
163B0303473 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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آگهی مزایده اجاره بخشی از فضای داخلی خانه                                           
مرحوم حسین آقای ملک واقع در بازار بین الحرمین تهران 

 موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در نظر دارد بخشی از فضای داخلی خانه 
تاریخی مرحوم حسین آقای ملک را جهت اجرا و فروش صنایع دستی به صورت 

یکپارچه و یکساله واگذار نماید .
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 21 الی 28 آذر ماه همه روزه از س��اعت 9 
صبح لغایت 12 به اس��تثناء ایام تعطیل جهت اخذ اطالعات و دریافت فرم شرکت 
در مزایده به موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در خیابان امام خمینی باغ 
ملی شماره تماس 66759775 وجهت بازدید از محل به خانه تاریخی ملک واقع 
در بازار بزرگ تهران ، بازار بین الحرمین پالک 41  )تلفن تماس 55617423 (

مراجع��ه نمایند. قیمت واگذاری پایه به صورت رهن مبلغ 350.000.000 ریال و 
اجاره ماهانه 150.000.000 ریال می باشد .
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 21 آذر  1398  15 ربیع الثانی 1441 12 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9132

روزنامـه صبـح ایـران

رونمایی از کتاب »حوزه وبایسته ها« درمشهد   معارف: آیین رونمایی از کتاب »حوزه و بایسته ها؛ گفتارها و نوشته های شهید آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر درباره حوزه، روحانیت و مرجعیت« در مشهد 
برگزار می شود. این مراسم با حضور آیت اهلل محمدعلی تسخیری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و سخنرانی حجت االسالم مجتبی الهی خراسانی با موضوع »ابعاد اندیشه اصالحی شهید صدر 

درباره حوزه های علمیه« امروز از ساعت ۱۷:۳۰ در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم )شعبه خراسان رضوی( به نشانی »مشهد، خیابان آیت اهلل خزعلی« برگزار خواهد شد. 

خـــبر

خبر

 معارف/ مریم احمدی شیروان   زمین 
هیچ گاه از حجــت خدا خالی نمی ماند که 
اگر چنین بــود آن گونه که معصومین)ع( 
فرموده انــد، زمین اهلش را فرو می برد و به 
همین دلیل است که فرموده اند اهل بیت)ع( 
امان اهل زمین هســتند؛ به برکت وجود 
ایشــان است که آسمان و زمین برپاست و 
مردم روزی می خورند. با این همه، روزمرگی 
زندگی چنان انســان را به خود مشــغول 
ساخته که گاه فراموش می کند امامی هست 
که خداوند به خاطر او آسمان را از فروافتادن 
بر زمین نگه داشــته است؛ »َو بُِكْم یُْمِسُك 

مآَء اَْن تََقَع َعلَي الَْرِض اّل بِاِْذنِه«. الَسّ
 حجت السالم دکتر محمدتقی ربانی، عضو 
هیئت علمي پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اســالمي درباره زنده نگه داشــتن یاد امام 
زمان)عــج( در تمام لحظه هــای زندگی، 
حرف هایی خواندنی دارد که بخشی از آن 

در ادامه آمده است.
حجت السالم ربانی با بیان اینكه فراموشی 
از وجود امام زمان)عج( نیاز به آسیب شناسی 
و بررســی دارد، می گوید: پس از شناخت، 
باور و اعتقاد قلبی بــه آن حضرت باید به 
تذکر متوسل شــد؛ خداوند برای یادآوری 
نعمت های خود، از تذکر استفاده می کند و در 
سیره اقوام نیز به این امر سفارش بسیار شده 

اســت؛ به طور نمونه بنی اسرائیل از اقوامی 
هســتند که قرآن کریم در موارد گوناگون 
بــه برخی از نعمت هایی که از آن برخوردار 
شده اند اشاره نموده اســت. او خاطرنشان 
می کند: به یاد حضرت بودن و تذکر دادن 
یكی از مهم ترین سرفصل های تكلیفی است 
که نسبت به ایشان داریم؛ اما از تذکر مهم تر 
و اثرگذار تر، اعتال و رشــد اســت؛ تذکر در 
زمینه حضرت باید ما را به معرفت  برساند.

مســئول انجمــن مهدویت حــوزه اضافه 
می کند: مرحله تذکر و پس از آن اوج گرفتن 
و تعالی پیدا کردن، همان معرفت شناسی 

اســت. عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمي در پاسخ به این پرسش 
که چگونــه می توانیم یاد حضــرت را در 
زندگی خــود داشــته و از او مدد بگیریم، 
عنوان می کند: برای این کار باید سه اصل 
را مد نظر قرار دهیم؛ ابتدا اینكه نسبت به 
ایشان نگاه بلند و عمیقی داشته باشیم. باید 
اَعة است؛ یعنی طبق  بدانیم امام ُمْفَتَرُض الَطّ
بحث های کالمی درباره امامت و ولیت در 
شیعه، ایشــان فردی است که اطاعت از او 
واجب شده است. باید تأمل و توجه شود که 
در اطاعت چه کسی هستیم؟ این کار، افراد 

را به انجام تالش ها و فعالیت هایی معرفت افزا 
ملزم می کند. 

عضو شورای پژوهشی پژوهشكده مهدویت 
به اصل دوم برای زنده نگه داشــتن یاد امام 

زمان)عــج( نیز اشــاره کرده و 
توضیح می دهد: طبــق آیه 45 
سوره احزاب باید امام را همیشه 
شاهد بدانیم؛ »إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا 
ًرا َونَِذیًرا« یعنی آن ها شاهد  َوُمَبِشّ
هســتند و در تمــام لحظه های 
زندگی حضور دارند؛ نامه اعمال 

ما به آن ها عرضه می شــود 
و بر رفتار ما اشــراف دارند؛ 
بنابرایــن باید تالش کنیم 
آنچــه مــورد رضایــت او 
است، انجام دهیم.او یادآور 
می شــود: نكته ســوم این 
است که بدانیم امام مظلوم 
اســت. او تمام اختیارات را 
از جانب خداوند در اختیار 
دارد و دارای جایگاه قدسی 

و فرا دنیوی است؛ او بر تمام قدرت های مادی 
مسلط است، اما در وضعیت غیبت قرار دارد. 
او صاحب دین است و برای رفتارها، اتفاقات 
و تعرضاتی که برای قرآن، پیامبر اکرم)ص( 
و... اتفاق می افتد بیش از همه درد می کشد. 

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مهدویت در گفت وگو با قدس مطرح کرد

یاد حضورامام زمانf باید معرفت  افزا باشد

 امام زمان)عج(
 در تمام لحظه های 

زندگی حضور 
دارند؛ نامه اعمال 

ما به ایشان عرضه 
می شود و بر رفتار 

ما اشراف دارند

بــــــرش

شانزدهمین شماره فصلنامه 
جستارهای فقهی و اصولی 

منتشر شد
معارف: شــماره شانزدهم فصلنامه علمی 
پژوهشــی جســتارهای فقهــی و اصولی 
ویــژه پاییــز ۹۸ منتشــر شــد. عناوین 
شانزدهمین شــماره این فصلنامه عبارتند 
از: »اعتبارســنجی تراکم ظنون در فرایند 
اســتنباط«، »رهیافتی بر انواع سنت فعل و 
نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط 
حكم«، »جســتاری در مكلف بودن کفار به 
فروع دین اسالم و آثار آن در فقه«، »درنگی 
در تأثیر کثرت ســفر در اتمام نماز و روزه 
مســافر«، »مالزمه بین اذن و عدم ضمان«، 
»بررســی جواز و عدم جواز لمس و دست 
دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر 
فقه امامیه« و »عدم مطلقّیت ضرر در امر به 

معروف و نهی از منكر«. 
گفتنی اســت؛ فصلنامه علمی پژوهشــی 
بــه  اصولــی  و  فقهــی  جســتارهای 
صاحب امتیــازی دفتر تبلیغات اســالمی 
حوزه علمیه قم )شــعبه خراسان رضوی(، 
الهی  مجتبی  مدیرمسئولی حجت السالم 
خراسانی و سردبیری دکتر حسین ناصری 

مقدم منتشر می شود. 

کتاب »درآمدی بر سبک 
بخشندگی« منتشر شد 

معارف: کتاب »درآمدی بر سبك بخشندگی؛ 
اصول و قواعد انفاق در نظام اخالقی اسالم« 
تألیف حجت السالم کاظم دلیری از سوی 
انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
روانه بازار نشر شــد. این کتاب که درصدد 
سامان بخشی به اصول، شرایط و آداب انفاق 
در اسالم است، با نگاهی نو و گسترده به این 
موضوع، می کوشد رفتارهای انفاقی پیروان 

اهل بیت)ع( را بهبود بخشد.
 »درآمدی بر سبك بخشــندگی« در 4۶4 
صفحه به نگارش درآمده و شامل فصل های 
زیر اســت: »مفاهیــم«، »شــرایط انفاق«، 
»رتبه بنــدی نوع انفاق بر حســب نیازهای 
انســان«، »اصول و قواعد انفــاق بر خود و 
بســتگان«، »اصول و قواعــد انفاق بر عموم 

نیازمندان« و »آداب انفاق«.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r معیشت مؤمنانه / بخش اول

پاسخ امیرالمؤمنین  به سه توجیه عمده اشرافیگری
مواجهه انسان با مسئله اقتصاد، موضوعی است که اگر به خوبی به آن پرداخته نشود 
می تواند به نتایج فاجعه باری در جامعه اسالمی منتهی شود؛ همان گونه که یكی از 
مسائلی که واقعه کربال را رقم زد، توسعه اقتصادی بدون ایجاد بستر و ظرفیت سازی 
در جامعه بود. مطرح کردن مسئله معیشت مؤمنانه به عنوان یك مسئله اقتصادی 
و پیوندی که می تواند با مســئله ای اجتماعی چون »خواص« داشته باشد، به فهم 
بهتر ما از تاریخ اسالم  و تحلیل صحیح تر آن کمك شایان توجهی می کند. درباره 
مواجهه حضرت امیرالمومنین)ع( با مسئله اشرافیگری روایتی نقل شده است که 
شاید بتواند کمی از  گره های ذهنی ما را باز کند و ما را با ظرافت های یك بحث مهم 

که امروزه گریبانگیر برخی از مسئولن ما نیز شده، آشنا کند. 
فردی به نام ســوید بن غفلة که احادیث عمدتاً نابی هم از او نقل شده، می گوید: 
در کوفه به خدمت حضرت علی)ع( وارد شــدم و دیدم در اتاق کار حكومتشــان 
جز حصیری که روی آن نشســته اند چیز دیگری وجود ندارد. سوید که از دیدن 
این صحنه تعجب کرده است، سه جمله به زبان می آورد که می توان در یك نگاه 
آسیب شناسانه آن ها را توجیه تجمل گرایی و اشرافیگری در طول تاریخ و به خصوص 
در این هزار و 400 سال جوامع اسالمی دانست. سوید بن غفلة خطاب به حضرت 
می گوید: »یا أمیرالمؤمنین، أنت ملك المسلمین و الحاکم علیهم و علی بیت المال، 
و تأتیك الوفود، و لیس فی بیتك سوی هذا الحصیر شی ء؟« در اولین جمله، سوید 
اعجاب و شگفتی اش از حصیرنشــینی حضرت علی)ع( را در تناقض با جایگاه و 
مسئولیت حضرت می داند و در توجیه زندگی تجملی و اشرافی، به مؤلفه »قدرت« 
استناد می کند. تفسیر این حرف سوید این است که اگر می خواهی به عنوان کسی 
که قدرت دارد، حرفت در جامعه خریدار داشته باشد، باید بریز و بپاش کنی. جمله 
دوم سوید ناظر به اختیارات امیرالمؤمنین)ع( نسبت به بیت المال است؛ او با گفتن 
این جمله که تو حاکم بیت المال هستی، ثروت داشتن را بهانه ای برای سر و شكل 

دادن به وضعیت ظاهری و تجمالت دفتر کار و زندگی امیرالمؤمنین)ع( می بیند.
 سومین جمله سوید بن غفلة پیچیدگی ها و ظرافت های بیشتری دارد که ممكن 
اســت هر مســئولی را هر چند نگهبان قدرت و ثروت باشد، در چاه ویل تجمل 
بیندازد. ســوید در آخرین جمله اش می گوید: »بر تو به عنوان حاکم مسلمانان، 
میهمانان و هیئت های نمایندگی وارد می شــوند؛ پس چرا در اتاقت چیزی جز 
این حصیر نباید باشــد؟« به زبان ساده تر سوید می گوید تو که حاکم مسلمانان 
هستی، آبروی تو اقتضا می کند در پیشگاه میهمانان حكومتی، قواعد تجمل گرایانه 
را بپذیری و به خودت برســی! شــاید به یك معنا بشود همان بحث تشریفات و 

تجمالت رایج امروز را بر این حرف سوید بن غفلة مترتب دانست.
حضرت امیر)ع( در جواب توجیه های زیرکانه ســوید جمله ای گفتند که تك تك 
کلمات آن نكته دارد؛ جمله ای که سوید پس از شنیدن آن قسم می خورد که او را 
به گریه انداخته است. حضرت علی)ع( به سوید فرمودند: »یا سوید، إن اللبیب ل 
یتأثث فی دار النقلة، و أمامنا دار المقامة قد نقلنا إلیها متاعنا، و نحن منقلبون إلیها 
عن قریب«؛ یعنی ای سوید! آدم عاقل در خانه ای که باید از آن منتقل شود، اثاث 
نمی چیند. در حالی که در جلو ما، خانه اقامت و آخرت است؛ ما متاع خود را به 

آنجا انتقال دادیم؛ خود هم بدانجا منتقل خواهیم شد.
 امام علی)ع( با گفتن این جمله به سوید یادآور می شود که انسان عاقل در حالی 
که حیات ابدی پیش روی او اســت، همه سرمایه اش را در فرصت کوتاه و رو به 
زوال دنیا هزینه نمی کند. تفســیر این جمله حضرت ناظر بر این نكته نیز هست 
که انسان اگر می خواهد معیشت مؤمنانه داشته و با ساده زیستی زندگی کند، باید 
مازاد هزینه اش را در راه آباد کردن آخرت هزینه کند، نه اینكه در دنیا خودش را 

نیز به سختی بیندازد ولی آخرتی نداشته باشد.

