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یـــادداشــت  روز
سید سرباز روح اهلل رضوی

این روزها تعابیر بهار هندوستانی کم و بیش از سوی برخی تحلیلگران و ناظران 
در توصیف آنچه شــهرهای مختلف هند شاهدش بوده اند، به کار رفته است؛ اما 
شــاخص های اجتماعی بهار هندوستانی کدام است؟ بارزترین شاخصه مجموعه 
اعتراضاتی که از سوی مردم علیه تصویب قوانین ثبت ملی شهروندان NRC و 

بازنگری در قانون تابعیت CAA رخ داده را می توان...

ویژگی های اجتماعی 
ناآرامی های اخیر هند

مرکز پژوهش های مجلس تبعات  بودجه 99 را  پیش بینی کرد 

تورم اجباری یا معامله سیاسی

 قدس خراسان  چند سال است فاصله 
زمانی یکم تا یازدهم ذی القعده ســالروز 
 والدت حضــرت معصومــه)س( و میالد 
امام رضا)ع( به نام دهه کرامت نام گذاری 
شده و جشــن های باشکوهی در این ایام 
در کشــور و به خصوص شهرهای مشهد 
و قم برگزار می شــود، اما علی رغم اینکه 
مقام معظم رهبری در چندین سخنرانی 

همچون در اجتماع بــزرگ مردم قم که 
یازدهم ذی القعده 1431 مصادف با بیست 
و هفتم مهرماه سال 89 برگزار شد، اشاره 
به دهــه کرامت نمودند، اما همچنان این 
برهه از تاریخ اســالمی که موجب تقویت 
بنیه مذهب شیعه در ایران شد در تقویم 
کشور به ثبت نرسیده است. شورای عالی 
انقالب فرهنگی در جلسه سه شنبه گذشته 

به ریاســت رئیس جمهور 10 مناسبت 
جدید را در تقویم رســمی کشور اضافه 
کرد، اما از ثبت دهه کرامت خبری نبود.  
این درحالی اســت که در جلسه شورای 
فرهنگ عمومی اســتان خراسان رضوی 
 که هفته اول تیرماه سال جاری با حضور 
آیت اهلل علم الهدی برگزار شــد، موضوع 
ثبت دهه کرامت در تقویم رسمی کشور 

مطرح و بــه تصویب رســید. در همین 
خصوص چنــدی پیش مرواریــد، دبیر 
شــورای فرهنگ عمومی استان خراسان 
رضوی در گفت وگو با قدس گفته بود که 
این مصوبه طی مکاتبه ای از طرف شورای 
فرهنگ عمومی استان به شورای فرهنگ 
عمومی کشور نیز مطرح شده و از این رو 

در حال حاضر...
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میزان آمادگی دستگاه های 
مسئول در مقابله با مهار 

بالیای طبیعی چقدر است؟

مدیریت بحران 
همچنان حلقه 
مفقوده بحران ها

قدس از سردرگمی بیماران 
دیابتی برای دریافت 

انسولین گزارش می دهد

قصه تلخ 
داروی 

بیماران قندی

 شورای عالی انقالب فرهنگی بازهم دهه کرامت را در فهرست مناسبت های 
رسمی کشور قرار نداد 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 7

 

دری گشوده به مهرمادری
 آستان   معاون مجموعه فرهنگی خواجه ربیع، معتقد تولد یک مجموعه فرهنگی از دل آرامستان تاریخی خواجه ربیع

است کاری که در این سال ها در این مجموعه انجام شده، 
تولد یک مجموعه فرهنگی از دل یک آرامستان تاریخی 
است. محمدصادق همتیان همچنان که در فضای خلوت 

صبحگاهی مجموعه فرهنگی خواجه ربیع قدم می زند شرح 
مبسوطی از وضعیت گذشته و حال حاضر این مجموعه 
می دهد. او از در تازه ای که این روزها به خیابان مهرمادر در 

 ............ صفحه 3حاشیه این مجموعه...

 ......... صفحه1 قدس خراسان

12 4 9
بررسی وضعیت شعر محلی خراسان در گفت و گو با قاسم رفیعا  مروری بر 50 سال پادشاهی سلطان کشور عمان  دکتر محسن جبارنژاد درگفت وگو باقدس:

که رسانه ها می گویند حال او وخیم است

 :jامام عسکری
در مقام ادب، 
همین بس که 

آنچه از دیگران 
نمی پسندی، خود 
از آن دوری کنی. 

بحاراالنوار 
407/69
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نگذاریم سروده های محلی 
محفلی بمانند

مشارکت مردمی 
فراتر از ائتالف های سیاسی است قابوس نامه

عراق  در مسیر آرامش
 پس از تصویب قانون جدید انتخابات، رسانه ها

 از توافق احزاب بر سر معرفی نخست وزیر خبر می دهند

فراخوان مناقصه نوبت اول
 سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان 
320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد 

شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
پروژه بیمارستان

 امداد جنوب مشهد 
شرح در صفحه 8
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توسعه شبکه فاضالب با مشارکت همگانی
))آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ((

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری 
و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نمایید  .

مدت اجراموضوع
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به ریال

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در مناقصه

تجدید مناقصه اصالح و بازسازی 

شبکه های فاضالب در حال              

بهره برداری به روش سنتی 

همراه با اصالح انشعابات مسیر 

در سطح منطقه 4

124/803/700/489241/000/000 ماه
رتبه 5 آب از 

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی

به حساب جاري  نقدی  1.واریز 
نکی  1با 0 0 0 5 0 0 0 5 ه ر شما

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده بانکی

1 - مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب مشهد .
2- منبع تأمین اعتبار : درآمدهای اختصاصی کارفرما.

3- تاریخ دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1398/10/04 لغایت 1398/10/07 به دفتر قراردادهای این شرکت به نشانی : 
مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 مراجعه و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

4- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1398/10/18 می باشد.
5-  مدت اعتبار پیشنهادات : از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.

6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
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81
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39

» فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی خدمات پیمانکاری «

ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان خراس��ان رض��وی در نظ��ر دارد فراخوان 
تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات 
پیمان��کاری )اج��رای عملیات اصالح وتوس��عه ش��بکه توزیع آب ش��هر ترب��ت حیدریه 
–اولوی��ت اجرای��ی س��ال 1398( به ش��ماره فراخ��وان 2098001446000071 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخ��وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم 
ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
98/10/03 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهل��ت دریاف��ت اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی کیف��ی : س��اعت 19 روز  پنجش��نبه م��ورخ 

98/10/12
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز  پنجشنبه مورخ 98/10/26

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار : خراس��ان رضوی- مش��هد- بول��وار وکیل آباد 
–ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضوی��ت در س��امانه : مرکز تماس 
27313131 دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

وب��ت دوم
ن
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روزنامـه صبـح ایـران

همتی: اینستکس فقط حرف است  
سیاست: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس در مورد چشم انداز کانال ویژه مالی اروپا برای ایران موسوم به اینستکس گفت: ما از نظر مقررات و سازماندهی 

همه چیز را آماده کرده ایم. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که از ما نفت نخرند و در آمد نفت برای ما نیاید آن )اینستکس( فقط حرف است.

مینا افرازه: بحث بودجه این روزها 
کارشناسان  موردتوجه  به شــدت 
اقتصادی و رسانه ها قرارگرفته است و نظراتی 
بیان می شــود که موافقان و مخالفان جدی 
دارد. عده ای معتقد به رد بودجه ارائه شــده 
توسط دولت برای سال ۹۹ هستند و عده ای 
می گویند باید اصالح شده و برای تصویب به 
صحن علنی بیاید. در این خصوص با ســید 
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه 

مجلس به گفت وگو پرداختیم.

 کارشناسان و اقتصاددانان با توجه به 
الیحه بودجه ۹۹ پیش بینی می کنند که 
دولت سال آینده دچار کسری بودجه 
شدیدی شــود، بااین حال بودجه را تا 
چه میزان قابل تحقق می دانید و امکان 
دستیابی به عدد مطرح شده در بودجه 

وجود دارد؟
با توجه به اینکه حدود سه سال از تحریم های 
آمریــکا و دولت هــای اروپایی علیــه ایران 
می گــذرد و دولت با فشــارهای اقتصادی 
دســت به گریبان است و تشــدید تحریم ها 
شرایط را ســخت تر کرده است، پیش بینی 
دولت این اســت که کشور در سال آینده در 
بحث درآمدها با کســری فراوانی هم از بعد 
کارشناسی هم از بعد شرایط اقتصادی مواجه 
شود. البته امیدواریم دولت و حتی مجلس با 
توجه به این کسری بودجه، شرایط و مسائل 
احتمالــی را از حاال مشــخص کنند تا در 
سال آینده شرایط دقیق تری 
برای کشــور ترسیم شود، نه 
اینکــه خدای نکرده مجموعه 
انتظاراتــی را در جامعه ایجاد 
کنیم که عمالً تحقق نیابد. در 
سال ۹۸، رقم کسری بودجه 
تا به امروز حــدود ۱۳۰ هزار 
میلیارد بوده که آن را از منابع 
دیگر جبران کردیــم؛ اما در 
سال ۹۹ میزان کسری بودجه 
عدد بزرگ تــری خواهد بود 
و مجلس باید نســبت به این 
موضوع اقدامات و برنامه هایی 
را بیندیشــد تــا بتوانیم در 
کنار همدیگر نســبت به رفع 

مشکالت اساسی کشور گام برداریم.

 با توجــه به اینکه رهبری بر اصالح 
در  و  دارند  تأکید  بودجه  ســاختاری 
این زمینه هم دســتور داده اند، سهم 
اصالحــات ســاختاری در بودجه ۹۹ 

چگونه است؟
بی گمان اصالح ساختار در شرایط تحریمی 
۱۰۰ درصد ضروری است. یکی از محورهای 
اظهارات رهبری درباره اصالح ساختارها، قطع 
وابســتگی به درآمدهای نفتی از هزینه های 
جاری بود، اما درعمل اقدام خاصی نسبت به 
گذشته انجام نشده است. اگر سهم درآمدهای 
نفتی در بودجه کم شده، به خاطر این است 

که درآمدهای نفتی کشورمان کاهش یافته، نه 
اینکه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را 
کاهش داده باشیم. انتظار بر این بود که امسال 
اگر سیاست اصالح ساختار دقیق و به درستی 
اجرا شــود، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۶ 
هزار میلیارد تومان به باالتــر افزایش یابد؛ 
زیرا درصدد بودیــم مازاد درآمد نفتی را که 
در تملک دارایی های سرمایه ای طبقه بندی 
کردیم، به صندوق توســعه ملی ببریم؛ اما 
درعمل شاهدید که نه تنها این اتفاق نیفتاده، 
بلکه سهم صندوق کسر شده و استقراض از 
صندوق صورت گرفته است. این بدین معنی 
است که دولت شــاید در ظاهر یک مدل و 
راهبرد را برای این موضوع پیش بینی کرده 
بود، اما درعمل محقق نشده است و در نتیجه 
بودجه ۹۹ نه تنها با بودجه های پیشین تفاوتی 

ندارد، بلکه غیر شفاف تر هم شده است.

 با توجه به پیش بینی کسری بودجه 
برای سال آینده، به نظرتان آیا سال ۹۹ 
نیز برداشت از صندوق توسعه ملی برای 

جبران کسری بودجه اتفاق می افتد؟
ما در سنوات گذشــته ارقامی را از صندوق 
توسعه ملی برداشتیم و امسال هم برداشت 
از صندوق صورت گرفت. برای ســال آینده 
پیش بینی این است که رقم بزرگ تری نسبت 
به دوره های پیش، از صندوق برداشت شود. 
اساساً با توجه به کاهش صادرات نفت و کم 
شــدن درآمدهای آن، از همین حاال تحقق 
نیافتــن میزان منابعی که برآورد می شــود 
بــه صندوق واریز و پس ازآن توســط دولت 

برداشته شود، قابل پیش بینی است.

توسعه  صندوق  از  برداشت  تبعات   
ملی بر اقتصاد کشور چیست؟

حســاب ذخیره ارزی بر اســاس قانون به 
صندوق توســعه ملی تغییر یافت. هدف از 
ایجاد صندوق این بود کــه بتوانیم اقتصاد 
زاینده و همچنین ســرمایه میان نســلی 
مدنظر در حــوزه نفت را حفظ کنیم، اما در 
روندی که از ابتدا تا به امروز پیش گرفته ایم 
بارها مجوزهای برداشــت از صندوق توسعه 
دریافت شده که همین موضوع نشان می دهد 
عملکرد تمامی نهادهای مسئول موفق نبوده 
است. چنان که عملکرد حساب ذخیره ارزی 

نیز موفق نبوده و امروز این صندوق عمالً به 
یک پشتوانه ای برای هزینه های دولت تبدیل 

شده است.