کتاب »فلسفه تاریخ در قرآن« نقد و بررسی می شود
  ایکنا: نشســت نقد و بررســی کتاب »فلســفه تاریخ در قــرآن« با حضور 
حجت الســالم دکتر جواد ســلیمانی امیــری، مؤلف اثر؛ موســی نجفی و 
محمدهادی گرامی، دو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی برگزار می شود. این نشست روز شنبه، ۲۳ آذر، از ساعت ۱0 تا ۱۲ در 
دفتر خبرگزاری بین المللی قرآن کریم )ایكنا( به نشانی »تهران، خیابان قدس، 

ابتدای بزرگمهر، پالك ۸5« برگزار خواهد شد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت شفاهی

حجت االسالم دکتر حسنعلی اخالقی امیری

استاد درس خارج حوزه علمیه قم:

اجتهاد برای تدوین نظام های اجتماعی اسالم، از طریق انس با قرآن محقق می شود

حوزه علمیه

 رسا: حجت السالم محمد حاج ابوالقاسم دولبی در مدرسه 
علمیه امام محمد باقر)ع( قم، با اشاره به تأثیر قرآن در اجتهاد 
اظهار کرد: اجتهاد ملكه ای است که به واسطه آن، انسان توانایی 

استنباط احكام اهلل را بدست می آورد. 
وی افزود: احكام اهلل دو بخش است؛ یك بخش فردی است که 
یك فرد در قبال خدای متعال و یا در قبال دیگران وظیفه ای 
برعهده دارد؛ مثل نماز یا رهن و طالق و ازدواج؛ نزدیك به 500 
آیه این دسته از احكام را بیان کرده است و اگر کسی بخواهد در 

این معنای احكام اهلل مجتهد شود خیلی انس با قرآن نیاز ندارد. 
او اضافه کرد: اما دسته دوم احكام اهلل مربوط به احكام اجتماعی 
است؛ مثل ضرورت عدالت در جامعه. آیا اساساً در اینجا ما 
یك اجتهاد دیگر در مورد نظام های حاکم بر زندگی مثل نظام 
آموزشی و تربیتی و هنری و اقتصادی و سیاسی داریم یا خیر؟

می توان  اینكه  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  خارج  درس  استاد 
گفت:  ساخت،  قرآن  آیات  اساس  بر  را  اجتماعی  نظام های 
می توان طوری نظام اجتماعی را ساخت تا گرایش مردم به 

سمت خدا و مذهب و نماز بیشتر شود، مگر می شود اسالم 
مورد  در  اما  باشد  داشته  قوانین  کوچك  معامالت  مورد  در 
نداشته  اجتماعی دستورعمل  و  اقتصادی  ساختارهای کالن 

باشد؟
 وی تصریح کرد: ما باید این احكام را در قرآن پیدا کنیم که 
این نوع اجتهاد با انس با قرآن ممكن می شود؛ ما می توانیم 
با اجتهاد، نظر اسالم را در مورد نظام های حاکم بر جامعه 

بدست  بیاوریم.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9805463
بدین وسیله به آقای/خانم

- زهرا باعقیده نام پدر: غالمحسین شماره ملی: 0690158211
- مهدی قانع شفائی نام پدر: محمدعلی شماره شناسنامه: 528

- کوروش قانع شفائی نام پدر: محمدعلی شماره ملی: 0960680446
- کیان قانع شفائی نام پدر: محمدعلی شماره ملی: 0971660816

- پریوش فاردقی نام پدر: فضل اله شماره شناسنامه: 11
همگ��ی از وراث مرحوم محمدعلی قانع ش��فائی با ش ش 3287 و دیگر ورثه احتمالی متوفی 

مذکور
ابالغ می گردد بانک اقتصاد نوین جهت وصول طلب خود بابت قرارداد بانکی: ش��ماره س��ند: 
1802/110/4140274/7، تاریخ سند: 1393/03/11، علیه شما اجرائیه ای به مبلغ موضوعات 
الزم االجرا: 161/335/322 ریال )صد و ش��صت و یک میلیون و س��یصد و سی و پنج هزار و 

سیصد و بیست و دو ریال( 
- اصل طلب: 69/992/384 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 91/342/938 ریال
- خس��ارت تأخیر روزانه: با نرخ 34 درصد، تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 1398/07/11 و 
دیگر خس��ارات متعلقه صادر کرده اس��ت و پرونده اجرائی به کالسه 9805463 در این اداره 
تش��کیل شد. و طبق گزارش مأمور پست آدرس شما شناسایی نشده است، لذا بنا به تقاضای 
بس��تانکار طب��ق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط ی��ک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ- 9811527 م.الف 332
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9806770
بدینوسیله به 

شرکت سهامی عام بیمه سرمد با ش  ث: 444067
بدهکار پرونده کالسه 9806770 که برابر گزارش اداره پست مشهد شناخته نگردیده اید ابالغ 

می گردد که برابر رأی کمیسیون شهرداری به شماره:
- رأی کمیسیون شهرداری به شماره سند: 89168/ک 77، تاریخ سند: 1398/05/16 و نیز

- پیش آگهی قطعی شده به شماره سند: 89168، تاریخ سند: 1398/05/19
بین شما و کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد مبلغ: موضوعات الزم االجرا: 4/513/842/808 
ریال )چهار میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار و هشتصد و هشت 
ریال( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9811529 م.الف 333
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 139404006093000145 

بکالسه 9401430
بانک ملی ایران ش��عبه بلوار خیام مشهد به استناد سند رهنی شماره 1047- 1389/03/13 
دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 317 مش��هد علیه آقای محمد امیری بادخور فرزند قربانعلی 
بش��ماره ملی 0871209764 اجرائیه ای تحت کالس��ه فوق در قبال مبلغ یکصد و بیس��ت و 
پنج میلیون و هفتصد و هش��تاد و ن��ه هزار )125/789/000( ریال ت��ا تاریخ 1394/03/19 
بانضمام خسارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ های 
1394/11/29 و 1394/12/25 بصورت نشر در جراید در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ پالک 
ثبت��ی بش��ماره دو هزار و چهارصد و چهل و یک )2441( فرع��ی از یکصد و نود و دو )192( 
اصلی بخش ده )10( مش��هد به آدرس مش��هد، الهیه، امیریه 37، خیابان ش��هید نجفی 1/1، 
مجتمع امید، بلوک 7، طبقه چهارم جنوب شرقی برابر گزارش شماره 2727- 1395/12/03 
کارشناس رس��می دادگس��تری بوارده 93008961- 1395/12/04 به مبلغ نهصد و هشتاد 
میلی��ون )980/000/000( ری��ال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و توصیف 
اجمال��ی ملک برابر گزارش مذکور بدین ش��رح می باش��د: آپارتمان مذک��ور در طبقه چهارم 
س��مت جنوب ش��رقی بلوک 7 که یک مجتمع 16 واحدی با تعداد طبقات چهار طبقه روی 
پیلوت می باشد قرار دارد مساحت آپارتمان 78/45 مترمربع می باشد و دارای هال و پذیرایی، 
دو خواب، آش��پزخانه، و س��رویس حمام و دستشویی می باش��د کف هال و پذیرایی سرامیک 
و آش��پزخانه اپن و دارای کابینت های فلزی میباش��د کف خواب ها موکت میباش��د سیس��تم 
گرمایش آپارتمان بخاری گازی و سیس��تم س��رمایش آن کولر آبی میباش��د. نمای ساختمان 
دارای آسانس��ور می باش��د نمای س��اختمان ترکیب گرانولیت و آجر نما میباشد. پنجره ها از 
جنس پروفیل فلزی با شیش��ه های س��اده می باش��د همچنین آپارتمان دارای انشعابات کامل 
میباش��د. ساختمان دارای اسکلت فلزی و مهاربندی بصورت بادبند میباشد. پس از دو مرحله 
بازدید و نبودن مالک در محل بنا به درخواس��ت نماینده بانک ملی آقای علیمرادی آپارتمان 
بر اس��اس بازدید از واحدهای مشابه ارزیابی گردید که حدود اعالمی ملک با مورد ارزیابی در 

روز ارزیابی بنا بر اظهار همسایگان در اختیار مالک میباشد.

پالک مذکور برابر پاس��خ استعالم شماره 100/94/34708- 1394/06/30 اداره ثبت منطقه 
دو مشهد دارای حدود و مشخصات ذیل می باشد؛ ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
در بلوک هفت طبقه چهارم جنوب ش��رقی به مس��احت 78/45 مترمربع که مس��احت 2/43 
متر آن تراس مس��قف است بش��ماره پالک مذکور از اراضی تقی آباد )الهیه( و با حق استفاده 

اشتراکی از اشتراکات و برابر قانون و آیین نامه قانون تملک آپارتمانها می باشد.
و برابر پاس��خ شماره 139885606267006667- 1398/07/25 اداره ثبت منطقه 4 مشهد 
بغیر از رهنی فوق فاقد س��ابقه بازداش��ت است. و محدود است: ش��ماالً بطولهای 1/52 متر و 
0/89 متر و 0/60 متر و 0/80 متر و 3/90 متر درب و دیوار است به فیلتر جلوی آسانسور و 
آسانسور و دیوار اشتراکی با واحد طبقه چهارم شمال شرقی، شرقاً بطولهای 3/00 متر و 2/00 
متر و 8/00 متر پنجره اس��ت به نورگیر اش��تراکی و دیوار به دیوار بلوک 8، جنوباً بطولهای 
1/50 متر و 1/30 و 1/90 متر و 0/90 متر و 4/18 متر دیوار و پنجره است به فضای محوطه 
اش��تراکی، غرباً بطول 8/61 متر دیوار اش��تراکی با واحد طبقه چه��ارم جنوب غربی و دارای 

پارکینگ شماره 5 بمساحت 12/50 مترمربع.
مزای��ده پالک ثبتی فوق در روز یکش��نبه مورخ 1398/10/08 از س��اعت 9/00 الی 12/00 
در محل ش��عبه اول اسناد رهنی اداره اجرای اسناد رسمی مش��هد واقع در خیابان پاسداران 
نبش پاس��داران 3/1 برگزار و بستانکار برابرنامه ش��ماره 99728216- 1398/03/01 بوارده 
2619- 1398/03/04 تقاضای برگزاری مزایده بصورت ششدانگ نموده است. مزایده بصورت 
ششدانگ از مبلغ پایه ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد. ضمناً 
حق مزایده و نیمعش��ر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا 
نامعل��وم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و برابر ماده 125 آیین نامه 
اجرا نقداً و فی المجلس وصول خواهد ش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز 

بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ- 9811532 م.الف 334
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آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 پرونده کالسه: 9400273
پیرو اجراییه صادره کالسه 9400273 متعهد: محمدعلی پودینه و غالمرضا ظفری- متعهدله: 
اقتصاد نوین بدین وسیله به آقای محمدعلی پودینه فرزند عیسی به شماره شناسنامه 17296 
متول��د 1348/09/25 و کدمل��ی 3620171912 ابالغ می گردد در پالک 1- فرعی: 22512 
فرع��ی از 1553 فرعی از 11666 فرع��ی از 11664 فرعی از پالک اصلی 175 در بخش: 10 
مش��هد ناحیه: 4 مشهد واقع در: 4 مشهد متعلق به محمدعلی پودینه در مقابل طلب اقتصاد 
نوی��ن واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائی به قید قرعه حس��ن عبداهلل پور 
کریزی بعنوان کارشناس انتخاب گردیده لذا مراتب بدینوسیله به شما اعالم می شود که طبق 

مقررات کارشناس مذکور نسبت به ارزیابی اقدام خواهد نمود. آ- 9811533 م.الف 335
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده: 9804161
بدین وسیله به خانم

- فاطمه فرشچیان نام پدر: محمدرضا شماره ملی: 0938746960 شماره شناسنامه: 293
اب��الغ می گردد بانک اقتصاد نوین جهت وصول طلب خود بابت قرارداد بانکی ش��ماره س��ند: 
1802/115/4757565/1، تاری��خ س��ند: 1392/11/17، تنظیم��ی بان��ک فوق علیه ش��ما 
اجرائی��ه ای به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 147/811/466 ریال )صد و چهل و هفت میلیون 

و هشتصد و یازده هزار و چهارصد و شصت و شش ریال(
- اصل طلب: 79/837/790 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 67/973/676 ریال
- خسارت تأخیر روزانه شرح: با نرخ 34 درصد، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/05/17 
و دیگر خس��ارات متعلقه صادر کرده است و پرونده اجرائی به کالسه 9804161 در این اداره 
تش��کیل شد. و طبق گزارش مأمور پست آدرس شما شناسایی نشده است، لذا بنا به تقاضای 
بس��تانکار طب��ق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط ی��ک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ- 9811534 م.الف 336
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806121
بدینوسیله به آقای حمید برازنده احمدآبادی نام پدر: صفر شماره ملی: 0933520336 شماره 
شناسنامه: 1971 ابالغ می گردد که بستانکار پرونده مؤسسه نور تاریخ ایجاد: 1398/08/14 به 
نشانی: فلسطین مستند به قرارداد بانکی: شماره سند: 9537062، تاریخ سند: 1395/03/25 

جمعاً بمبلغ موضوعات الزم االجرا: 110/000/000 ریال )صد و ده میلیون ریال(
- اص��ل طلب: 100/000/000 ریال- خس��ارت تأخیر تأدیه: 10/000/000 ریال- خس��ارت 
تأخیر روزانه: 1/731 ریال، تاریخ مبنای محاس��به خس��ارت: 1398/08/02 ریال میباش��د و 
پرونده اجرائی به کالسه 9806121 علیه شما در این اداره اجرا تشکیل گردیده است و چون 
برابر اعالم مأمور ابالغ پس��ت بدلیل عدم شناس��ایی آدرس شما به شرح متن سند ابالغ میسر 
نگردیده است لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب طی 
این آگهی به شما ابالغ و عملیات اجرائی ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به شما ادامه خواهد 

یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9811535 م.الف 337
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093000787
بدینوس��یله به آقای محمد تاجی الیاتو نام پدر: محمدحسن تاریخ تولد: 1355/06/09 شماره 
ملی: 5569928022 شماره شناسنامه: 14 بدهکار پرونده کالسه 9804723 که برابر گزارش 
1398/07/01 مأمور پست آدرس شما شناخته نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی: 
ش��ماره س��ند: 109620471، تاریخ س��ند: 1396/06/29، بین ش��ما و بانک سپه به میزان 
106/332/801 ریال )صد و ش��ش میلیون و س��یصد و سی و دو هزار و هشتصد و یک ریال( 
ش��امل: - اصل طلب: 95/747/148 ریال- س��ود: 3/598/848 ریال- خس��ارت تأخیر تأدیه: 
6/986/805 ریال- خس��ارت تأخیر روزانه: 31/281 ریال، تاریخ مبنای محاس��به خس��ارت: 
1398/06/24 تا وصول کامل مطالبات بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت ص��دور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در 
این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در 
روزنامه قدس چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. آ- 9811536 م.الف 338
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093001012/1
بدینوس��یله به آقای امیر حمیدی فر نام پدر: محمدحس��ین تاریخ تولد: 1360/05/11 شماره 
ملی: 0942485327 شماره شناسنامه: 736 ابالغ می گردد بدهکار کالسه پرونده 9806123 
که آدرس ش��ما برابر گزارش مأمور پس��ت در مورخه 1398/08/22 ش��ناخته نگردید، ابالغ 
میگردد که به اس��تناد قرارداد بانکی: ش��ماره س��ند: 9131248، تاریخ سند: 1391/05/10 
جمع��اً بمبلغ موضوعات الزم االج��را: 57/000/000 ریال )پنجاه و هفت میلیون ریال(- اصل 
طل��ب: 30/000/000 ریال- خس��ارت تأخیر تأدی��ه: 27/000/000 ریال- خس��ارت تأخیر 
روزانه: 1/899 ریال، تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 1398/08/02 علیه شما و مؤسسه مالی 
اعتباری نور به مبلغ 57/000/000 ریال بدهکار میباشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که در تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت 
در روزنامه چاپ و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. آ- 9811537 م.الف 339
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
شماره آگهی: 139803908285000013
شماره پرونده: 139404008285000007