 مولدســازی، واگــذاری و فروش 
امــوال دولتی به بخش خصوصی یکی 
از راه های منابــع درآمدی دولت برای 
تحقق و اجرایی کردن بودجه است؛ اما 
بسیاری نسبت به واگذاری ها در شرایط 
کنونی انتقاداتی دارند و عنوان می کنند 
فروش اموال دولتی سبب فساد گسترده 
خواهد شد، تبعات این نوع واگذاری ها 

در دوره کنونی چیست؟
جای تأسف اســت که در بحث مولدسازی 
دارایی ها برنامه تدوین شده ای نداریم. دولت 
ســال های متمادی با منابع مختلفی که در 
دسترس آن بوده نسبت به تملک دارایی های 
فراوانــی اقدام کرده، درحالی که امروز هزینه 
اســتهالک آن هــا باالســت و هزینه های 
نگهداری شان نیز افزایش یافته است، همین 
موضوع سبب شــده که هزینه زیادی برای 
نگهداشت منابع انسانی دولت و دارایی های 

آن پرداخت شود.
امــا اینکه امروز به یکبــاره به این نتیجه 
رســیده ایم اموال دولتی را در دســترس 
بخــش خصوصی و تعاونی قــرار بدهیم، 
جای تأمل است. با این حال باید دید که 
آیا برای واگذاری ها کشش بازار وجود دارد 
یا نه؛ زیرا زمانــی که رکود بر بازار حاکم 
باشد، اگر دارایی عرضه شود، بدون شک 
بــا قیمت پایین تری خریداری می شــود. 
از ســوی دیگر، در بحث خریدوفروش ها 
قطعــاً مشــکالت عدیــده ای را خواهیم 
داشــت؛ بنابراین نحوه واگذاری ها به این 
شــکل و با رقمی بزرگ برای یک ســال، 
کار پیچیده ای اســت و باید سازوکارهای 
مناســبی برای این کار پیش بینی شــود. 
اگر تدابیر الزم اندیشــیده نشود، به یقین 
همان طــوری کــه در خصــوص فرایند 
واگذاری سهام و سهم الشرکه بسیاری از 
شرکت ها موفق نبودیم، در این زمینه هم 

دچار آثار منفی واگذاری ها خواهیم بود.

  چشم انداز واگذاری ها در سال آینده 
و میزان موفقیت دولــت دراین باره را 

چگونه می بینید؟
موفقیت آن بسیار کم است؛ زیرا ما حدود ۲ 
هزار میلیارد تومــان در بودجه مصوب کرده 
بودیم و شــورای هماهنگی سران بر اساس 
اصالحیه ای که داشــت به این عدد ۱۰ هزار 
میلیارد تومان اضافه کرد، اما امروز می بینیم 
کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان آن محقق 
شده است. همین مسئله نشان می دهد که 
دولت عزم چندانی حتی بــرای واگذاری ها 

ندارد.

  به نظرتان راهکار جلوگیری از بروز 
چنین موضوعی چیســت، به صورتی 
که از طریق آن هم واگذاری های اموال 
دولتی صورت گرفته باشــد، هم منبع 
درآمدی آن تأمین شود و از سوی دیگر 

فسادی هم رخ ندهد؟
مــا دارایی های مــازادی داریم و همچنین 
دارایی هایی را داریم که درواقع اســتفاده ای 
کــه از آن می بریم نســبت بــه آن بخش 
سرمایه گذاری مان مقرون به صرفه نیستند و 
باید واگذار بکنیم تا آن بخش نیز مولدسازی 
شود، اما اینکه تا چه حد موفق می شویم من 
فکر می کنم که امسال می تواند سال پایه ای 
باشــد و اگر دولت عزمش را جزم کرده بود 
و تــا امروز یک عدد قابل توجهی داده بود، با 
یک شــیب مالیم ما می توانستیم نسبت به 
مولدســازی دارایی ها اقدام کنیم، نه اینکه 
حرکت سینوســی خاص را داشته باشیم و 
به یکبــاره از صفر به ۵۰ هزار میلیارد تومان 
برسیم که این عدد اصالً برای شروع مناسب 
نیســت و هیچ اتفاق خاصــی نمی افتد. ما 
مجبوریم بــرای اینکه این موضوع را نظارت 
کنیــم، در دوره های کوتاه زمانــی از وزارت 
دارایی بخواهیم درروند واگذاری، سازوکارهای 

مناسب را پیش بینی کند.

 در حالی که عنوان می شود بودجه ۹۹ 
غیرواقعی بسته شده است، غیرواقعی 
بسته شدن بودجه چه پیامدهایی را در 

پی خواهد داشت؟
دو مسئله بزرگ نسبت به تصویب بودجه ۹۹ 
مطرح است؛ یکی اینکه، اگر ما الیحه بودجه 
را تصویب کنیم، اجرا و اثرات آن برای مجلس 
آینده است، بدین صورت که نمایندگانی که 
بعدهــا به عنوان منتخب مــردم به مجلس 
می آیند، باید در چارچوب این بودجه عمل 
کنند و آن کار سخت و مسئولیت سنگینی 
اســت. دوم اینکه، ما نماینــدگان فعلی اگر 
خدای نکرده این نگاه را داشــته باشــیم که 
برای سال بعد نماینده نیستیم و مسئولیتی 
نداریم، بنابراین اهمیتی نــدارد که بودجه 
غیرواقعی بسته شود و مسائل آن حل نشود، 
نگاه خطرناکی اســت؛ بنابرایــن برای حل 
موضوع، باید همه نمایندگان بایستیم و برای 
بررسی دقیق وقت بگذاریم و با ارائه نظرات 
کارشناســی، برخی اصالحات را در تصویب 

بهتر الیحه انجام دهیم.

اثرات تصویب عجوالنه بودجه ۹۹ در گفت وگو با عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس

بودجه غیرواقعی برای مجلس آینده خطرناک است

 مسئوالن بلند پایه پدیده! چه زود دستتان را برای مردم رو کردید! امیدواریم مردم 
با قیمت ۴۲۰ تومان که یک کیلو پیاز هم نمی دهند، به حرف های بی حرمت شما 

اعتماد بکنند! ارزان نمی فروشیم. 0۹350002256
 روش های شناسایی خانه های خالی از سکنه جهت دریافت مالیات بسیار آسان 
است، البته اگر مسئوالن بخواهند. با شماره ملی هر ایرانی بررسی کنید که هر فرد 
چند آپارتمان یا خانه دارد و به چه کسانی اجاره داده یا اگر اجاره نداده خالی است. 
شماره ملی مستأجران هم مشخصه. میزان مصرف آب و برق و گاز هم در یک سال 

مشخص میشه. 0۹150002610
 گوجه   قرمز هم  طال شــده ام، زینت  سفره اغنیا شــده ام * اُملتی  بود در سرای 
 فقیر، بخت  برگشت  از او جدا شده ام * دائماً زیر میوه  ها بودم، لیک  حاال  آن  باال باال 
شده ام * رنگ  مردم  همه  پریده  شده، از گرانی ، و من  دوا شده ام * ای  صبا پول  شد 

بی  ارزش، بی  غمم  من  که طال شده ام * صبا 0۹150002۹86
 آمریکا هرچه دارد از ایران دارد، در بازار ایران هرگاه تاجری به هردلیلی کســر 
می آورد، دیگر تجار که با او مراوده داشتند از زمین خوردنش جلوگیری می کردند، 
آمریــکا عمداً بدهی تریلیــاردی ایجاد کــرده تا اروپا به حفظش مجبور شــود. 