مس��تند به مواد 121 و 122-آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می ششدانگ یک باب منزل 
مس��کونی به ش��ماره پالک ثبتي یک هزار و پنجاه و پنج فرعی از دوارده اصلی واقع در بخش 
دوازده نیمبلوک اس��تان خراس��ان جنوبی به مس��احت چهارصد و پنج متر و بیس��ت و یک 
س��انتیمتر مربع به نشاني: شهر نیمبلوک خیابان ولی عصر 10 پالک 61 که ششدانگ عرصه 
و اعیان آن ذیل صفحه س��یصد و هش��تاد و دو دفتر امالک ذیل شماره سه هزار و صد ثبت و 
س��ند مالکیت به نام: عید محمد حس��نی اسدآباد نام پدر: قربان تاریخ تولد: 1358,03,12 به 
ش��ماره ملی: 0888276222 به شماره شناسنامه: 391 صادر شده است. و محدود به حدود 
اربعه به ش��رح پرونده ثبتی ش��ماالً: دیواریس��ت بطول یازده متر و چهل و س��ه سانتیمتر به 
خیابان به عرض بیس��ت متر ش��رقاً: در دو قسمت اول به دیوار بطول سی و سه متر و پنجاه و 
دو س��انتیمتر به قطعه یکصد و هفتاد و هفت تفکیکی ش��ماره دو هزار و سی و هفت فرعی از 
دوازده اصلی دوم دیواریس��ت بطول یک متر و نود و دو س��انتیمتر به خیابان به عرض دوازده 
متر جنوباً : درب و دیوار بطول یازده متر و نود و پنج سانتیمتر به خیابان به عرض دوازده متر  
غرباً: درب و دیوار بطول یازده متر و نود و پنج سانتیمتر به خیابان به عرض دوازده متر حقوق 
ارتفاقی ملک: ندارد.که به موجب س��ند رهنی ش��ماره شش هزار و چهارصد و شصت و هفت 
مورخ نوزدهم خرداد ماه س��ال یک هزار و س��یصد و نود و سه دفترخانه اسناد رسمي شماره 
یک ش��هر خضری دشت بیاض استان خراس��ان جنوبی در قبال مبلغ چهارصد شصت و پنج 
میلیون ریال به عنوان اصل طلب به انضمام س��ود و خسارت تاخیر تادیه موضوع بدهی آقای: 
عید محمد حس��نی اس��دآباد که براي مدت سی و شش ماه در رهن بانک ملت شعبه خضری 
قرار گرفته اس��ت. چون متعهد ظرف مدت مندرج در س��ند به تعهدات خویش عمل ننموده 
اس��ت ، بانک مرتهن مس��تند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند 
راجع به وصول مبلغ )پانصد و س��ی و ش��ش میلیون و یکصد و بیس��ت و هشت هزار و پانصد 
و بیس��ت و دو ریال( به ش��رح )چهارصد و ش��صت و پنج میلیون ریال  به عنوان اصل طلب و 
مبلغ هفتاد و یک میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست و دو ریال به عنوان  
خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ هفتم خرداد ماه س��ال هزار و س��یصد و نود و چهار به انضمام 
جریم��ه دی��ر کرد تا روز وصول ( تقاضای صدور اجرائیه بر علیه )متعهد( به عنوان وام گیرنده 
و راهن با مش��خصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9400008 در این خصوص نزد 
واحد اجرای اداره ثبت اس��ناد و امالک بخش نیمبلوک تش��کیل ش��ده است که پس از ابالغ 
اجرائی��ه و انقض��ای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعه��د بدهی خویش را پرداخت یا نزد 
صندوق ثبت تودیع ننموده و به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و 
بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره 139705008285000487 مورخ 
س��ی ام آبان ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت ملک فوق با عرصه ای به مساحت چهارصد 

و پنج متر و بیس��ت و یک س��انتیمتر مربع اعیان حدوداً یکصد و هفت��اد و پنج مترمربع می 
باشد. ملک مورد نظر یک منزل ویالیی واقع در شهرستان قاینات ، شهر نیمبلوک خیابان ولی 
عصر 10 قطعه شمالی پالک 63 میباشد سیستم سازه ای آن دیوار باربر با سقف طاق ضربی 
بوده ، نمای خارجی س��نگ داشته و ملک دارای انشعابات منصوبه می باشد.کف قسمت های 
مختلف آس��تر سیمان و کابینت آشپزخانه فلز میباشد.لذا با در نظر گرفتن موقعیت و مصالح، 
س��اختمان به مبلغ یک میلی��ارد و پنجاه میلیون ریال ارزیاب��ی و بدلیل عدم وصول اعتراض 
قطعیت یافته و به درخواس��ت مرتهن پالک فوق بصورت شش��دانگ از ساعت 9 الی 12 صبح 
روز چهارش��نبه مورخ: یازدهم دی ماه س��ال یک هزار و س��یصد و نود و هشت در اداره ثبت 
اس��ناد وامالک بخش نیمبلوک واقع در شهر خضری دشت بیاض به نشاني بلوار امام رضا)ع( 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رس��د.مزایده حضوري و نقدي از مبلغ ارزیابی ش��ده 
ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته میشود 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 دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است که در صورت 
وجود مازاد مس��ترد خواهد ش��د ،حقوق دولتی به شرح ماده 40 آئین نامه اجرا نقداً وصول و 
نس��یه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد.ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رس��می گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد ش��د و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلس��ه مزای��ده اقدام به پرداخت یا 

تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.9811569
تاریخ انتشار: پنجشنبه: بیست و یکم آذر ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت                     

 حمید رضا توسلي فرشه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم صبورا معصومی دارای شناس��نامه ش��ماره 964 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 4/980281ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فقیرمحمد معصومی به شناسنامه 767 در تاریخ 1374/4/22 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محی الدین معصومی به ش ملی 0749337151 متولد 1331/11/03 فرزند متوفی  
2- شمس الحق معصومی به ش ملی 0749351292 متولد 1344/05/20 فرزند متوفی  

3- مریم معصومی به ش ملی 0749343321 متولد 1337/01/01 فرزند متوفی  
4- نصرت معصومی به ش ملی 0749332840  متولد 1326/4/17 فرزند متوفی  
5- صبورا معصومی به ش ملی 0748803416 متولد 1349/06/05 فرزند متوفی  
6- حلیمه معصومی به ش ملی 0749355050 متولد 1347/04/31 فرزند متوفی  

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

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9811565
تاریخ انتشار : 1398/9/21 

حسن رضائی منفرد 
قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای رس��ول گلستانی بهلولی دارای شناسنامه شماره 578 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4/980111ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شیرمحمد گلستانی بهلولی به شناسنامه 1 در تاریخ 1397/6/4 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مریم عباداللهی سعدآبادی فرزند حسین به ش ملی 0749490691 متولد 1335/1/10 
همس��ر متوفی 2- حسین گلس��تانی بهلولی به ش ملی 0749561084 متولد 1361/5/20 
فرزند متوفی 3- اس��ماعیل گلس��تانی بهلولی به ش مل��ی0749554071 متولد 1360/2/1 
فرزند متوفی 4- رمضان گلستانی بهلولی به ش ملی0748752668 متولد 1354/6/2 فرزند 
متوفی 5- رسول گلستانی بهلولی به ش ملی 0748753373 متولد 1358/1/5 فرزند متوفی 
6- س��کینه گلس��تانی بهلولی به ش ملی 0748413405 متول��د 1355/4/20 فرزند متوفی 
7- حس��ن گلستانی بهلولی متولد 1364/4/20 به ش ملی 0749877375 فرزند متوفی 8- 
یحیی گلستانی بهلولی به ش ملی 0749878045 متولد 1366/1/28 فرزند متوفی 9- یاسر 
گلس��تانی بهلولی به ش ملی 0740009745 متول��د 1368/1/10 فرزند متوفی 10- فاطمه 
گلس��تانی بهلول��ی به ش ملی 0740067028 متول��د 1369/5/1 فرزند متوفی 11- مجتبی 

گلستانی بهلولی به ش ملی 0740210238 متولد 1372/5/25 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9811566
تاریخ انتشار : 1398/9/21 

حسن رضائی منفرد 
قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران
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اگر نمی توانید ماهی ۲ میلیون قسط بدهید

در طرح ملی مسکن ثبت نام نکنید!
زهرا طوســی: قرار بود طــرح ملی 
مســکن، دهک های کــم درآمد بدون 
سرپناه را خانه دار کند، ولی اما و اگرهای 
وزارت شهرســازی خیلی زود کورسوی 
امید را در دل این خانوارها خاموش کرد. 
وزارت راه و شهرسازی گفته بود هدف 
از اجــرای طرح ملی مســکن »تأمین 
مســکن ارزان برای فاقدان مسکن« است، اگر چه همگان می دانستند 4 میلیون 
کاستی مسکن، در کشور با 400 هزار واحد طرح ملی جبران نمی شود ولی برای 
دهک های کم درآمد که با تورم شدید بخش مسکن، رؤیای خانه دار شدن را به 
فراموشی سپرده بودند ارزش ثبت نام کردن را داشت و می توانست به اندازه 10 

درصد شانس صاحبخانه شدن آن ها را بیشتر کند. 
طبق آنچه متولیان این طرح گفته بودند، تمام شروطی که متقاضیان ثبت نام باید 
می داشتند این بود که شخص سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل او نباید زمین 
یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ۸4 به بعد داشته باشند و پس از انقالب نیز 
از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی برای تأمین مسکن استفاده نکرده باشند. 
به عبارتی فرم »ج« در استعالم از سامانه مرتبط باید سبز باشد.شرط دیگر متأهل 
بودن بود که البته زنان خودسرپرســت مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن 

می توانستند در این طرح نام نویسی کنند.
داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از 
دیگر الزامات بود و شرط ها به نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی 
نظیر چک برگشتی، تســهیالت معوقه و غیره، امکان سپرده گذاری حداقل ۳0 

درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی ختم به خیر می شد.
این طرح مسکن با این شروط، رسانه ای و ثبت نام در استان های مختلف کشور 
آغاز شد. با تکمیل ثبت نام در برخی شهرها خیلی زود وزیر راه و شهرسازی اعالم 

کرد 40 درصد از ثبت نام کنندگان مسکن ملی، مشمول این طرح نمی شوند.

 همه شروطی که گفته نشده بود
در این میان اما حرف های جدیدی هم از ســوی مقامات وزارت راه وشهرسازی 
گفته شد، از جمله اینکه اگر سرپرست خانواری نمی تواند ماهی ۲ میلیون قسط 
بدهد در طرح ملی مســکن ثبت نام نکند، چرا که با حضور این افراد فاقد تمکن 

مالی، ترافیک سایت برای دیگر متقاضیان باال می رود. 
در این راستا رضا نگهبان، یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از کسانی که 
توانایی پرداخت اقســاط تسهیالت وام بانکی با سود 1۸درصد را در طرح مذکور 

ندارند خواسته است به سایت مراجعه نکنند. 
وی گفته است با ورود این افراد به سامانه تنها ترافیک ثبت نام بیشتر شده و حقوق 
همشهریان نقض می شود؛ پس به طوراکید به این افراد توصیه می کنیم در ثبت نام 
شــرکت نکنند.خوب است بدانید در طرح ملی مسکن وام هایی بین 7۵ تا 100 
میلیون تومان با ســود 1۸ درصد به متقاضیان پرداخت می شود.. بر این اساس 
متقاضی در یک بازه 1۲ساله باید اقساط این وام را بازپرداخت کند؛ در روش ساده 
و پلکانی باید سودی بین 100 تا 160  میلیون تومان به بانک عامل پرداخت کند.

در بازپرداخت به روش ساده، وام گیرنده ماهانه برای تسهیالت 100 میلیون تومانی 
باید یک میلیون و 991  هزار و 19۵ تومان قسط پرداخت کند. کل بازپرداخت در 
این روش ۲44 میلیون و 67۳  هزار و ۲1۵ تومان خواهد بود. متقاضی در انتهای 
سال دوازدهم 144 میلیون و 670 هزار تومان برای این وام سود پرداخت می کند.

در روش پلکانی رقم اقســاط از یک میلیون و ۵۳0 هزار تومان آغاز شده و به ۲ 
میلیون و 10۵ هزار تومان در ســال 1۲ افزایش می یابد. کل بازپرداخت در ماه 
دوازدهم سال 1۲ افزون بر ۲۵9 میلیون و 66۵ هزار تومان و سود آن 1۵9 میلیون 
و 66۵ هزار تومان اســت.برای وام 7۵ میلیون تومانی نیز متقاضی بیش از 100 
میلیون تومان سود به روش ساده با اقساط ماهانه یک میلیون و ۲7۵ هزار تومان 
پرداخت می کند. در روش پلکانی برای وام 7۵ میلیون تومانی، قسط ماهانه از یک 
میلیون و 144  هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون و ۵۸۲ هزار تومان در سال 
دوازدهم ختم می شود. میزان سود در این روش حدود 1۲0 میلیون تومان است.

دستگاه ها می توانند با برگزاری»نمایشگاه های معکوس« نیازهای وارداتی خود را به بازار داخلی اعالم کنند

رونق تولید به سفارش دولت
اهمیت موضوع  اقتصاد   پژوهشــی   گروه 
حمایت از کاالی ایرانی به قدری اســت که رهبر 
انقــالب اســالمی بارها خطاب به آحــاد مردم و 
مسئوالن، مسئله اصلی کشور را اقتصاد و معیشت 
مردم دانســتند و محور قــرار دادن تولید ملی را 
پیش نیاز رونق اقتصادی اعالم کرده اند. در همین 
راستا، در سال های اخیر توجه به محصوالت تولید 
داخل و خرید کاالی ایرانی ذهن مسئوالن کشور 
را به خود مشغول کرده و برنامه ریزان این امر برای 
رسیدن به این هدف راهکارهای حمایتی متفاوتی 

ارائه داده اند.
بررسی مدل های حمایتی  کشــورهای با اقتصاد 
قدرتمند، نشان می دهد انواع کمک های مستقیم 
)یارانه( و غیرمســتقیم )تبلیغات( دولت در تولد 
و رشــد بنگاه های بزرگ نقش اساســی داشــته 
است. تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کاالی 
داخلی با انواع روش ها ازجمله تبلیغات، برگزاری 
نمایشگاه های معرفی محصوالت، منع خرید کاالی 
خارجــی از محل بودجه های دولتــی و... ازجمله 
حمایت های غیرمســتقیم دولت ها برای تضمین 

بازار تولیدکنندگان داخلی خود است.
 در ایران از سال های میانی دهه ۸0 با ساخت و 
توسعه مجتمع های نمایشگاهی در سراسر کشور 
و بهبود کیفیت نمایشگاه ها، نخستین تالش ها در 
راستای معرفی توانمندی های صنعتی و خدماتی 
کشــور صورت گرفته است. در این بین، تاکنون 
به طور عمــده روی عرضه محصــوالت تولیدي 
ســرمایه گذاری شده است. به این صورت که هر 
کسی در حوزه مرتبط با خود، محصولي را تولید 
مي کند و پس از آن، به دنبال مشتری این دستاورد 
مي رود. طبیعتاً در بیشتر مواقع شانس پیدا کردن 
مشتری زیاد نیست. بنابراین مدل بهینه آن است 
که توســعه علم و فناوری به صورت تقاضامحور 
پیگیری شــود. یعنی فناوری هایی توسعه داده 
شــود که مشتری برای آن وجود دارد. به عبارت 
دیگر، عدم اتصال عرضه و تقاضای فناوری ازجمله 
موضوعات مهمی اســت که کمبود آن در حوزه 
تولید احســاس می شود. یعنی ســازوکاری که 
در آن نهاد های دولتی و شــرکت های خصوصی 
بتوانند مسائل فناورانه خود را برای شرکت های 
دانش بنیان و تیم هــای فناورمحور ارائه و از این 

طریق، نیازهــای خود را بــرآورده کنند، وجود 
نداشته است. حتي در مواردي، عکس این عمل 
شده است؛ به نحوي که با وجود توان داخل در یک 
حوزه، محصول مشــابه از خارج تأمین شده و در 

پروژه هاي دولتي مورداستفاده قرار گرفته است.
تجربه کشورهای موفق در بازارسازی محصوالت 
واحدهای تولیدی نشــان دهنده آن است که در 
کنار مدل های سنتی و رایج مذکور، از روش های 
دیگری نیز برای برگزاری نمایشگاه های تبلیغاتی 
اســتفاده می کننــد، نمایشــگاه های معکوس 
)Reverse Expo( ازجمله این روش ها هستند. 
در مدل مذکور، دستگاه های دولتی و خصوصی به 
عنوان میزبان نمایشگاه، نیازهای خود را مطرح 
می کننــد و در طرف مقابل بخش هــای دارنده 
توانمندی در زمینه تولید کاال و خدمات با توجه 
به توانایی های خود به این نیاز پاسخ خواهند داد.

 رهبر معظم انقالب: دستگاه ها 
نیازمندی های خود را ارائه کنند

خوشبختانه از سال گذشته، تحوالتي در این زمینه 
در کشور شروع شده است. این موضوع موردتأکید 

رهبــر معظم انقــالب نیز قرار 
گرفته اســت و ایشان به تازگی 
در دیــدار بــا تولیدکنندگان، 
کارآفرینــان و فعاالن اقتصادي 
با اشاره به ضرورت نقش آفریني 
»قطعه ســازی  فرمودند:  دولت، 
-نفت،  مختلف  حوزه هــای  در 
خودرو، لوازم خانگی، حمل و نقل، 
ماشــین آالت- تجمیع بشــود، 
این ها را با همدیگر تبادل کنند، 

هم افزایی کنند، نمایشگاه دائمی برای نشان دادن 
این ها تشکیل بشــود. من قباًل هم گفتم؛ چند 
مــاه قبل از این بنده گفتــم که نیازهای صنایع 
مختلف در بخش هایی که گیــر و گور دارند در 
صنایعشان، احصا بشود، داده بشود به دستگاه های 
دانش بنیان یا به دانشگاه ها، این ها کاری را که در 
این زمینه کردند، نمایش بدهند؛ این اتفاق افتاد، 
خوشــبختانه یک قدم برداشته شد منتها کافی 
نیست. نمایشگاه دائمی قطعه سازی در بخش های 
مختلف تشــکیل بشود، به وجود بیاید و این کار 

انجام بگیرد«.
در این راســتا، شــورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری )عتف(، صندوق نوآوری و شــکوفایی و 
مرکز همکاری های تحول و پیشــرفت ریاست 
جمهوری تصمیم به برگزاری نمایشگاه »معرفی 
تقاضای ساخت و تولید تجهیزات، قطعات، مواد 
و سیستم های مورد نیاز صنایع« 
گرفته اند. نمایشگاهی متفاوت با 
قالب نوین که هدف آن معرفی 
نیاز مجموعه های دولتی و ارائه 
بخشی از بازار محصوالت مورد 
به شرکت های  آن ها  اســتفاده 
دانش بنیان و واحدهای تولیدی 

ایرانی است. 

 تقاضامحوری؛ کلید حل مشکالت ناشی 
از تحریم

یکی از چالش هایی که جمهوری اســالمی ایران 
همــواره با آن روبه رو بــوده و در یک دهه اخیر 
شدت پیدا کرده، وضع تحریم های ظالمانه علیه 
کشــور اســت. وجود این تحریم ها موجب شده 
امکان دسترسی کشور به قطعات، تجهیزات، مواد 
اولیه و فناوری های موردنیاز برای توسعه صنعتی 
با مشکل مواجه شود؛ اگرچه این موضوع در نگاه 
اول، تهدیدی برای کشــور به حساب می آید، اما 

با نگاهی دقیق تر، می توان آن را به فرصتی برای 
رشد درون زای صنعت کشور تبدیل نمود. یکی از 
فرصت هایی که در دل تحریم برای کشــور پدید 
آمده، ارائه نیازهای فناورانه کشــور برای تأمین 
آن به کمک توان داخلی اســت؛ در این صورت، 
عالوه بر اینکه زمینه رشد تولیدکنندگان داخلی 
فراهم می شود، نیاز کشور به محصوالت وارداتی و 
درنتیجه تأثیر تحریم ها بر پیشرفت کشور کاهش 
پیدا می کند. در صورتی که دستگاه های دولتی و 
خصوصی نیازهای فناورانه خود را به طور شفاف 
مطرح کنند و ایــن اعالم نیاز به قرارداد و تولید 
محصول از ســمت مجموعه های دانش بنیان و 
دانشگاهی منتج شود، قطعاً در کاهش مشکالت 

ناشی از تحریم اثرگذار خواهد بود.

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند 
اثری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. 
ازجمله مهم ترین وظایف دانشــگاه ها، آموزش و 
ارتقای علمی دانشــجویان و شناخت و برطرف 
کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و ســایر 
بخش هاست، از ســوی دیگر بخش صنعت هم 
وظایفی دارد. استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات 
دانشگاهیان در عملیات تولید محصوالت و فراهم 
آوردن بازار کار و اشتغال زایی مفید برای جوانان 

و افرادی که آموزش های مرتبط را در دانشگاه ها 
گذرانده اند هم از وظایف بخش صنعت محسوب 

می شود.
امــروزه متأســفانه فاصلــه قابــل توجهی بین 
ظرفیت های علمی کشور با نیازهای بخش صنعت 
وجود دارد که باید شکاف موجود با تعامل بیشتر 
صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود. ازجمله 
ابزارهایی که می تواند در این زمینه کارساز باشد 
برگزاری نمایشگاه های تقاضامحور است، چراکه 
در ایــن مدل، بخش صنعت به عنــوان خریدار 
محصول به مراکز تولید علم و فناوری )دانشگاه( 

سفارش تولید علم و نمونه سازی خواهد داد.

 کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان
شــرکت های دانش بنیان مؤسســات خصوصی 
هســتند که به منظــور افزایش علــم و ثروت، 
توســعه اقتصادی بر پایه دانش و مهم تر از همه 
تجاری سازی ایده های فناورانه با ارزش افزوده باال 
تشکیل می شوند. فقدان فرهنگ سرمایه گذاری 
خطرپذیر در کشــور و عــدم حمایت از طرح ها 
و ایده های شــرکت های دانش بنیان، مشارکت 
نکردن شــرکت های دانش بنیان در پروژه های 
دولتی، واردات بی رویه کاالهای خارجی مشابه 
با کاالهای تولید شــده توســط شــرکت های 
دانش بنیان داخلی و... ازجمله مهم ترین دالیل 

تراز مالی پایین این شرکت هاست.
افزایش ســهم شــرکت های دانش بنیان از بازار 
محصــوالت مورد نیــاز دســتگاه های دولتی و 
صنایع، یکی از مهم ترین سیاست های حمایتی 
درخصوص این شرکت هاســت. در این راســتا، 
برگزاری نمایشــگاه های تقاضامحــور که در آن 
دســتگاه های اجرایی و صنایــع در بخش های 
مختلف اقتصادی نیازهای خود را مطرح می کنند، 
اقدامــی در جهــت عملیاتی کــردن وعده های 

حمایتی مسئوالن محسوب می شود.
با توجه به مشکالت اقتصادی کشور و تحریم های 
تقاضای  نمایشگاه  »معرفی  برگزاری  بین المللی، 
ســاخت و تولیــد ایرانی« )تســتا( ضمن ایجاد 
فرصت های فراوان شــغلی، قدمی در راســتای 
اقتصاد مقاومتی، اقتصــاد دانش بنیان و تأمین 

نیازمندی های صنایع در داخل کشور است.

 مهم ترین وظایف 
دانشگاه ها، برطرف 
کردن نیازهای 
تحقیقاتی بخش 
صنعت و سایر 
بخش هاست

بــــــــرش

ثبات به زودی به بازار ارز بازمی گردد   اقتصاد: عبدالناصر همتی گفت: بانک مرکزی در بازار حضور محکم داشته و توانایی هم دارد؛ ذخایر ارزی هم موجود است. این موضوع هیچ ربطی به بحث تورم 
ندارد و در توان ملی ما تأثیر نمی گذارد. همتی با بیان اینکه به زودی ثبات در بازار ارز ایجاد می شود، گفت: مشکالتی هم که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شده به خاطر مسائل سیاسی و جو روانی ایجاد 

شده، بود و ان شاءاهلل به زودی هم رفع می شود. وی درباره بازار متشکل ارزی هم گفت، نمی تواند زمان مشخصی برای راه اندازی بازار اعالم کرد ولی تا پیش از پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

گزارش کوتاه

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

دراج��رای ماده 3 قان��ون  و 13 آیین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است به شرح 

ذیل جهت اطالع عموم آگهی می شود:
1- آقای رضا  وحدانی  فرزند  غالمحس��ین    ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکباب باغمنزل 
,   به مس��احت 1592/90  متر مربع ,خریداری مع الواسطه از آقای عبدالرحیم نقابت و 
خانم فخر جهان فیاض  , پالک 1661  فرعی از 1-  اصلی    بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس- باغشهر اسالمیه-–خیابان شهید محبی  
 2- آقای علیرضا نقیب زاده  فرزند  عبدالحس��ین   ,  نس��بت  به  شش��دانگ یک قطعه 
باغمن��زل  ,   ب��ه مس��احت 587/44  متر مربع ,خریداری از آقای  عبدالحس��ین نقیب 
زاده    , از پ��الک 4684  فرع��ی از 1486 فرع��ی  از 1-  اصل��ی    بخش یک  فردوس  
محل وقوع ملک شهرس��تان  فردوس-باغشهر اسالمیه-خیابان امام خمینی )ره(-پشت 

پاسگاه انتظامی
3- آقای علی فرار  فرزند امیر  ,  نس��بت به  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی   ,   به 
مساحت 364/12   متر مربع ,از محل مالکیت مشاعی خودشان ,از  پالک 3441  فرعی 
از 1-  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  فردوس-شهرک انصار 

–حاشیه بولوار امام رضا )ع(
4- خانم ناهید کشتبان    فرزند  محمد حسین     ,  نسبت  به  ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی ,   به مس��احت 23/74   متر مربع , خریداری مع الواس��طه از آقای غالمحسین 
نظریان   , از پالک 4111    فرعی  از 1- اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان  فردوس-خیابان بسیج 9 
5- آقای غالمرضا احمدی   فرزند  حس��ن ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکباب ساختمان,   
به مس��احت 304/24  متر مربع , انتقال بالواس��طه  از  مالک رس��می آقای اس��ماعیل 
اسماعیلی برون  , از پالک 4500 فرعی از 1- اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان  فردوس-خیابان همافران 3-پالک 50
6- آقای  جواد کاظمی فرزند  حیدر  نس��بت  به  س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب 
س��اختمان,   ب��ه مس��احت 219/53  متر مربع ,خریداری از ش��رکت تعاونی مس��کن 
بسیجیان فردوس و همچنین انتقال مع الواسطه از تمامی مالکین مشاعی پالک 4111 
فرعی  )توضیحاً : برابر اعالم کارشناس��ان منتخب از محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی 
پ��الک4111 فرعی  می باش��د(  , از پالک 4111  فرعی و از پ��الک 7121 فرعی و از 
پالک 9903 فرعی و از پالک 10772 فرعی از 1-  اصلی    بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس- شهرک بسیجیان – خیابان طالئیه 3
7- خانم نس��رین بردبار فرزند  علی اکبر  نس��بت  به  س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ 
یکباب س��اختمان,   به مساحت 219/53  متر مربع ,خریداری از شرکت تعاونی مسکن 
بسیجیان فردوس و همچنین انتقال مع الواسطه از تمامی مالکین مشاعی پالک 4111 
فرعی  )توضیحاً : برابر اعالم کارشناس��ان منتخب از محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی 
پ��الک4111 فرعی  می باش��د(  , از پالک 4111  فرعی و از پ��الک 7121 فرعی و از 
پالک 9903 فرعی و از پالک 10772 فرعی از 1-  اصلی    بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس- شهرک بسیجیان – خیابان طالئیه 3
8- آق��ای محم��د دادرس محب  فرزند علی  ,  نس��بت به  شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی   ,   به مس��احت 338/04   متر مربع ,از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان ,از  
پ��الک 344  فرع��ی از 2-  اصل��ی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس-خیابان فاطمیه )س(
9- آقای حس��ین غفاری   فرزند  محمد علی  , نس��بت به ششدانگ  یکقطعه  باغ ,  به 
مس��احت 2159/62  متر مربع ، خریداری  مع الواسطه از آقایان عبدالرحمان کشمیری 
و محم��د باق��ر هروی زاده  , پالک 2153   فرع��ی  از  1  - اصلی بخش یک   فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان  فردوس- باغشهر اسالمیه –خیابان سلمان 
10- آقای مجتبی اس��د پور فرزند اس��د اله   نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از  یکباب س��اختمان مسکونی  ,  به مس��احت 59/09  متر مربع ،  خریداری 
ش��ده مع الواس��طه از آقای رجبعلی روان جمجاه   , قس��متی از  پالک  851   فرعی از 
2  - اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس – خیابان ش��هید 

رجایی 2
11- خانم زهرا برمکی فرزند محمد رضا    نس��بت  به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ 
قس��متی از  یکباب س��اختمان مسکونی  ,  به مس��احت 59/09  متر مربع ،  خریداری 
ش��ده مع الواس��طه از آقای رجبعلی روان جمجاه   , قس��متی از  پالک  851   فرعی از 
2  - اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس – خیابان ش��هید 

رجایی 2
12- آقای  امید معمارزاده  فرزند  غالمرضا  , نس��بت به شش��دانگ  یکقطعه  باغ ,  به 
مس��احت 836/92  متر مربع ، خریداری  بالواس��طه از خانم صدیقه معمار باش��ی  ,  از 
پ��الک 937   فرع��ی  از  1  - اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  
فردوس- باغشهر اسالمیه –بولوار انقالب اسالمی –بین خیابان انقالب اسالمی 9 و 11 
13- خانم مرضیه غفاری باغستان   فرزند حبیب  ، نسبت به  ششدانگ  یکقطعه زمین 

مزروعی ,  به مس��احت 20/83    متر مربع خریداری مع الواس��طه  از مالکین رس��می 
)مورد تقاضا برابر اعالم کارشناسان منتخب از محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی پالک 
می باشد(   ,از پالک 4111  فرعی از   1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس-حاشیه بولوار کشاورز
14- خانم مرضیه غفاری باغستان   فرزند حبیب  ، نسبت به  ششدانگ  یکقطعه زمین 
مزروعی ,  به مس��احت 13/59    متر مربع خریداری مع الواس��طه  از مالکین رس��می 
)مورد تقاضا برابر اعالم کارشناسان منتخب از محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی پالک 
می باشد(   ,از پالک 4111  فرعی از   1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس-حاشیه بولوار کشاورز
15- خانم حکیمه س��ادات جوش��نی فرزند س��ید عبدالرحیم   ، نس��بت به  ششدانگ  
یکقطعه زمین مزروعی ,  به مساحت 285/06  متر مربع خریداری مع الواسطه  از آقای 
حس��ن حسینی و همچنین تمامی مالکین رس��می )مورد تقاضا برابر اعالم کارشناسان 
منتخ��ب از محل مالکیت کلیه مالکین مش��اعی پالک 4111 فرعی ،  می باش��د(   ,از 
پالک 4111  فرعی و همچنین از پالک 7080 فرعی  از1  - اصلی  فردوس بخش یک   

فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-حاشیه بولوار کشاورز
16-  آق��ای  محمد حس��ین میرش��ب   فرزند  عباس , نس��بت به شش��دانگ  یکباب 
ساختمان مسکونی ,  به مساحت 161/28  متر مربع ، از محل مالکیت مشاعی خودشان   
,از پالک 4500  فرعی  از  1  - اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  

فردوس- خیابان همافران 3
17- آق��ای  س��ید ش��رف الدین اختر  فرزند  حس��ن ،    شش��دانگ یکقطع��ه باغ,  به 
مس��احت 1697/06    متر مربع خریداری  مع الواس��طه از آقای محمد پناهی  و  خانم 
کوکب پناهی  و  خانم رقیه مهدوی کبیر  و آقای س��ید یحیی پناهی , پالک 1426  و  
پالک  1427 و باقیمانده پالک  1428 –اصلی )ش��هر قدیم فردوس( محل وقوع ملک 

شهرستان  فردوس-محله سردشت  
18- آقای  محمد امینی  فرزند حس��ین   ، نس��بت به  شش��دانگ قس��متی از  یکباب 
س��اختمان مسکونی ,  به مس��احت 4/55  متر مربع خریداری از تمامی مالکین رسمی 
)مورد تقاضا برابر اعالم کارشناسان منتخب از محل مالکیت کلیه مالکین مشاعی پالک 
می باش��د که از طرف ش��رکت آبیاری توکل منتقل گردیده اس��ت(   ,از پالک 4111  
فرع��ی از   1  - اصل��ی  ف��ردوس بخ��ش یک   ف��ردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس- بولوار کشاورز
19- آقای  محمد حس��ین نخجوانی فر   فرزند عباس   ، نس��بت به  شش��دانگ یکباب 
ساختمان مسکونی ,  به مساحت 366/40  متر مربع انتقال قهری از مالک رسمی آقای 
عب��اس نخجوان��ی ,از پالک 4111  فرع��ی از   1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان  فردوس- اراضی توکل
20- آقای مجتبی رمضانی     فرزند محمد  ، نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی   
,  ب��ه مس��احت 232/96  مت��ر مربع، انتقال مع الواس��طه از خانم ریحان��ه انصاری   ,از 
پالک  1051 فرعی   از  1  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس- باغشهر اسالمیه- بولوار انقالب اسالمی چهارراه بهداری 
21- آقای مجتبی بذرافش��ان    فرزند غالمحس��ین  ، نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی ,  به مس��احت 303/87  متر مربع، انتقال مع الواس��طه از آقای احمد حسامی   
,از پالک  3218 فرعی   از  1  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  