0۹3۹000358۹
 اگه طرح هر ایرانی یک پزشک خانواده اجرایی شد، طرح هر مسجد یک مشاور 

هم اجرایی می شود. 0۹15000۹278
 ما از شبکه خبر گله مندیم چون هیچ ضرورتی نداشت که مرگ نور علی تابنده 
رئیس دراویشی گلستان هفتم را که باعث شهادت بسیجی های ما شدند، اعالم کند. 

0۹110006820
 آقای الریجانی به جای دو قطبی کردن کشور و حاشیه سازی به فکر مشکالت 

معیشتی مردم باش، شما از زندگی مردم بی خبرید. 0۹150005830
 متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن حرف مردم و درد دل های مردم وجود ندارد. 
چون در کشــور ما هر کس به فکر خودش است به خصوص مسئوالن اجرایی ما!! 
انگار نه انگار که همین مردم آن ها را انتخاب کرده اند!! چیزی که اصالً براشون مهم 
نیست، معیشت مردم است! فقط حرف معیشت را می زنند از کمک خبری نیست. 
مسئوالن ما از کشور ژاپن یاد بگیرند که در جنگ جهانی دوم چند کشور به ژاپن 
حمله کردند و تمام زیرساخت های اقتصادی آن را ویران کردند. ولی چطور شد که 
بعد از چند سال ترقی کرد و روی پای خودش ایستاد؟ متفکران ژاپن در جمع بندی 
نظرات به این نتیجه رســیدند: آن چه موجب پیشرفت ملت ها می شود، آموزش و 

پرورش و در رأس آن معلم است. 0۹350007054
 در حالی که برخی از مسئوالن واقع بینانه اصطالح»اعتراضات« را به کار بردند، 
چرا جناب دادستان کل کشور نمی پذیرند که بسیاری از مردم به عملکرد»مسئوالن« 
اعتــراض دارند؟ برخی از ما، چرا این قدر به فرافکنی و حواله کردن مشــکالت به 
دشــمن و دشــمنان عالقه داریم؟ چرا صورت مســئله ها را ]به جای حل[ پاک 

می کنیم؟ 0۹150008863
 به حکم عقل و منطق، ربع پهلوی باید بداند که: ۱- شــاهی نمانده اســت که 
اصطالح شاهزاده موضوعیت داشته باشد. ۲- وقتی آقای اردشیر زاهدی شوهرخواهر 
ناتنی شما و وزیر خارجه و سفیر ایران در آمریکا و... خودش می گوید »ما« مقصریم، 

شما چه جایگاهی می توانید در ایران داشته باشید؟ 0۹150008863

گله ژنرال اشغالگر از حمله نکردن دیگران به ایران!
فارس: »آویو کوخاوی« رئیس ســتاد کل ارتش رژیم صهیونیستی دیروز با متهم 
کردن جمهوری اسالمی ایران به ارسال تسلیحات از طریق عراق، مدعی شد تل آویو 
نمی تواند اجازه تداوم چنین امری را بدهد. این ژنرال صهیونیســت با ادعای اینکه 
احتمال وقوع درگیری محدود با ایران وجود دارد، گفت: »ما در حال آماده شدن برای 

آن هستیم. اما خیلی بد است که دیگران به آن ها )ایران( حمله نمی کنند«.
وی ضمن تأکید بر ضرورت عقب راندن کامل ایران از سوریه، مدعی شد: »ما اجازه 

نمی دهیم ]ایران[ به صورت نظامی در سوریه یا عراق مستقر شود«.

 نمایش قدرت ایران، روسیه و چین به آمریکا 
در رزمایش دریایی

ایسنا: تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی و ژئوپلتیک، رزمایش دریایی مشترک 
ایران، روسیه و چین را نمایش قدرت علیه آمریکا و نشان دهنده افزایش مرزهای پدافند 
دریایی ایران دانستند. خبرگزاری »آناتولی« در گزارشی تحلیلی به بررسی رزمایش دریایی 
مشترک ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند پرداخته و نوشت: این رزمایش »نمایش 
قدرت« علیه آمریکاســت. آناتولی با بیان اینکه این رزمایش، اولین در نوع خود پس از 
انقالب اســالمی در ایران است، نوشت: »تحلیلگران و کارشناسان سیاسی این رزمایش 
را که کمربند امنیت دریایی نام گذاری شده، پیام ایران به آمریکا در بحبوحه تنش های 
بین واشنگتن با تهران بر سر برنامه هسته ای ]ایران[ می دانند«. این خبرگزاری به نقل از 
تحلیلگران توضیح داد:  »ایران نمی خواهد ]در برابر آمریکا[ غافلگیر شود. پس جهت آماده 
شدن برای هر اتفاقی، مهم است که آب های خلیج فارس امن باشد و این دقیقاً کاری است 

که ایران به همراه متحدانش می خواهد انجام دهد«.

دقت شورای نگهبان برای ضایع نشدن حق حتی یک نفر
دبیر شــورای نگهبان در جلسه روز گذشــته این شورا به روند بررسی شکایات 
و صالحیت ها در شــورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اشــاره و 
خاطرنشان کرد: اکنون در مقطع بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان هستیم 
و همکاران ما تا اواخر شب مشغول رسیدگی به پرونده های ثبت نام کنندگان بر 
اساس مستندات هســتند. وی افزود:  بررسی شکایات و صالحیت ها آن هم در 
زمان کوتاه، اقدامی به شــدت طاقت فرساست که البته شورای نگهبان با دقت 

مشغول انجام آن است تا خدای نکرده حتی حق یک نفر تضییع نشود. 