فردوس- نبش بولوار بعثت جنوبی و بولوار پیروزی 
22- خانم فاطمه سیدی  فرزند  حسن , نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی 
,  به مس��احت 406/93  متر مربع ، خریداری  مع الواس��طه از آقای حسین عاملی   ,از 
پ��الک 4112  فرع��ی  از  1  - اصلی بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس- حاشیه بولوار کشاورز
23- خان��م زینب س��یامکی خانک��وک  فرزند  رحمت , نس��بت به شش��دانگ  یکباب 
س��اختمان مس��کونی ,  به مس��احت 204/21  متر مربع ، خریداری  بالواسطه از آقای 
حمید س��واری حس��ن آباد    ,از پالک 686  فرعی  از  3  - اصلی بخش یک   فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان  فردوس- خیابان شهید آشوری 1
24- خانم طیبه ذهبی فرزند غالمرضا   ، نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  ,  
به مساحت 598/95     متر مربع خریداری مع الواسطه از   آقای غالمرضا ذهبی   ,   از 
پالک  3419   فرعی از  1  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس – بولوار دکتر مدبر عزیزی-خیابان دکتر مدبر عزیزی 12
25- آقای محمود ذهبی فرزند غالمرضا   ، نس��بت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  
,  به مس��احت 63/78     متر مربع خریداری مع الواس��طه ازآقای غالمرضا ذهبی,   از 
پالک  3419   فرعی از  1  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس – بولوار دکتر مدبر عزیزی-خیابان دکتر مدبر عزیزی 12
26- دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش  ,  نسبت  به 
ششدانگ اعیان یکباب ساختمان اداری با انضمام چهارباب ساختمان آموزشی و فرهنگی 
تابعه ,     به مس��احت  عرصه 14379/77 مترمربع  و اعیان 4176 مترمربع ,واگذاری 
از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فردوس تحت عنوان موقوفه مسجد جامع 
بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه فردوس ,باقیمانده  پالک  2191  فرعی از 2 - اصلی 

بخش یک   فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس –خیابان طالقانی

27- آقای حجت اله عرفانیان  فرزند علی اکبر، نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان 
مسکونی ,  به مساحت 133/69  متر مربع .  خریداری مع الواسطه از آقای محمد علی 
دیبان��ژاد , پ��الک  528  فرعی از  دو  - اصلی  بخش ی��ک   فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان  فردوس-خیابان جواد االئمه
28- آقای برات اله ارفعی  فرزند حس��نعلی، نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان 
مس��کونی ,  به مس��احت 320/09  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از آقای غالمرضا 
فریدی  و خانم بانو فاطمه ش��یبانی دوس��ت  , از پالک  4500  فرعی از  یک  - اصلی  

بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-خیابان حافظ 7
29- خانم طیبه فاضلی نیا  فرزند عباسعلی، نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب س��اختمان مس��کونی ,  به مساحت 269/95  متر مربع .  خریداری بال واسطه از 
آق��ای حس��ن اله وردی, از پالک  4500  فرعی از  ی��ک  - اصلی  بخش یک   فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-خیابان حافظ 7-میالن سوم
30- خانم زهرا ش��عبان صالح  فرزند محمد ، نس��بت به دو  دانگ مش��اع از شش��دانگ 
یکباب ساختمان مسکونی ,  به مساحت 269/95  متر مربع .  از محل مالکیت مشاعی 
خودش��ان ،  از پالک  4500  فرعی از  یک  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان  فردوس-خیابان حافظ 7-میالن سوم
31- آقای حسن اله وردی  فرزند محمد ، نسبت به دو  و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونی ,  به مساحت 269/95  متر مربع .  از محل مالکیت مشاعی 
خودش��ان, از پ��الک  4500  فرعی از  یک  - اصلی  بخ��ش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان  فردوس-خیابان حافظ 7-میالن سوم
32- آقای محمد رضا نجفی   فرزند رجبعلی ، نسبت به چهار  دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  ,  به مس��احت 1982/34  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه 
از مالک رسمی خانم شهربانو سیامک , باقیمانده پالک  2845  فرعی از  یک  - اصلی  

بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-پشت حوض کشمیری 
33- آقای محمد علی  نجفی   فرزند رجبعلی ، نسبت به  یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  ,  به مس��احت 1982/34  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه 
از مالک رسمی خانم شهربانو سیامک , باقیمانده پالک  2845  فرعی از  یک  - اصلی  

بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-پشت حوض کشمیری 
34- خانم زینت نخعی فرزند رجبعلی ، نس��بت به  نیم  دانگ مش��اع از شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  ,  به مس��احت 1982/34  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از 
مالک رس��می خانم ش��هربانو س��یامک , باقیمانده پالک  2845  فرعی از  یک  - اصلی  

بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-پشت حوض کشمیری 
35- خانم مریم نخعی فرزند رجبعلی ، نس��بت به  نیم  دانگ مش��اع از شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  ,  به مس��احت 1982/34  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از 
مالک رس��می خانم ش��هربانو س��یامک , باقیمانده پالک  2845  فرعی از  یک  - اصلی  

بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-پشت حوض کشمیری 
36- آقای ولی اله فرار  فرزند امیر  ، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  ,  به مساحت 
1027/87  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از آقای محمد علی معمارزاده مقدم  , از  
پالک  4111   فرعی از  یک  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  

فردوس-اراضی توکل 
37- آقای ولی اله فرار  فرزند امیر  ، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  ,  به مساحت 
1497/68  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از آقای غالمحس��ین خادمی  , از  پالک  
4112   فرع��ی از  ی��ک  - اصل��ی  بخش ی��ک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس-اراضی توکل  
38- آقای ولی اله فرار  فرزند امیر  ، ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  ,  به مساحت 
773/78  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از آقای غالمحس��ین خادمی  , از  پالک  
4111   فرع��ی از  ی��ک  - اصل��ی  بخش ی��ک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  

فردوس-اراضی توکل  
39- آقای محس��ن یوس��فی بنهنگی  فرزند رحمت اله ، نس��بت به شش��دانگ یکباب 
س��اختمان مس��کونی ,  به مساحت 201/30  متر مربع .  خریداری مع الواسطه از آقای 
ذبیح اله دانش مقدم و خانم س��کینه س��زاوار سر آسیا   , از پالک  4500  فرعی از  یک  

- اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس-خیابان حافظ 7
40- خانم اکرم قیصری  فرزند امیر  ، نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ,  
به مساحت 236/56  متر مربع .  خریداری مع الواسطه از آقای محمود صادقی نژاد    , 
قس��متی از باقیمانده پالک  4426  فرعی از  یک  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس-باغشهر اسالمیه –خیابان 17 شهریور
41- آقای احمد کیوانی فرزند محمد حس��ن   ، نس��بت به  شش��دانگ  یکقطعه زمین 
مزروعی ,  به مساحت 15/14  متر مربع خریداری مع الواسطه  از آقای حسن حسینی,از 
پ��الک7080 فرع��ی  4111  فرعی از   1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس-حاشیه بولوار کشاورز
42- آقای احمد کیوانی فرزند محمد حس��ن   ، نس��بت به  شش��دانگ  یکقطعه زمین 
مزروعی ,  به مساحت 55/08  متر مربع خریداری مع الواسطه  از آقای حسن حسینی,از 
پ��الک7080 فرع��ی  4111  فرعی از   1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان  فردوس-حاشیه بولوار کشاورز

43- خان��م زکیه واله  فرزند علی اصغر  ، نس��بت به شش��دانگ یکب��اب باغمنزل ,  به 
مس��احت 2237/84  متر مربع .  خریداری از آقای علی اصغر واله    , از پالک  1076  
فرع��ی از  ی��ک  - اصل��ی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  فردوس-

باغشهر اسالمیه –خیابان 22 بهمن
44- آقای حس��ین رحیم زاده   فرزند علی  ، نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان 
مسکونی ,  به مساحت 288/54  متر مربع .  خریداری مع الواسطه از آقای محمد شفقی 
و بانو خدیجه خزاف مقدم     , پالک  1613  فرعی از  961 فرعی  از دو  - اصلی  بخش 

یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  فردوس–خیابان 17 شهریور
45-خانم حمیده دلبانی  فرزند س��ید محمد  ، نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان 
مس��کونی ,  ب��ه مس��احت 168/55  متر مرب��ع  خریداری از آقای عزیز ال��ه عطائی    , 
پالک  4934  فرعی از  یک  - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان  

فردوس-خیابان مدرس – مدرس 6
46-آق��ای عبداله مبینی   فرزند قدرت اله  ، نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان 
مس��کونی ,  به مس��احت 217/71  متر مربع .  خریداری بالواس��طه از ش��رکت تعاونی 
مس��کن بس��یجیان فردوس     , از پالک  9903  فرعی  و همچنین از پالک   7121  
فرع��ی  از ی��ک   - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان  فردوس–

شهرک بسیجیان - خیابان  زعفرانیه 4 
47- آقای حس��ن ش��رفی   فرزند مصطفی  ، نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان 
مس��کونی ,  به مس��احت 210  متر مربع .  خریداری مع الواس��طه از آقای محمد میرزا 
افضلی و همچنین از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس  , از پالک  4111  فرعی  
و همچنین از پالک   12496  فرعی  از یک   - اصلی  بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان  فردوس– شهرک بسیجیان - خیابان  زعفرانیه 3
این آگهی ,  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می شود 
لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار 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 دادخواس��ت 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 دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 

ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.9810762
تاریخ انتشار نوبت اول:   06/ 1398/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/09/21

  متصدی اقدام : ابوالفضل کریمی
حسن رضا ندائی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی . نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت مل��ک زبرخان تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی 
طاهره قدمگاهی فرزند س��لیمان به ش��ماره شناس��نامه 5 صادره از قدمگاه در یک باب 
ساختمان به مساحت 321/47 متر مربع در قسمتی از پالک 416 فرعی از 135 اصلی 
بخ��ش 3 زبرخ��ان واقع در قدمگاه خریداری از مالک رس��می آق��ای عزیزاله قدمگاهی 
فرزند اس��ماعیل محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در شهرها منتشر و 
درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی  تقدی��م نمایند ودر این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور 
س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور 
پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید ح��دود مراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد 
س��ابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش��ر می 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

کاهش ۱۰ درصدی تصادفات  مهر: فرمانده ناجا گفت: تمام ظرفیت هایمان را برای محقق شدن طرح کاهش جانباختگان و تصادفات جاده ای به کار می گیریم ولی باید بدانیم که ترافیک یک موضوع ملی است.

سردار حسین اشتری اظهار کرد: بنا بر اعالم آمارهای رئیس پلیس راهور ناجا با اینکه در مجموع افزایش تلفات در تصادفات جاده ای را داشتیم، ولی امسال در مجموع کاهش کشته شدگان در تصادفات را داشته ایم.
وی افزود: از آغاز سال تاکنون حدود ۱۰درصد مجموع تمامی تصادفات و ۳درصد جانباختگان تصادفات کاهش داشته است.

 ۴۳۵ روز »مرخصی مشترک والدین« 
برای پدران و مادران استونیایی 

تسنیم: بر اساس قوانین کشور استونی، 
پدران و مادرانــی که به تازگی صاحب 
فرزند شــده اند، ۴۳۵ روز )یک سال و 

نیم( مرخصی زایمان دریافت می کنند.
بیشتر کشورهای جهان برای مرخصی 
پــس از زایمــان قوانینــی را تصویب 
کرده انــد؛ در قوانین بســیاری از این 

کشــور ها، مرخصی زایمان برای هر دو والدین در نظر گرفته می شــود و والدین 
می توانند از این مزیت برای رسیدگی به فرزند تازه متولد شده استفاده کنند. 

این مرخصی ها که با نام »مرخصی مشترک والدین« شناخته می شود، امکان حضور 
در کنار فرزند تازه  متولد شده و مراقبت از او را برای والدین فراهم می آورد.

یکی از کشورهایی که در این مورد قوانین گسترده ای دارد، کشور استونی است؛ 
پایگاه خبری »the local« در گزارشــی می نویسد، با توجه به قوانین این کشور، 
مادرانی که به تازگی فرزند خود را به  دنیا آورده اند، می توانند از مرخصی 1۴0 روزه 

همراه با حقوق استفاده کنند. 
با توجه به قانون کشــور استونی، مادری که این مرخصی شامل حالش می شود، 
می تواند 70 روز پیش از زایمــان به مرخصی برود و روزهای باقیمانده را پس از 

زایمان سپری کند. 
همچنین براساس سیستم مرخصی زایمان در این کشور، پدران نیز می توانند پس 
از متولد شدن فرزندشان از مرخصی دو هفته ای استفاده کنند؛ این مرخصی همراه 
با حقوق در نظر گرفته می شود و مدیران مشاغل نمی توانند جایگاه شغلی پدر را 

از او سلب کنند. 
یکی دیگر از مزایایی که برای والدین در کشــور استونی در نظر گرفته می شود، 
مرخصی مشترک والدین است؛ پدران و مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند، 
۴۳۵ روز )یک و نیم ســال( مرخصی دریافت می کنند؛ 2۴ هفته از این مرخصی 
همراه با حقوق کامل و مابقی آن بدون حقوق است.  این مرخصی به این صورت 
است که یا یکی از والدین تمام روزهای مرخصی را استفاده کند یا بین هر دوی 
والدین تقســیم شود و مشترک از آن استفاده کنند؛ والدین می توانند تا رسیدن 

فرزند به سن ۳ سالگی از مرخصی مشترک والدین استفاده کنند. 

 کشف حشره ۱۰۰ میلیون ساله 
که از خون دایناسور تغذیه می کرد

مهر: محققان در میانمار حشــره هایی 
را داخل ســنگ کهربا کشف کرده اند 
که حدود 100 میلیون ســال قبل به 
دایناسورها می چسبیدند و از خون آن ها 

تغذیه می کرده اند.
بــه گــزارش ایندیپندنت، یــک گونه 
ناشناخته از حشرات انگلی کشف شده 

که 100میلیون سال قبل از خون دایناسورها تغذیه می کرده است.
این حشره باستانی در یک سنگ کهربا کشف شده است. محققان داخل دو تکه 
فسیل حشره هایی بدون بال کشف کرده اند که به پرهای یک دایناسور چسبیده اند. 
این کشف سرنخ های جدیدی از منشأ پیدایش شپش هایی فراهم می کند که در 

بدن پرندگان امروزی زندگی می کنند.
زیست شناسان آمریکایی و چینی در ایالت کاچین واقع در میانمار 10 نمونه حشره 
 Mesophthirus در سنگ کهربا کشف کردند. به گفته محققان گونه های جدید
engeli نام دارند و بدن آن ها مشــابه شپش های امروزی است. این حشره ها با 

کمک آرواره های قدرتمند خود به بدن دایناسورهای پردار می چسبیده اند.
قبالً دانشمندان کشف کرده بودند در عصر ژوراسیک )1۴۵ تا 201 میلیون سال 
قبل( و عصر کرتاســه )66 تا 1۴۵ میلیون سال قبل( موجوداتی از خون تغذیه 
می کرده اند. اما تاکنون اثری از تغذیه حشرات از دایناسورهای پردار رصد نشده بود.

یافته های محققان دانشــگاه کپیتال نورمال در پکن و انستیتو اسمیتسونیان در 
واشنگتن نشان می دهد انگل هایی که از پرها تغذیه می کنند در همین دوران به 

وجود آمده اند.

وضعیت نگران کننده حاج یونس حبیبی که این روزها در کماست
جانبازی پایان ندارد

و  مداح  حبیبــی،  حاج یونس  فارس: 
جانباز شــیمیایی دفاع مقــدس از 21 
خردادمــاه تاکنــون، 1۸۳ روز اســت 
که در کما به ســر می برد اما براســاس 
اعالم مســئوالن نیروهای مسلح، بیمه 
درمانی وی برای حضور در بیمارستان 
دیگر تمدید نمی شــود و خانواده او در 

بالتکلیفی هستند. حاج یونس ۵2 سال دارد که در نوجوانی به جبهه های جنگ 
اعزام شده و تا یک سال پس از پایان دفاع مقدس در منطقه حضور داشته است. 
حاج یونس در سال 1۳6۸ از قرارگاه رمضان انتقالی گرفته و به ستاد مشترک سپاه 
پاسداران نقل مکان می کند. او سپس مسئول ارزشیابی سپاه و مدتی مسئول دژبان 
کل سپاه می شود؛ تا اینکه سال ۸0 به صورت پیش از موعد بازنشست شده است.

حاج یونس که هفت بار در جبهه های جنوب دچار عوارض بمباران های شیمیایی 
دشمن شده، پس از سه بار سکته مغزی، حدود 72 ساعت را در حالت کما به سر 
برد و حتی در بهمن  ماه سال ۹۵ خبر درگذشت او در فضای مجازی منتشر شد؛ 

اما پس از سه روز از اغما خارج شد و به زندگی بازگشت.

 3 میلیون تومان برای هر شب بستری
این مداح اهل بیت)ع( بــرای ادامه درمان خود چند روزی را به تهران می آمد تا 
اینکه به دلیل جراحات ناشی از دوران دفاع مقدس در بیمارستان ساسان تهران 
بستری شد و از ساعت سه  و نیم بامداد روز 21 خردادماه به دلیل مشکالت تنفسی 
و کاهش سطح هوشــیاری در بخش مراقبت های ویژه بستری شد و تا امروز در 
کماست. مجتبی حبیبی فرزند این مداح در اول آبان ماه امسال از مشکالت درمانی 
این جانباز گفته بود و با بیان اینکه یونس حبیبی زیر پوشش بیمه درمانی نیروهای 
مسلح است و این بیمه نیز تاکنون طی تمدید روند درمان تا 20 آذرماه سال  جاری 

تأمین هزینه های وی را متقبل شده است.
وی گفته بود براســاس اعالم مســئوالن با توجه به تمدید دومرتبه ای روند تأمین 
هزینه های درمان، پس از این تاریخ بیمه هزینه ها را متقبل نخواهد شــد و باید به 
ازای هر شب نگهداری در بیمارستان مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت کنیم یا با تأمین 

تجهیزات الزم، نگهداری از وی را در منزل با حضور پرستار مجرب انجام دهیم.

 یعنی تاریخ جانبازی پدرم به  پایان رسیده است؟
براساس این گزارش، با توجه به اینکه به موعد پایان این مهلت نزدیک شدیم بار 
دیگر آخرین وضعیت را از فرزند وی جویا شــدیم. حبیبی در این باره اظهار کرد: 
پدرم زیر پوشش بیمه نیروهای مســلح است که براساس اعالم مسئوالن تا 17 
آذرماه ۹۸ اعتبار داشته اســت و پس از آن، امکان تمدید و پرداخت هزینه های 
درمانی وجود ندارد. وی افزود: پرسش بنده از مسئوالن این است که آیا جانبازی 
تاریخ دارد؟ چون آن ها اعالم می کنند، تاریخ اعتبار بیمه پدر من تا فالن تاریخ است 

و پس از آن اعتبار ندارد؛ یعنی در این تاریخ جانبازی وی به  پایان رسیده است؟
حبیبی تصریح کرد: براســاس اعالم مسئوالن باقی هزینه های بستری و درمانی 
پدرم در این ســه روز نیز باید توســط خود ما پرداخت شود، زیرا بیمه حاضر به 

پرداخت نیست.
فرزند یونس حبیبی ادامه داد: براساس اعالم مسئوالن برای ادامه درمان پدرم یا 
باید وی را به منزل منتقل کنیم و یا به بیمارستان فوق تخصصی نورافشار در نیاوران 
تهران که بیمه نیروهای مسلح برای پرداخت هزینه های درمانی را می پذیرد، اما 
مشخص نیست بیمه در این بیمارستان تا چه زمان هزینه ها را متقبل خواهد شد.

 در بالتکلیفی کامل به سر می بریم
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در حالی که پدر بنده در کما و روی تخت 
بیمارستان است، در بالتکلیفی کامل به سر می بریم و در حال مشورت با دوستان 
و آشنایان هستیم تا تصمیم مناسبی در این زمینه بگیریم؛ زیرا با فشار مسئوالن 
بیمه پزشکان بیمارستان نیز خدمات رسانی ندارند و باید خیلی زود تصمیمی برای 

ادامه درمان وی اتخاذ کنیم.

 جامعه    نخستین کنکور سراسری در کشور ما ۵0 
سال پیش یعنی سال ۴۸ برگزار شد که البته تمامی 
دانشگاه ها در آن شرکت نکردند و خودشان جداگانه 
آزمونی را برگزار کردند و دانشجویانشان را پذیرش 
کردند. در همان سال های ابتدایی برگزاری کنکور، 
سهمیه ای بومی برای مناطق محروم آن هم تنها در 
برخی رشته ها در نظر گرفته شد و از آن پس بود که 
به دالیل مختلف سهمیه بندی های کنکور ایجاد شد.

 افزایش سهمیه ها و آغاز انتقادها
پس از پیروزی انقالب، شورای  عالی انقالب فرهنگی 
در بازنگری کلی مواد آزمون و سهمیه های پنج گانه 
مناطق و سهمیه های آزاد را به سه سهمیه کاهش 
داد، اما با این حال ســهمیه های متفاوت دیگری با 
توجه به شرایط کشور به وجود آمد، برای مثال پس 
از جنگ، مجلس شــورای اسالمی سهمیه هایی را 
برای خانواده شــهدا، جانبازان و رزمندگان و پس از 
آن برای حافظان قرآن، بهیاران و حتی تسهیالتی را 

برای فرزندان هیئت  علمی در نظر گرفت.
افزایش شهریه ها پس از چندی، افزایش انتقادها و 
اعتراض ها را نیز در پی داشــت به ویژه آنکه عده ای 
می گفتند وجود سهمیه های متعدد شانس قبولی 
داوطلبان به ویژه تمایــل داوطلبان به تحصیل در 
دوره های تحصیالت تکمیلی و رشته های پزشکی را 

کاهش خواهد داد.
برای مثال علیرضا ســلیمی، عضو هیئت  رئیســه 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در خصوص 
ســهمیه ای که برای فرزندان هیئت  علمی در نظر 
گرفته شده بود و بر اساس آن فرزندان هیئت  علمی 
می توانستند از امکاناتی چون تغییر رشته و انتقالی به 
دانشگاه ها استفاده کنند، گفته بود: این موضوع قطعاً 
تبعیض آمیز است؛ مگر چه فرقی بین هیئت  علمی با 
سایران است؟ مگر این افراد از آسمان آمده اند؟ چرا 
باید فرق گذاشــت. این مسئله هیچ دلیلی ندارد و 

ناقض عدالت است. 
 سیداحمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر هم در 
همین خصوص گفته بود: تمامی سهمیه ها و امتیاز ها 

باید در کنکور حذف شود. 
آن طور که حمید اکبری، قائم  مقام معاون آموزشی 

وزیر بهداشت می گفت بیش از 60درصد دانشجویان 
رشــته های علوم پزشکی بر اســاس سهمیه وارد 

دانشگاه می شوند. 
بشیر خالقی، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس هم از 70درصد از دانشجویان دندانپزشکی 
می گفت که با سهمیه در دانشگاه ها پذیرفته شده اند .

با اعالم نتایج نهایی آزمون ها اعتراض به سهمیه ها 
شدت بیشتری گرفت. 17 شهریورماه بیش از یک 
هزار نفــر از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشــد با 
اعتراض به نتایج اعالم  شده انواع مختلف سهمیه ها را 

موجب بی عدالتی دانستند.
اعتراضات در کنکور ارشد پزشکی بیشتر بود، در این 
رشته ها به علت ظرفیت محدود حتی برخی نفرات 
برتر نیز نتوانستند در دانشگاه مورد انتظار خود قبول 
شوند. همچنین اقرار رئیس سازمان سنجش مبنی  بر 
آنکه حدود یک سوم قبول شدگان رشته های پزشکی 
پرطرفدار را داوطلبان »سهمیه ای« تشکیل می دهند، 

توجه داوطلبان را جلب کرد. 

 تدبیر متولیان و تغییرات
این اعتراض ها کار را به جایی رســاند که سرانجام 
مجلس، شــورای  عالی انقالب فرهنگی و سازمان 
ســنجش ایده ای را برای حل این مشــکل مطرح 
کردند. سیدسعیدرضا عاملی 1۴ مهرماه از ساماندهی 
کنکور و سهمیه های آن گفت و البته به این موضوع 
نیز اشــاره کرد که تغییر در ســهمیه ها به کنکور 
امســال نمی رســد. یک ماه پس از این اظهارات؛ 
خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور نیز از الیحه  
ساماندهی ســهمیه ها و ارجاع آن به دولت گفت و 
اینکه می خواهیم برخی سهمیه ها را حذف و برخی  

دیگر را تسهیل یا ساده سازی کنیم.
و سرانجام پس از بحث های بسیار در این خصوص، 
الیحه توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیلی در 

آموزش عالی ارائه شد. 
دکتر ابراهیم خدایی در خصوص این الیحه می گوید: 
الیحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف 
آموزش عالی و اصالح قوانیــن مرتبط همان طور 
که از عنوانش مشخص است »الیحه توزیع عادالنه 
فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی« است 

و قصد دارد قید و بندها را از ســر راه افراد با نمرات 
برتر کنکور بردارد.

به گفته وی در این الیحه ســهمیه های کنکوری 
و آزمون های کشــور از 1۹ مورد به ۳ مورد کاهش 
یافته و سهمیه های مهمی چون بومی گزینی، بومی 
منطقه ای، بومی قطب و بومــی ناحیه ای به دلیل 
مشکالت متعددی که برای دانشگاه های کشور ایجاد 

کرده بود، در این الیحه حذف شده است.
آن طور که رئیس ســازمان سنجش گفته است در 
این الیحه امتیاز تسهیالت فرزندان هیئت علمی، 
ســهمیه های قهرمانان، حافظان قــرآن، بهیاری و 
کشــاورزی نیز حذف شــده اند. همچنین سهمیه 
مناطق محروم هم دستخوش تغییرات جدی شده 
است و تنها بر اساس نیاز منطقه ای و مصوبه شورای 

گسترش دانشگاه ها اعمال می شود.
خدایی می گوید: در سهمیه مناطق؛ سهمیه مناطق 
1، 2 و ۳ بــه دالیلی از جمله توزیع آموزشــی این 
مناطق و زیرساخت های آموزشی باقی مانده است اما 
آن نیز به صورت ۵0درصد به نسبت شرکت کنندگان 
اعمــال می شــود. در این الیحه ســهمیه حوادث 
غیرمترقبه به دلیل زمان دار بودن و محدودیت مکانی 
بر قوت خود باقی اســت و در مورد المپیادی های 
جهانی ســهمیه همچون گذشته است اما در مورد 
المپیادهای دانش آموزی داخل کشور دارندگان مدال 
طال، نقره یا برنز، حداکثر به میزان ۵درصد ظرفیت و 
به صورت مازاد، صرفاً در رشته های مرتبط که تعیین 

می شود مورد استفاده است.
اما تغییر مهم دیگر در سهمیه ها، تغییر در سهمیه 
ایثارگری است. بر اساس آمار 1.۸ درصد داوطلبان 
کنکور سراســری را ایثارگران تشکیل می دهند. بر 
اساس الیحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع 
مختلف آموزش عالی ســهمیه ایثارگری به صورت 
۵درصد مــازاد از ۳0درصد قبلی تغییر پیدا کرده 
است، ضمن اینکه حدنصاب ایثارگران در آزمون ها از 
70 درصد نمره آخرین نفر به ۸۵ درصد نمره آخرین 

نفر تغییر کرده است.
ابراهیم خدایی معتقد اســت این الیحه در صورت 
تصویب نهایی آموزش عالی کشور را متحول می کند 
و کل دانشــگاه ها در حوزه وزارت علــوم و وزارت 

بهداشت و همچنین دانشــگاه آزاد اسالمی و سایر 
دانشــگاه ها از این موضوع منتفع می شوند. ضمن 
اینکه بسیاری از افراد در آزمون ها احساس می کردند 
که با توجه به نمره خود به حق واقعی شان نمی رسند 

و احساس ظلم می کردند.

  قفل های نگشوده 
صرف نظر از تصمیم حاضر چند نکته پرسش برانگیز 
در این خصوص نیز وجود دارد که باید تدوین کنندگان 
این الیحه به آن پاسخ دهند؛ نخست اینکه اگر این 
الیحه توســط دولت یا مجلس به تصویب برســد، 
نمی تواند تغییراتی در قوانین باالدستی شورای عالی 
انقالب فرهنگی ایجاد کند، یعنی برخی مواد الیحه 
جدید مثل حذف تسهیالت فرزندان هیئت علمی 
که ایجاد و تصویب آن توســط شورای عالی انقالب 

فرهنگی بوده اســت، تغییر نخواهــد کرد؛ چراکه 
مجلس توانایی لغو دستورات باالدستی شورای عالی 
انقالب فرهنگی را نخواهد داشت. بنابراین آنچه این 
موضوع را اجرایی خواهد کرد تصمیم تازه شــورای  

عالی انقالب فرهنگی است .
نکتــه دیگر نیز مربوط به زمــان اجرای این الیحه 
اســت گرچه پیــش از این داوطلبــان آزمون های 
مقاطع مختلف با آن روبه رو هستند. حجت االسالم 
سیدسعید عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
پیش از این از عدم تغییرات سهمیه در کنکور ۹۹ 
گفته بود و حتی ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان 
ســنجش هم که گفته بود این تغییرات به کنکور 
سال آینده نمی رسد حاال می گوید این الیحه از زمان 
تصویب قابل اجراســت و اگر پیش از کنکور ۹۹ به 

تصویب برسد برای این آزمون اجرایی خواهد بود.

بررسی جزئیات الیحه توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی

گره های  ناگشوده 
کاهش سهمیه های کنکور

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

دستچین

اختالف نظر وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی
فارس: محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی 
می گوید: به این جمع بندی نرسیدیم که ۸0 درصد شبکه ملی 
اطالعات توسط وزارت ارتباطات محقق شده و تعریفی که برخی 
آقایان و مدیــران این وزارت ارائــه می دهند منطبق با تعریف 
مصوب شورای عالی فضای مجازی نیست لذا انتظار می رود این 
تعاریف را عوض و فعالیت هایی را که انجام می دهند اصالح کنند.

تبلیغات صدا و سیما علیه سند تحول بنیادین  است
خانه ملت: سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با بیان اینکه تعدد کتاب های کمک درسی 
سبب تحت تأثیر قرار گرفتن و کنار رانده شدن کتاب های درسی 
اســت، تصریح کرد: صدا و سیما در تبلیغات کمک درسی ها به 
گونه ای عمل کرده که سبب شده است سند تحول بنیادین زیر 

سؤال برود و کیفیت آموزشی کاهش یابد.

چرا بر مسند وزارت بهداشت نشسته اید؟
ایلنا: یونس عرب، رئیس انجمن تاالسمی ایران گفت: 60 بیمار 
تاالسمی امسال فوت کردند. مسئوالن می توانند کمبود بودجه را 
بهانه کنند، اما باید به آن ها گفت اگر نمی توانید نیاز بیماران را به 
دولت گوشزد کنید، چرا بر مسند نشسته اید. وزیر سابق حداقل 
سروصدایی می کرد و در نهایت دید که با این امکانات نمی تواند 

جوابگوی مردم باشد، ترک پست کرد.

سازمان های کشور با هم هماهنگی ندارند
ایلنا: رضا داوری اردکانی در یادداشــتی به مناســبت سالگرد 
تأسیس شورای  عالی انقالب فرهنگی نوشته است: مشکل بزرگ 
شــورای  عالی انقالب فرهنگی به رابطه اش با دانشگاه و مدرسه 
و ســازمان های فرهنگی بازمی گردد. شورا به ساز آن سازمان ها 
گوش نمی  کند. آن ها هم شاید مقابله به مثل می  کنند... گناه اجرا 

نشدن مصوبات را به گردن شورا نباید انداخت.