تکذیب یک شایعه عجیب مبنی بر تشکیل فراکسیون منصرفین انتخابات
پــدرام پاک آیین، مدیــرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفت: تشــکیل 
فراکســیون منصرفین انتخابات مجلس به ریاست علی الریجانی دروغ است و 
چنین فراکســیونی وجود ندارد. وی افزود: آقای عبدالرضا هاشم زایی، نماینده 
تهران در مجلس در اظهار نظری رسانه ای از تشکیل فراکسیونی با نام منصرفین 
انتخابات خبر داده اند که این مطلب خالف واقع اســت و تکذیب می شود . پاک 
آیین تصریح کرد: اصل این  مطلب که فراکســیونی شامل نمایندگان غیر نامزد 
در انتخابات آتی تشکیل شده باشد، صحیح نیست و در نتیجه موضوع عضویت 

و ریاست آن نیز صحت ندارد.

کنایه های تند و تیز چهره اصالح طلب درباره رقبای اصول گرا
غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب سازندگی در گفت وگو با خبرآنالین معتقد 
اســت که شــعارها و تحلیل های اصول گرایان »آفتابه لگن است« و »بعید است 
مردمی که از اصالح طلبان زده شــده باشــند، به ســراغ اصول گرایان بروند«. او 
همچنین معتقد است که شعار نجات اقتصاد ایران هم برای اصول گرایان راهگشا 
نخواهــد بود؛ »اصول گرایــان نمی توانند چنین ادعایی را کننــد چون خیلی از  
مشکالت اقتصادی مرهون عملکرد دوره ای است که خیلی از اصول گرایان سر کار 
بودند، این وضعیت را ایجاد کردند و دولت آقای روحانی هم در این مدت نتوانسته 
است کشور را از گرداب اقتصادی که در دوره تسلط کامل اصول گرایان بود، نجات 
دهــد«. او درباره برنامه اصالح طلبان برای انتخابــات هم می گوید: این دوره هم 
ممکن است آن ها به سمت ائتالف بروند، چیزی که اکثر اصالح طلبان خالفش را 

تا به حال گفته اند و تأکید دارند که این بار ائتالف نخواهند کرد.

توصیه پایداری به اصول گرایان
حجت االســالم »مرتضــی آقاتهرانی« در تشــریح مهم تریــن محورهای مدل 
انتخاباتی گفت: پایداری برای  وحدت بین انقالبیون طرحی داده و در جلسات 
با دوســتان از آن رونمایی کرده است. امیدوارم که در این گفتمان رضای الهی 
باشــد و مطالبات مقام والیت به دســت فرزندانشــان در این انتخابات تحقق 
یابــد. وی ضمن توصیه به پرهیز از تخریب، خاطرنشــان کرد: ما که در اصول، 
والیتمداری، حفظ نظام، مجاهدت زیر ســایه مقام والیت و... تردیدی نداریم؛ 
پس به هیچ وجه بر ســر اختالف ســالیق به جان یکدیگر نیفتاده، به مخالف 
مشترک سوژه نداده و آب به آسیاب آن ها نریزیم. به گزارش ایرنا دبیرکل جبهه 
پایداری یادآور شد: پس از این باید تالش شود که به لیست واحدی برسیم، اگر 

به لیست واحد نرسیدیم، مشترکات لیست را در حد امکان باال ببریم.

مجلس، بودجه و پروژه های 
نیمه تمام

»پروژه های نیمه تمــام« زخم های کهنه ای 
هســتند که بیماری اقتصاد ایران را تشدید 
می کنند و همه ساله و در ایام تدوین و بررسی 
بودجه در کشــور بر ســر زبان ها می افتند و 

سپس به فراموشی سپرده می شوند.
 امسال نیز در شــرایطی که آخرین بودجه 
کشور در مجلس دهم در دست بررسی است، 
یادآوری این موضوع و انتظار تصمیم گیری 
مؤثر و کاربردی توســط نمایندگان مردم در 
این زمینه و پایان دادن به غفلت سنواتی در 

این مورد یک ضرورت است.
بر اســاس اعالم اخیر معاون اقتصادی وزیر 
کشــور؛ حدود ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در 
کشــور وجود دارد که برای تکمیل آن ها به 

۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اگر اعتبار عمرانی بودجه سال ۹۹ را- آن گونه 
که رئیس جمهوری هنگام تقدیم بودجه به 
مجلس اعالم کــرد-۷۰ هزار میلیارد تومان 
بدانیم و توجه داشته باشیم که معموالً میزان 
تخصیص اعتبارات عمرانی در طی سال های 
متمادی کمتر از ۵۰ درصد بوده اســت و با 
در نظر گرفتن نــرخ تورم و هزینه نگهداری 
این پروژه ها، تکمیل طرح های نیمه تمام در 
کشور بیش از ۱۵ سال دیگر به طول خواهد 
انجامید! که با احتســاب عمر فعلی از زمان 
کلنگ زنی تا بهره بــرداری در مواردی بیش 
از ۲۵ سال طول خواهد کشید و بسیاری از 
این پروژه ها یا فرسوده و غیرقابل بهره برداری 
خواهند شد و یا اصوالً کارایی خود را از دست 

خواهند داد.
جالــب اینکــه به گفتــه رئیس ســازمان 
برنامه وبودجه استان خراسان رضوی: »دولت 
برای اینکه شــر این پروژه ها را از سرخود باز 
کند، حتی حاضرشــده اســت برخی از این 
طرح هــا را رایگان واگذار کنــد و به خریدار 
تسهیالت هم بدهد؛ اما مشکل این است که 
قانون موجود برای این واگذاری ها ســخت و 
پیچیده اســت«. به کارگیری واژه »شر« از 
ســوی یک مقام دولتی برای پروژه هایی که 
روزی بــرای باز کردن گرهی از مشــکالت 
مردم کلنگ زده شــده است، می تواند عمق 
فاجعه را نشان دهد. از سوی دیگر به اعتقاد 
بسیاری از صاحبنظران تعداد قابل توجهی از 
این طرح ها را بایــد »پروژه های انتخاباتی« 
نامید؛ طرح هایی که با فشــار؛ اعمال نفوذ و 
متأسفانه گاهی بده بستان های سیاسی برخی 
از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و برای 
جلب رأی مردم کلنگ زنی شــده و به علت 
نبود مطالعات کارشناسی و یا عدم پیش بینی 
بودجه موردنیاز، اکنون رهاشده و نیمه تمام 

مانده است.
تکمیل پروژه هــای نیمه تمام عالوه بر اینکه 
ســرمایه های بر زمین مانده کشــور را احیا 
می کند، می تواند موجب ایجاد اشتغال شده 
و بخشی از مشکالت اقتصادی کشور ازجمله 

معضل بیکاری را مرتفع سازد.
انتظار می رود مجلس دهم در آخرین آزمون 
بودجه ای نســبت به اصالح قوانین واگذاری 
پروژه های نیمه تمام اقدام کرده و با مقررات 
زدایی از روند واگذاری این پروژه ها به بخش 
خصوصی صاحب صالحیت با اخذ تضامین 
الزم، این زخم کهنه را در بدنه اقتصاد ایران 

التیام بخشد.
تعیین تکلیف واگذاری پروژه های نیمه تمام با 
شرایط سهل و تضمین بهره برداری در زمان 
مقــرر می تواند یکــی از یادگارهای ماندگار 
نمایندگان مجلــس دهم در آخرین ماه های 

حضور آن ها در مجلس باشد.