هنوز نتوانسته ام با وزیر ارتباطات مالقات کنم!
 باشگاه خبرنگاران جوان: میثم عسگری، مدیر عامل آی گپ 
می گوید: من به عنوان مدیر پیام رسان آی گپ از مهر ۹7 که کارم 
را آغاز کردم هنوز نتوانسته ام با وزیر ارتباطات مالقات کنم! این 
در حالی است که آقای جهرمی در نوشته های خود در فضا های 
مختلف به صورت مداوم بر حمایت از پیام رسان ها تأکید می کند. 

با شوآف و ارسال توییت نمی شود کار کرد.

حتی ۲۰ درصد سند تحول هم اجرایی نشده است
میزان: سیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
هــم اکنون آموزش و پرورش با پیش زمینه هایی که وزیر قبلی 
در اجرای ســند تحول ایجاد کرده به سمت اجرای سند تحول 
حرکت کرده  است ولی نمی توانیم بگوییم حتی 20 درصد از سند 
تحول آموزش و پرورش هم اجرایی شده است. این سند نیازمند 

پشتوانه مالی حدود 1۵ هزار میلیارد تومانی است. 

حکم مشاور وزیر بهداشت برای پسرش 
باشــگاه خبرنگاران جوان: کیانوش جهانپور، مشــاور وزیر 
بهداشــت درباره انتصاب فرزندش به عنوان دستیار ویژه و اینکه 
آیا مشاور وزیر می تواند نصب و عزل داشته باشد، گفت: این حکم 
ابالغ انشایی است و برای مشاور وزیر بهداشت منعی ندارد؛ چراکه 
در ابالغ انشایی پست سازمانی وجود ندارد. در ابالغ انشایی چون 

پست سازمانی وجود ندارد، حقوق و مزایا هم نیست.

انتقاد از تشکل های صنفی
مهر: مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان می گوید: 
خیلی خوب نیســت که انتخابات شــوراهای صنفی به دلیل 
نرســیدن حد نصاب 2۵درصدی حضور دانشجویان در برخی 
از دانشــگاه ها منتفی و دوباره تکرار شود، این نشان دهنده این 
است که باید در برخی دانشگاه ها اقدام جدی در زمینه فعالیت 

گسترده تر تشکل های صنفی داشته باشیم.

دانشجویانی که به کانون های قدرت وصل اند
ایسنا: دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی  با اشاره به مشکالت حاصل از انتقال دانشجویان بین الملل 
گفت: از روزی که مسئولیت ریاست دانشگاه را برعهده گرفتم در 
پی مسدود کردن این روزنه هستم. البته در این مسیر تحت فشار 
زیادی قرار گرفتم؛ چراکه بسیاری از این دانشجویان انتقالی به 

کانون های قدرت وصل اند و رانت های گوناگونی دارند.

خانه و خانواده

معاون وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد
ناکافی  بودن بودجه اشتغال زایی 

جوانان در سال آینده
 ایسنا   محمدمهــدی تندگویان، معاون امور 
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان با اشــاره به 
وضعیت پرداخت وام به جوانان کارآفرین گفت: 
سال گذشته با مشارکتی که با دو بانک عامل 
داشــتیم حدود 120 میلیــارد تومان در کل 
کشور وام به جوانان پرداخت کردیم که امسال 
دریافتی ما در این بخش فقط 11 میلیارد تومان 
بود. اگر با بانک های عامل نیز به توافق برسیم 
چیزی در حدود ۳0 تا ۳۵ میلیون تومان بیشتر 

اعتبار نمی توانیم پرداخت کنیم.
وی همچنیــن با بیان اینکــه در این بخش 
برای ســال آینده تنها 1۵ میلیــارد تومان 
در نظر گرفته شــده اســت، تصریح کرد: به 
این ترتیب برنامه ما برای اشــتغال جوانان و 
حمایت از طرح های اشتغال زایی آن ها دچار 
مشکل خواهد شــد و بودجه فنی- اعتباری 
کــه در این بخش دریافــت می کردیم برای 

ادامه برنامه ها ناکافی خواهد بود.

بهداشت و درمان

پاسخ یک مسئول وزارت بهداشت 
آیا موج دوم و سوم بیماری 

آنفلوانزا در راه است؟
 ایســنا    رئیس اداره مراقبــت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره وضعیت 
بروز آنفلوانزا در کشور گفت: از چهارشنبه هفته  
گذشته )1۳ آذرماه( به تدریج شاهد روند کاهشی 
مــوارد جدید ابتال به این بیمــاری و کاهش بار 
مراجعه بیماران حاد تنفســی بــه مراکز درمانی 
بوده ایم و این روند حکایت از آن دارد که در دو تا 
سه هفته آینده، اپیدمی آنفلوانزا در کشور کنترل 
می شود. دکتر حســین عرفانی با بیان اینکه در 
بعضی مواقع امکان بروز موج های بعدی آنفلوانزا 
نیز وجود دارد، افزود: موج های بعدی آنفلوانزا غالباً 
موج های خفیف تری هســتند، اما در حال حاضر 
پیش بینی خاصی از بروز موج دوم یا سوم آنفلوانزا 
نداریم.  وی  افزود: بروز موج دوم و ســوم بیماری 
آنفلوانزا دور از ذهن است، مگر اینکه اطالعاتی به 
دســتمان برسد که خالف آن را ثابت کند، اما در 
حال حاضر اطالعاتی مؤید شکل گیری موج های 

بعدی آنفلوانزا در اختیار نیست.

حوادث

سخنگوی سازمان اورژانس کشور:
 آمبوالنس استاندارد 

در داخل تولید نمی شود
 میزان   سخنگوی ســازمان اورژانس کشور، بر 
ضرورت تسریع در جانمایی پایگاه های اورژانس در 
شهر ها تأکید کرد و گفت: آمبوالنس استاندارد در 

داخل کشور تولید نمی شود.
مجتبی خالدی بــا بیان اینکه در خصوص تعداد 
پایگاه های اورژانس در روستا ها و جاده ها مشکلی 
نیست، گفت: در شهر ها یکی از معضالت سازمان 
اورژانس تهیه پایگاه و جانمایی پایگاه است که باید 
از سوی شهرداری ها در مبلمان شهری دیده شود.

خالــدی با تأکید بــر اینکه ما در کشــور تولید 
آمبوالنس اســتاندارد نداریم، تصریح کرد: سعی 
بر این است که واردات آمبوالنس استاندارد انجام 
شــود که در این حوزه نیز هماهنگی های الزم از 
سوی وزارت بهداشت و وزارت صمت انجام شده 
است. سخنگوی ســازمان اورژانس کشور با بیان 
اینکه آمبوالنس اســتاندارد تنها به داشتن یک 
کابین و آژیر خالصه نمی شــود، گفت: باید نکات 

فنی در تولید آمبوالنس رعایت شود.

حقوقی و قضایی

با رأی دیوان عالی کشور
رانندگان متخلف در تصادفات 

هم دیه می گیرند
 مهر   هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور 
رأی وحــدت رویه خود اعالم کرد که رانندگان 
متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا 

شخص ثالث محسوب می شوند.
یــداهلل علیزاده، رئیس شــعبه ۴2 دیوان عالی 
کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان 
شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می شود و 
در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می گیرد.

علیزاده گفت: همه رانندگانی که از سال ۹0 تا 
۹۵ متحمل خســارت جانی یا مالی شدند، به 
عنوان شــخص ثالث می توانند از شرکت بیمه 

خسارت و دیه دریافت کنند.
براســاس این رأی حتی چنانچه از سال ۹0 به 
بعد رانندگانی که پرونده شان مختومه شده باشد 
و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده اند 
ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشــده 

باشد، قابل تسری است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
 انتقاد از صدور مجوز تولید

۴۵ برند جدید دخانیات 
 ایسنا   دکتــر علیرضا رئیســی، معاون وزیر 
بهداشــت با اشاره به خبر صدور مجوز ۴۵ برند 
جدید دخانیات شــامل ۳0 برند تنباکو گفت: 
پیشنهاد تصویب تبصره۳ ماده102 قانون برنامه 
پنجم توسعه از سوی وزارت صمت برای تأسیس 
کارخانجات تولید محصوالت دخانی در کشور به 
میزان تقاضای داخل و بــا هدف جلوگیری از 
قاچاق و مســئولیت پذیر کردن صنایع در برابر 

قاچاق محصوالت بوده است.
وی افزود: در صورتی که با وجود راه اندازی حدود 
20 کارخانه تولیدی و تأمین نیاز مصرف داخل، 
این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق 
این محصوالت همچنان بــه صدور مجوزهای 

جدید برای تولید این محصوالت می پردازد.
معاون وزیر بهداشت در خاتمه تأکید کرد: وزارت 
صمت تاکنون پاسخگوی مکاتبات وزارت بهداشت 
در خصــوص سیاســت های ترویجــی صنعت 

دخانیات از سوی آن وزارتخانه نبوده است.

فراسو

برداشت آزاد

سهمیه در الیحه جدیدنوع سهمیه
حذفسهمیه حافظان کل قرآن

ادغام در سهمیه ایثارگرانسهمیه رزمندگان

سهمیه ایثارگران )ایثارگران باالی 2۵ 
درصد و ایثارگران زیر 2۵ درصد(

افزایش حد نصاب علمی به 8۵ درصد 
آخرین فرد قبولی، کاهش سهمیه 

به ۵ درصد ظرفیت مازاد

کاهش به میزان ۵۰ درصد به نسبت سهمیه مناطق )۱، 2، ۳(
شرکت کنندگان در هر منطقه

حذفتسهیالت فرزندان هیئت علمی
حذفسهمیه بهیاران

حذفسهمیه کشاورزی
حذفمنطقه ای

حذفبومی قطبی
حذفبومی ناحیه ای

حذفسهمیه مناطق محروم غیرپزشکی
حذفسهمیه مناطق محروم پزشکی

بدون تغییرسهمیه المپیادهای جهانی

حداکثر تا ۵ درصد مازاد بر ظرفیت سهمیه استعدادهای درخشان
در هر کد رشته

حذفسهمیه بومی گزینی

به صورت مازاد بر ظرفیت، تخصیصسهمیه بالیای طبیعی
 از طرف سازمان آموزش کشور

کسب حد نصاب 9۰ درصدی گزینش سهمیه المپیادهای دانش آموزی داخلی
آزاد در کد رشته مورد تقاضا

جدول تغییرات سهمیه ها بر اساس الیحه 
»توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی«
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انتخابات انگلیس؛ باالخره سرنوشت  طالق عاطفی با اتحادیه اروپا چه می شود؟

دوئل  »جانسون« و»جرمی« تهدید ترکیه به اخراج 
نظامیان آمریکایی

اســپوتنیک: »مولود چــاوش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه در بیانیــه ای تهدید کرد اگر 
آمریکا به دلیل اقدام ترکیه در خرید سامانه 
موشــکی اس ۴۰۰ تحریمــی را علیه آنکارا 
اعمال کند، ترکیه نیز پایگاه هوایی اینجرلیک 
را تعطیل کرده و نظامیان آمریکایی از ترکیه 

خارج می شوند.
 در ادامــه این بیانیه آمده اســت: ما بدترین 
سناریوی ممکن را بررسی و تصمیم می گیریم. 

هشدار ترامپ به روسیه 
درباره انتخابات

فارس: کاخ ســفید در بیانیه ای مدعی شد 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدارش 
با ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به 
او درباره احتمال دخالت ادعایی مســکو در 

انتخابات آمریکا هشدار داده است . 

 آمریکا 175 سعودی
 را »پرواز ممنوع« کرد!

از آنکه یک دانشــجوی علوم  فارس:  پس 
هوایی ســعودی در پایگاه نظامــی فلوریدا 
اقدام به تیراندازی کرد و در آن ســه نظامی 
آمریکایی کشته شــدند، آمریکا برای 175 
دانشــجوی علوم هوایی ســعودی، پرواز را 
ممنوع کرد. این اقدام واشــنگتن در حالی 
اســت که پیش از این سلمان بن عبدالعزیز 
شاه سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از وی 

عذرخواهی کرده بود.

طالبان مسئولیت حمله به 
پایگاه بگرام را برعهده گرفت

ایسنا: گروه طالبان مسئولیت حمله مسلحانه 
به پایگاه تروریســت های آمریکایی در شهر 
بگرام واقــع در والیت پروان افغانســتان را 
برعهده گرفــت. تلفات این حملــه که روز 
گذشته اتفاق افتاد، تا کنون به یک کشته و 

بیش از 7۰ زخمی افزایش یافته است.

 گزارش واشنگتن پست در مورد افغانستان؛
 افشاگری یا نشت هدایت شده اطالعات؟

 این روزها اخبار افغانســتان به شدت تحت تأثیر گزارشی قرار گرفته که از سوی 
روزنامه واشــنگتن پست منتشر شده و در آن ادعا شده با تالش های سه ساله این 
روزنامه و استفاده از قانون »جریان آزاد اطالعات«،امکان دسترسی به 2هزارصفحه 
اسناد محرمانه دولتی در مورد جنگ افغانستان فراهم شده است.بیشتر این اسناد 
نیز توســط جان ساپکو، رئیس نهاد دولتی موسوم به ســیگار )نهاد بازرسی ویژه 
آمریکا در امور افغانستان( جمع آوری شده و حاصل گفت وگوها و مصاحبه های او 
با ۴۰۰ نفر از مقامات سیاسی و نظامی آمریکا بوده است.بررسی گزارش واشنگتن 
پســت نشان می دهد این اسناد حوزه های مختلفی را در رابطه با جنگ افغانستان 
و حضور آمریکایی ها در این کشور پوشش داده اند. ناکارآمدی و ابهام سیاست ها و 
راهبردهای نظامی آمریکا در این جنگ و فســاد دولتی در افغانســتان را می توان 
برخی از حوزه هایی دانســت که در این اسناد به آن ها پرداخته شده است.اما سؤال 
مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا این گزارش و اسنادی که ادعا 
شــده، تا کنون محرمانه بوده اند و حرف تازه ای برای گفتن داشــته اند و آیا اساساً 
می توان این گزارش را یک افشــاگری تلقی کرد؟   مشکل بتوان به این پرسش ها 
پاســخ مثبت داد.هیچ کدام از مباحث مطرح شده در این اسناد  و گزارش روزنامه 
واشنگتن پست تازگی ندارند.بیشتر مقامات سیاسی و نظامی که در اینجا از آن ها نام 
برده شده است، پیش از این در مصاحبه های خود به طور مجزا به بخش هایی از این 
مشکالت و ناکامی ها اشاره داشته اند.به عنوان نمونه چندی پیش وزارت دفاع آمریکا 
گزارشی را منتشر کرد که در آن به نقش این کشور در گسترش فساد در افغانستان 
به تفصیل اشاره شده بود و یا در موردی دیگر »شرارد کوپر« سفیر سابق انگلستان در 
کابل در کتاب خاطرات خود)نامه هایی از کابل(به طور دقیق به گزارش های دروغ 
مقامات آمریکایی در مورد اوضاع افغانستان اشاره دارد و یا به نقایص سیاست های 
آمریکا و متحدانش از جمله انگلســتان،در مورد افغانستان می پردازد؛ نوشتارهایی 
که از بســیاری جهات با گزارشــی که هم اکنون در واشنگتن پست انتشار یافته، 
هم پوشانی دارد.در هر حال باید گفت گزارش واشنگتن پست و اسناد محرمانه ای که 
مدعی افشای آن ها شده است، صرفاً گردآوری و تحلیل دقیق تر داده هایی هستند که 
پیشتر از این هم ارائه شده اند، هرچند که متمرکز نبوده ویا جنبه رسمی نداشته اند. 
با توجه به این نکته شاید جای تعجب  باشد که چرا گزارش واشنگتن پست تا این 
اندازه مورد توجه قرار گرفته و جنجال آفرین شــده است.همان گونه که واشنگتن 
پست اذعان می دارد این گزارش در آستانه اخبار مربوط به توافق قریب الوقوع میان 
آمریکا و طالبان منتشر می شود، آن هم در شرایطی که هنوز مجوز نهایی انتشار آن 
از سوی دادگاه صادر نشده است. بدین ترتیب به نظر می رسد دولت برای در اختیار 
قرار دادن این اســناد با واشنگتن پست همکاری داشته،به خصوص با توجه به این 
موضوع که اســناد  فوق می تواند توجیه کننده خوبی برای امضای هر چه سریع تر 
یک توافق صلح با طالبان باشد. عالوه بر این نباید از احتمال بهره گیری از این اسناد 
و مصاحبه ها در انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو در آمریکا نیز غفلت کرد. در 
نهایت شاید بتوان به این نتیجه رسید که گزارش جنجالی واشنگتن پست بیش و 
پیش از آنکه یک افشــاگری و انتشار اسناد محرمانه ارزیابی شود، باید آن را نوعی 

نشت حساب هدایت شده اطالعات از سوی دولت و مقامات کاخ سفید تلقی کرد.
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 میر احمد رضا مشرف، تحلیلگر مسائل افغانستان

اخبار کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهــان/ مهدی خالــدی  انگلیس 
امــروز صحنه رقابت انتخاباتی اســت که 
سرانجاِم خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( را مشــخص خواهــد کرد. این 
انتخابات زودهنگام پارلمانی شاید یکی از 
تاریخی تریــن کارزارهای انتخاباتی در این 
کشور باشد؛ چرا که آینده سیاسی بریتانیا 
و رابطه این کشور با اتحادیه اروپا را تا حد 

زیادی رقم خواهد زد. 
اگرچه بســیاری از نظرســنجی ها حزب 
محافظــه کار را پیروز انتخابــات پارلمانی 
امروز پیش بینی می کنند، اما بســیاری از 
ناظران این رقابت را غیرقابل پیش بینی ترین 
انتخابات انگلستان در چند دهه 
گذشــته می دانند. داوطلبان 
برای موفقیت در 65۰ حوزه 
انتخابی رقابــت می کنند و 
هر حزبی که 326 کرســی 
یا بیشــتر را به دست بیاورد، 
دولت را تشکیل می دهد، در 
غیراین صــورت حزب پیروز 
باید با دیگر احزاب کوچک تر 

ائتالف تشکیل دهد.