 اعزام زائران به سوریه در دی ماه از یکشنبه 
همین هفته آغاز شد و تا پایان این ماه ۹ کاروان 
با ظرفیتی افزون بــر ۴۵ نفر به حرم حضرت 

زینب )س( مشرف می شوند.

 روابط عمومی ارتــش در اطالعیه ای اعالم 
کــرد: یک فروند جنگنده میــگ -۲۹ نیروی 
هوایی ارتش در منطقه عمومی شــمال غرب 
کشور و در حین اجرای مأموریت دچار سانحه 

شد.

 فرمانده مرزبانی کشور با اعالم خبر سالمتی 
سه سرباز ربوده شده ایرانی به خاک پاکستان 

گفت: آن ها به زودی آزاد می شوند.

 رئیس اجرائیه افغانســتان در دیدار سفیر 
ایران در کابل، جمهوری اسالمی را از متحدان 
راهبردی و دوســتان نزدیک افغانستان خواند 
و از همکاری های این کشــور با افغانستان در 

دوره های مختلف قدردانی کرد. 

 آیت اهلل نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان 
یکی از موضوعــات اقتصادی مردم را وضعیت 
معیشت آنان عنوان کرد و گفت: گله مردم از 
بی توجهی مســئوالن بوده و تذکرات مردم به 
گوش مسئوالن نمی رسد، مسئوالن همه چیز 

را به تحریم گره می زنند.

بدون تیتر

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

ما در سنوات گذشته 
ارقامی را از صندوق 
توسعه ملی برداشتیم 
و امسال هم برداشت 
از صندوق صورت 
گرفت. برای سال 
آینده پیش بینی 
این است که رقم 
بزرگ تری نسبت به 
دوره های پیش، از 
صندوق برداشت شود

بــــــــرش

 سیاست  همین چند روز پیش بود که یک خبرگزاری انگلیسی 
که پیــش از این ظریف از آن به عنوان یار جنگی آمریکا یاد کرده 
بود، آمار کشته شدگان اغتشاشات بنزینی آبان ماه را عدد نجومی 
هزارو۵۰۰ نفر اعالم کرد. این خبررسانی غیر مستند سبب شد در 
روزهای اخیر واکنش های مختلفی به آمار مصدومان و کشته شدگان 
نشان داده شــود و این واکنش ها روز گذشته به حیاط دولت هم 
کشیده شد. واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نظام 
درباره کشته شدگان حوادث آبان شیوه سکوت اتخاذ نکرده است، 
گفت: آماری که رسانه های خارجی در این خصوص مطرح می کنند، 
به هیچ وجه درست نیست و این اعداد و ارقام در راستای فضاسازی 
و جنگ روانی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری بیان کرد: مسئله 
این است که آن ها }غربی ها{ انتظار داشتند جرقه ای را بزنند، حتماً 
برنامه ریزی آن را برای زمان دیگری انجام داده بودند، اما مســئله 

بنزین برنامه ریزی آن ها را جلو انداخت و این اتفاق افتاد.
از ســوی دیگر یک منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاری فارس با 
اعالم اینکه آمار قطعی جانباختگان حــوادث آبان به زودی اعالم 
می شود، گفت: آمار جانباختگان بسیار کمتر از هزارو۵۰۰ است و 
رسانه های غربی نمی توانند حتی اسامی یک دهم از آمار ادعایی خود 

را اعالم کنند.به گفته خبرگزاری فارس »در بررسی های انجام شده 
فقط در دو اســتان تهران و البرز مشخص شد تاکنون حدود ۶۰ 
درصد جانباختگان اغتشاشات اخیر ربطی به آشوبگران نداشتند و 

با اسلحه های سبک غیرسازمانی و یا سالح سرد به قتل رسیدند«.
بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نیز عنوان کرد: »اینکه یک رسانه 
خارجی بدون داشتن خبرنگار و اطالعات دست اول در محل، بتواند 
ادعای دستیابی به آماری از قربانیان حوادث اخیر در ایران داشته 
باشد، محل سؤال است، به ویژه از سوی رویترز که دفترش به دلیل 

همین سیاست جعل خبر چند سال پیش در ایران بسته شد«.
علی ربیعی، ســخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
گفت: »رویترز یک آژانس دروغگو اســت، شاید اشکال ما هست 
که باید ســریع تر آمار را تفکیک کنیم، این آمار به شدت تکذیب 

می شود«.

 واقعیت چیست؟
در گفته های ربیعی اشــکال واقعی کار عدم اطالع رسانی درست 
مشخص شــده است. در واقع گزارش دروغ رویترز بر یک واقعیت 
نهفته بود؛ زخمی که غربی ها همچون مگس روی آن می نشینند 

و سوءاســتفاده می کنند. این مسئله یک بار دیگر هشدار می دهد 
که چگونه جامعه از اقناع نامناسب خبری و رسانه ای دچار تالطم 
می شود و ضرورت دارد همان طور که در اقدامی مثبت مردم عادی 
کشته شده در حوادث اخیر مورد دلجویی و حمایت قرار گرفتند، 
مسئوالن هر چه زودتر نسبت به این موضوع اطالع رسانی شفاف 
کنند. البته یادمان نرود دعوای غربی ها بر ســر این نیست که آمار 
دقیق کشته شدگان در حوادث آبان چقدر بود. هر عددی که ایران 
اعالم کنــد، آمریکایی ها و اروپایی چند برابــرش خواهند کرد تا 
کشورمان را در شرایط اقتصادی فعلی به لحاظ حقوق بشری نیز 
تحت فشار قرار بدهند. ادعای اروپایی ها یا آمریکایی ها درباره تشکیل 
کمیته حقیقت یاب بین المللی و اعزام گزارشــگران خارجی پایان 
کار نخواهد بود و فشــار حداکثری غرب علیه کشورمان تحت هر 
شرایطی ادامه خواهد داشت، اما وظیفه مسئوالن است که نگذارند 

مگس ها بر زخم ها بنشینند.

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

سیاست داخلی
ادعاهای دروغین رویترز همه را به واکنش واداشت

تکذیبیه های دولت از آمار کشته شدگان اغتشاشات آبان

مجلس
تحلیل یک نماینده درباره روح اهلل زم و اغتشاشات آبان

چرا اعترافات آمدنیوز پخش نشد؟
جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
نماینده  ابطحــی،  محمدجــواد 
مردم خمینی شهر با بیان اینکه 
یکــی از موضوعات اغتشاشــات 
اخیر به حاشــیه کشاندن بحث 
دستگیری روح اهلل زم بود، گفت: 

اغتشاش کنندگان قصد داشتند احضار برخی از مرتبطان با زم 
را تحت تأثیر قرار دهند. 

نماینده مردم خمینی شــهر ادامه داد: قــرار بود برخی از 
اعترافات زم پخش شود، اما با اتفاقات پیش آمده مصلحت 
این شد که فعالً دست نگه دارند، اما من فکر می کنم در آینده 
نزدیک بخشی از اعترافات روح اهلل زم منتشر شود و از طریق 

دستگاه قضایی تبیین شود.

قوه قضائیه
توضیح یکی از نزدیکان مرحوم آیت اهلل شاهرودی

منظور از »خرابه«بودن قوه قضائیه چه بود؟
تسنیم: حجت االسالم عباسعلی 
علیزاده از افراد نزدیک به آیت اهلل 
شــاهرودی درباره شــروع دوره 
مسئولیت ایشــان در قوه قضائیه 
گفــت: وقتی مــا اینجــا آمدیم 
در  تهــران  دادگســتری  همین 

راهروهایش با نئوپان اتاق درســت شده بود، یا در بعضی از 
دادگستری ها کانکس گذاشته بودند. کار عمده  ما بازسازی 
همین ساختمان ها بود. اگر در جایی آقای شاهرودی گفته 
بودند »ما مخروبه تحویل گرفتیم.« از نظر ساختمانی گفته 
بودند و منظورشان ساختار قوه قضائیه نبود، هرچند از نظر 
اینکه دادسرا حذف شده بود از آقای یزدی انتقاد داشتند، اما 

منظور ایشان مخروبه بودن ساختمان ها بود.

دولت
روایت رئیس جمهور از علت تمایلش به مذاکره

توطئه آمریکا را شکست دادیم
رئیس جمهور در جلســه  ایرنا: 
آمریکایی ها  گفت:  دولت  هیئت 
مذاکره  آمــاده  اعالم می کردند 
هســتند و این ایران اســت که 
پــای میز مذاکره نمی نشــیند، 
این توطئه ای بــود که موفق به 

شکست آن شدیم و در ســفر به ژاپن هم باردیگر تکرار 
شــد در مذاکــره و صحبت کردن با هیچ کس مشــکلی 
نداریم. اگر امروز کشورهای ۱+۵ نسبت به عمل به همه 
تعهدات خود اراده داشــته باشــند و بخواهند اشتباهات 
گذشته را جبران کنند، آماده گفت وگو هستیم؛ در سفر 
ژاپن در این راستا نیز پیشــنهادهایی از سوی دو طرف 

ارائه شد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

خدمت 2هزار خدمه خواهر در حرم مطهر رضوی  آستان: مدیر امور خدمه حرم مطهر رضوی از خدمت 2هزار خادم خواهر خبر داد و گفت: از این تعداد، 251 نیروی خدمه و یک هزار و 750 خادمیار 
به بانوان زائر خدمت رسانی می کنند.محمد توکلی با اشاره به تحویل دو مسئولیت جدید »تحویل چادر به زائران در بیت های تطهیر و کفشداری های بانوان« و »انتظامات نماز در صحن های مرکزی« به خواهران خدمه 

افزود: این بانوان در رواق های مخصوص خواهران عالوه بر کفشداری در 9 حوزه تطهیر، سقایی، خدمت صندلی تاشو، انواریاری، غبارروبی، مهریاری، تحویل چادر و جاروبرقی خدمت می کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی خبر داد 
 حذف جریمه دیرکرد برای مستأجرانی 
که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال دارند

آستان: معاون امالک و اراضی آستان 
قدس رضــوی اظهار کــرد: به منظور 
تســهیل در پرداخــت اجاره توســط 
مستأجران؛ جریمه دیرکرد افرادی که 
بدهی آنان کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال 
و از ســال ۱۳۹۰ به بعد اســت، حذف 

می شود.
مرتضی حقیقی گفت: بســته تشــویقی برای بخش هایی که مستأجران تغییر 
کاربری داده اند نیز در نظر گرفته شده است به طوری که در صورت مراجعه افراد 
و پرداخت هزینه کاربری توسط آنان مشمول ۳۰درصد تخفیف نقدی در پرداخت 

یا پرداخت به صورت اقساط ۶ ساله می شوند.
وی ادامه داد: افرادی نیز که هم اکنون اقساط سال های آینده را به صورت نقدی 
پرداخت کنند در سال نخست مشمول ۲۰درصد تخفیف می شوند و سال بعد نیز 

این درصد به صورت پلکانی افزایش می یابد.
حقیقی با بیان اینکه حوزه امالک و اراضی ضمن صیانت از اراضی موقوفه تعامل 
خوبی با مستأجران موقوفه دارد، گفت: پرداخت به موقع اجاره ها موجب می شود 
ضمن رعایت مسائل شرعی مربوطه، از مزایای عدم به روزرسانی اجارات بهره مند 

شوند.
معاون امالک و اراضی آســتان قدس رضوی همچنیــن درباره اقدامات معاونت 
امالک و اراضی آستان قدس رضوی در حاشیه شهر مشهد نیز گفت: برای اراضی 
موقوفه مورد تصرف در پالک هایی که اصالحات ارضی داشــته است، ۷۰ درصد 
حق تقدیمی ها بخشوده می شود و افراد با پرداخت ۳۰ درصد هزینه زمین و در 
اقساط بلندمدت در طول هفت سال می توانند صاحب سند شوند که این اقدامات 

به سنددار کردن اراضی موقوفه کمک زیادی می کند.