  »بوریس« پیروز نظرسنجی ها
مهم ترین وعده جانســون به شــهروندان 
بریتانیایی، خروج سریع از اتحادیه اروپاست. 
در مقابل، کوربین انجام اصالحات گسترده 
اجتماعی و ملی ســازی در برخی بخش ها 
در کنــار امضای توافق تازه با اتحادیه اروپا 
را وعده داده اســت. در نظرســنجی ها به 
طور میانگین حزب محافظه کار حدود 1۰ 
درصد از حزب کارگر پیش افتاده اســت. 
برخی نظرسنجی ها هم پیروزی مطلقی را 
برای حزب محافظه کار محتمل می دانند. 
با این حال، تحوالت انتخاباتی در بسیاری 
از کشورها همچون ایاالت متحده و حتی 
انگلستان نشان داده است که نمی توان به 
نتیجه نظرسنجی مؤسسه ها اعتماد کامل 

داشت. 

  قمار انتخاباتی جانسون
بســیاری از تحلیلگران، شــرایط را برای 
جانســون ســخت می دانند؛ گذشته از 
ناتوانی های پیشــین وی در کسب آرای 
نمایندگان در مجلــس عوام، نوع رویکرد 
رهبران حزب محافظه کار موجب اختالف 
شــدید در داخل این حزب شده اســت. 
حال جانســون این هراس را در دل دارد 
که ممکن اســت موضوع برگزیت سبب 
شود سرنوشتی همچون دو نخست وزیر 
پیشین انگلیس )دیوید کامرون و ترزا می( 

در انتظار وی باشد.
 روزنامه »واشنگتن پســت« در گزارشی 
آورده است انگلستان برای سومین بار در 
پنج سال گذشته تن به انتخابات سراسری 
می دهد تا از بن بســت برگزیت رها شود. 
با این حال انتخابات پنجشــنبه در واقع 
قماری بــرای بوریس جانســون و حزب 

محافظه کار است. 
بر اســاس تحلیــل فوق، ایــن انتخابات 
یک ویژگی خاص دیگــر دارد؛ زیرا برای 
نخســتین بار از ســال 1923 است که 
انتخابات در ماه دســامبر برگزار می شود. 
همین موضوع )نزدیکی به ســال جدید 
میالدی( می تواند سبب کاهش مشارکت 
شــود به همین دلیل هرگونه گمانه زنی 

سخت تر می شود. 

  همه سناریو ها پس از انتخابات 
اکنون سه سناریو در مورد انتخابات پیش 
رو قابل پیش بینی به نظر می رسد. نخست 
شکل گیری پارلمان با اکثریت محافظه کار 
است. در این ســناریو، جانسون موفق به 
تصویب برگزیت شده و انگلیس را در 31 
ژانویــه 2۰2۰ )11 بهمن( از اتحادیه اروپا 
خــارج می کند. انتظار مــی رود در چنین 
دولتی موضوع استقالل خواهی اسکاتلند 
تشــدید شــود. ضمن اینکه تالش ایرلند 
جنوبی و شمالی نیز قابل پیش بینی است.  
دوم کابینه اقلیت محافظه کار اســت. در 
سناریوی دوم، جانسون با دشواری بزرگی 
برای ائتالف مواجه خواهد شد. با توجه به 
اختالف نظر احزاب »دموکراتیک اتحادگرای 
ایرلند« و لیبرال دموکرات با محافظه کار در 
موضوع برگزیــت و احتمال ناچیز حضور 
حزب کارگر در کابینه محافظه کار، مسیر 
جانســون برای تشــکیل کابینه به سوی 
جلب حمایت اس ان پی خواهان استقالل 
اسکاتلند ســوق می یابد. بحران برگزیت 
تشدید شده و احتماالً گزینه باقی ماندن 

انگلیس در اتحادیه اروپا جدی تر شود.
سومین حالت نیز کابینه با اکثریت کارگر 
است. در سناریوی بعید سوم، یعنی تشکیل 
دولت با اکثریت کارگر، جانســون پس از 
حضور پنج ماهه در دفتر نخســت وزیری 

ناچار به ترک آن می شود. دولت با اکثریت 
کارگر، مذاکرات برگزیت با بروکســل را از 
سر خواهد گرفت و موضوع همه پرسی دوم 

خروج نیز از قوت برخوردار می شود. 

  چالش ادامه دار برگزیت
دکتر علیرضا ثمودی، تحلیلگر مسائل اروپا 
در گفت وگو با خبرنــگار قدس انتخابات 
زودهنــگام پارلمانی اخیر را مقطعی مهم 
در تاریخ سیاسی بریتانیا خوانده و می گوید: 
ساختار سیاسی انگلیس به طور سنتی به 
گونه ای است که ما شاهد دست به دست 
شدن قدرت میان دو حزب محافظه کار و 
کارگر هستیم. اکنون نیز به واسطه ضعف 
مدیریتی در احزاب و به ویژه حزب کارگر 
نظرسنجی ها پیروزی جانسون را محتمل تر 
می دانند. بــا این وجود برخی مواقع پیش 
بینی های صــورت گرفته اشــتباه از کار 
درآمده و نتایج دیگری رقم خورده اســت. 
گواه آن هم نخستین انتخابات برگزیت در 
سال 2۰16 است. در این مقطع بسیاری با 
این اعتبار که قاطبه مردم بریتانیا خواستار 
ماندن در اتحادیه اروپا هستند پیش بینی 
عــدم رأی آوری برگزیت را مطرح کردند، 
اما نتیجــه خالف آن بود. ثمــودی ادامه 
می دهد: اکنون اما جدا از اینکه جانســون 
یا کوربین کدام یــک رأی بیاورد، موضوع 
مهم این است که آیا انتخابات می تواند به 
چالش برگزیت خاتمه دهد؟ آنچه مسلم به 
نظر می رسد این است که حتی در صورت 
پیروزی حزب کارگر باز هم معضل برگزیت 
ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر اختالف 
ایجاد شــده میان بریتانیا با اتحادیه اروپا و 
همچنین دوگانگی و شکاف ایجاد شده در 
جامعه انگلیس به این راحتی ها قابل ترمیم 
نخواهد بود. در این میان بحث چالشــی 
استقالل طلبی اسکاتلند هم مطرح است. 
در صورتی که جانسون دوباره پیروز شود، 
احتمال برگزاری همه پرسی دوباره استقالل 

در این منطقه جدی به نظر می رسد.

جانسون این هراس 
را در دل دارد 
که سرنوشت دو 
نخست وزیر پیشین 
انگلیس )دیوید 
کامرون و ترزا می( 
در انتظار وی باشد

بــــــــرش

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/2511/58

22/4023/13 5/035/35

16/1716/51

6/347/05

16/3717/11

مناقصه عمومی اجرای عملیات نازک کاری 4 بلوک پروژه 
زائرسرای رضوی

آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب 
پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رش��ته  س��اختمان و ابنیه جهت اجرای 
عملی��ات ن��ازک کاری 4 بلوک )به طور کام��ل و آماده بهره ب��رداری( پروژه 
زائرس��رای رضوی واقع در استان خراس��ان رضوی- مشهد- بولوار چمن- 
حدفاصل چمن 97 و 99 اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط 
که دارای رزومه مناس��ب می باش��ند، دعوت می نماید جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/09/25 به دبیرخانه معاونت عمرانی آستان 
قدس رضوی به نش��انی مش��هد، چهارراه ش��هدا، س��ازمان مرکزی آس��تان 
ق��دس رضوی، معاون��ت عمرانی مراجعه یا با ش��ماره تلفن  32001126 -051 
تم��اس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.
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فراخوان مزایده
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
در  رض��وی   خراس��ان  درمان��ی 

نظردارد تعداد 27 دس��تگاه خ��ودرو غیر قابل 
پالک را از طریق مراکز اسقاط دارای مجوز و از 
طریق انجام مزایده عمومی  به فروش برساند.
اش��خاص حقوق��ی واج��د ش��رایط م��ی توانن��د  
جه��ت بازدی��د ، از تاری��خ 1398/9/23 لغایت 
1398/9/27 ب��ه آدرس مش��هد بلوار پیروزی 
-نب��ش پی��روزی 50 – جنب پای��گاه اورژانس 
دانش��گاه  فرس��وده  خودروه��ای  انب��ار   -115
مراجع��ه و ب��رگ ش��رایط مزای��ده را از طری��ق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
فراخ��وان  ش��ماره  ب��ه   www.setadiran.ir  :
1098000060000001 دریاف��ت و حداکثر ده روز 
پ��س از پایان مهلت دریاف��ت ،تحویل نمایند. 

قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده  مبلغ 50.000.000 

ریال میباشد.
کلیه پیش��نهادات رسیده حداکثر ده روز پس 
از پایان مهلت ارس��ال م��دارک در محل دفتر 
نماین��ده رئیس دانش��گاه بازگش��ایی و قرائت 
خواه��د گردی��د .هزین��ه درج آگهی ب��ه عهده 

برنده مزایده می باشد . 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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مناقصه عمومی خرید و نصب آسانسور
معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در نظر دارد تعدادی آسانسور مورد نیاز یکی از پروژه  های در دست اجرای خود 
را به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه بین شرکتهای دارای دفتر مرکزی یا نمایندگی رسمی در مشهد، از طریق 
مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان ذیصالح و واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا تاریخ 1398/09/26 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس��تان قدس به نش��انی مش��هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی 

آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود
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برگ س��بز خودروی س��واری پراید تیپ131se مدل 
1396 ب��ا ش��ماره موت��ور m13/5930559 و ش��ماره 
پ��الک  ش��ماره  و   nas411100h3383741 شاس��ی 
598ن53 ای��ران 36 ب��ه ن��ام اق��ای عب��اس همتی 
فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد /ع
98
11
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8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خ��ودروی پراید مدل 1382 رنگ س��فید 
ای��ران  155س98  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  ش��یری 
00561672 و ش��ماره شاس��ی  74 ش��ماره موت��ور 
فاطم��ه س��ادات  مالکی��ت  ب��ه   S1412282116720
س��ید آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
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آگهی مناقصه
سازمان مدیریت پس�ماند شهرداری اصفهان بر اس��اس مصوبه هیئت مدیره س��ازمان در نظر 
دارد م��وارد مش��روحه ذی��ل  را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی به اش��خاص حقیق��ی یا حقوقی                              

واجد الشرایط واگذار نماید.
ال�ف: ف��از اول عملی��ات س��فت کاری و ن��ازک کاری س��اختمانهای اس��کلت فلزی خط��وط پردازش 

پس��ماند بصورت تهیه و اجرا مطابق با نقش��ه های اجرایی و دستورکارهای ابالغی از س��وی کارفرما )کلیه نقشه  ها و                       
دستورالعمل ها در قالب cd ارائه میگردد( واقع در کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی این سازمان.

ب: عملیات تهیه و نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی کارخانه کود آلی بصورت تهیه و اجرا مطابق با نقشه های اجرایی 
و دس��تورکارهای ابالغی از س��وی کارفرما )کلیه نقش��ه  ها و دس��تورالعمل ها در قالب cd ارائه میگردد( و بر اساس 

قیمت های پیشنهادی در برگ پیشنهاد قیمت، واقع در کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی این سازمان. 
ج: عملیات احداث کانالهای ش��یرابه کارخانه پردازش پس��ماند و کف سازی سالن دریافت بصورت تهیه و اجرا مطابق 
با نقش��ه های اجرایی و دس��تورکارهای ابالغی از س��وی کارفرما )کلیه نقشه  ها و دس��تورالعمل ها در قالب cd ارائه 

میگردد( واقع در کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی این سازمان.
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت ساعت 13:00 روز  شنبه مورخ 1398/10/14 جهت دریافت اسناد 
و م��دارک مناقصه  فوق با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبل��غ 1.500.000ریال )برای هر مورد( در وجه حس��اب                  
پس انداز ش��ماره 700806278761 و به ش��ماره ش��با IR 370610000000700806278761 بانک شهر شعبه حکیم بنام 
س��ازمان مدیریت پس��ماند، به دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار 
ارغوانیه، ابتدای بلوار رضوان مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به حراست سازمان ساعت 13:00 
روز  ش��نبه مورخ 1398/10/14 می باش��د. پیش��نهادات روز دو ش��نبه مورخ 1398/10/16 راس ساعت 11:00 در محل 

سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان بازگشایی خواهد شد.
شرایط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبربانکی )با حداقل اعتبار سه ماهه(.
2- در صورتیک��ه برن��دگان اول و دوم ش��رکت کننده در مناقصه از انجام معامله خوداری نمایند س��پرده ش��رکت در 

مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان مدیریت پسماند ضبط خواهد شد.
3- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
5- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعالمی از سوی سازمان می باشد.

6- پیش��نهادات واصله پس از انقضاء طی مدت تعیین ش��ده، در کمیس��یون معامالت س��ازمان مفتوح و برابر قوانین 
و مق��ررات تصمی��م گیری و نتیجه آن ظرف مدت هفت روز در تابلوی اعالنات س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری 

اصفهان اعالم خواهد شد.
7- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
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فراخوان مزایده
نوبت دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد محلی را به منظور ارائه خدمات 

رادیولوژی و س��ونوگرافی و س��ی تی اسکن بیمارستان 
دکت��ر ش��ریعتی را از طریق انج��ام مزای��ده عمومی  به 
بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5098000060000009، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 420.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد - 

ابتدای جاده طرقبه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/9/17

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/9/23

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/3
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/10/4

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد امور تهیه و طب��خ و توزیع غذای 

ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان  را از طریق 
انجام مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000179، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 2.110.000.000ریال 
ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه در مهل��ت مق��رر به 
حس��ابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرس��تان قوچان    

تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/20

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/9/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/5
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/7

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه 
نوبت دوم 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ام��ور تهیه و طبخ و توزیع  غذای 

بیمارس��تان ش��هید هاش��می ن��ژاد  را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیردولت��ی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000177، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
2.520.000.000ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی : 
مشهد - سی متری طالب- انتهای خیابان ابوریحان تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/9/20

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/9/25

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/5
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/7

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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