در سی و نهمین برنامه سه  شنبه  های فرهنگی
»قاموس کتاب مقدس« قدیمی ترین نسخه چاپی 

موجود در کشور رونمایی شد
آستان: همزمان با ایام میالد حضرت 
عیسی مسیح)ع( سی و نهمین برنامه 
»ســه  شــنبه  های فرهنگی« سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی که در محل موزه قرآن و 
هدایای مقام معظم رهبری برگزار شد، 
با معرفی و رونمایــی از قاموس کتاب 

مقدس، چاپ ۱4۷۳ میالدی، موجود در گنجینه رضوی همراه بود.
نزدیک به ۲ هزار نسخه کتاب قدیمی و نفیس در کتابخانه التین کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی وجود دارد که تاریخ چاپ آن ها پیش از ۱۹۰۰ میالدی است.

»قامــوس کتاب مقدس« واژه نامه انجیل یکی از قدیمی ترین کتاب های موجود 
در مخزن کتاب های خارجی است که همزمان با اختراع صنعت چاپ پنج سال 
پــس از مرگ گوتنبرگ؛ مخترع صنعت چاپ در اروپا در ســال ۱4۷۳ میالدی 

چاپ شده است.
این اثر به خط و زبان التین نگاشته شده و در ابتدای آن یادداشتی از اهداکننده 
مرحوم ســید جالل  الدین تهرانی، در خصوص خرید این کتاب در سال ۱۹5۶ 
میالدی از بروکســل وجود دارد و در آخر آن نیز یادداشتی به زبان انگلیسی به 
تاریخ ۱۹88 میالدی از مسیو ژان آر.میشو مشاهده می شود که این اثر فوق  العاده 
نفیس را خالصه ای از کتاب برادران رانر می داند که با نام »قاموس کتاب مقدس« 

در ششم آوریل ۱4۷۳ در نورمبرگ آلمان به چاپ رسیده است.
این اثر نفیس که یکی از قدیمی  ترین آثار چاپی موجود در کشــور محســوب 
می شــود، در قطع رحلی و ۲8۰ برگ به صورت دو ستونه و 5۷ سطری نگاشته 

شده و هر پاراگراف با حروف درشت فانتزی به شنگرف آغاز شده است.
عالوه بر »قاموس کتاب مقدس«، کتاب های نفیس دیگری به زبان های ایتالیایی و 
التین موجود است که تاریخ چاپ آن ها مربوط به قرن های ۱5، ۱۶، ۱۷، ۱8 و ۱۹ 
میالدی است و همچنین کتابی به زبان فرانسه در موضوع افکار و عقاید مذهبی 

که تاریخ چاپ آن ۱۶۱4 میالدی است.
همچنین کتاب دیگری از مجموعه آثار شکسپیر به زبان انگلیسی در این مجموعه 

موجود است که در سال ۱۶۲۲ میالدی در لندن به چاپ رسیده است.
بیشــتر این کتاب های قدیمی مربوط به ســده های ۱5 تا ۲۰ میالدی است که 
توسط دانشمندان و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی اهدا شده و از جمله 
این افراد می توان به اســتاد محمود فرشچیان، دکتر لباف و بانو، میرزا رضاخان 
نایینی، میرزا حسن خان قزل ایاغ، سید جالل  الدین تهرانی و دکتر مریم میرهادی 
اشاره داشت که تعداد زیادی قرآن و کتاب به زبان های مختلف به مجموعه آستان 

قدس رضوی اهدا کرده اند.

با پیمانکاری شرکت آب و خاک قدس رضوی ساخته شد
ابیورد؛ سدی برای مهار رواناب های مرزی

آستان: مدیرعامــل شرکت مهندسی 
آب و خــاک قدس رضــوی از افتتاح 
سد مخزنی ابیورد با حضور وزیر نیرو و 
مقامات استان خراسان رضوی خبر داد 
و گفت: این سد خاکی با هسته رسی که 
4۳ میلیون مترمکعب ظرفیت مخزن و 
۳۱ میلیون مترمکعب حجم مفید دارد 

در شهرستان درگز واقع شده است.
مبین رجبی ادامه داد: در این پروژه شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی به 
عنوان پیمانکار فعالیت داشته و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کارفرمای 

پروژه بوده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی با اشاره به آغاز پروژه ساخت 
سد مخزنی ابیورد از سال ۱۳۹4 تصریح کرد: پروژه مذکور نزدیک به چهار سال 
به طول انجامیده اســت.وی درباره ویژگی های سد ساخته شده توسط شرکت 
مهندســی آب و خاک رضوی خاطرنشــان کرد: طول تاج سد ابیورد ۱۷۰ متر، 

ارتفاع از پی ۶۲ متر و تونل انتقال آب ۳هزار و 54۰ متر بوده است.
رجبی افزود: در واقع عملیات اجرایی ساخت این پروژه شامل ساخت بدنه، ساخت 

برج آبگیر بتنی، اتمام مسیر انتقال آب شامل شیب شکن و سرریز سد است.
وی با بیان اینکه احداث ســد مخزنی ابیورد نقش قابل توجهی در مهار رواناب 
و سیالب های مرزی در شهرســتان درگز دارد، گفت: اجرای این سد همچنین 
می تواند بخش مهمی از آب مورد نیاز کشــاورزی و آب شــرب روستاهای این 

منطقه را تأمین کند.

توسط شرکت نان قدس رضوی انجام شده است
تولید 46 میلیون دونات در هشت ماه نخست سال

آستان: مدیرعامــل شرکت نان قدس رضوی از تولید حدود 4۶ میلیون و ۷۹۰ 
هزار دونات رضوی توسط این شرکت در هشت ماه ابتدای سال جاری خبر داد.

محمدصادق مروارید گفت: در این مدت بیش از 4۰ میلیون و ۶۳۶ هزار دونات 
در کارخانه مشهد و افزون بر ۶ میلیون و ۱5۳ هزار عدد در کارخانه نظرآباد واقع 

در استان البرز تولید و به بازار عرضه شده است.
وی ادامه داد: به دلیل ماندگاری کم این محصول، دونات تولید شده در مشهد در 
خراسان رضوی و استان های همجوار و همچنین دونات تولیدی در استان البرز در 
استان های تهران، البرز، قم، کرمانشاه، قزوین، اصفهان و همدان به فروش می رسد.

مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی دونات را محصولی نوستالژی خواند و افزود: 
این خصوصیت، دونات را به محصولی پیشتاز در امر فروش تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: آمار فروش و توســعه خطوط این محصول در واحدهای مشهد و 
همچنین نظرآباد واقع در استان البرز، نشان از کیفیت باال و بازار پسندی آن دارد.

مروارید کیفیت باالی این محصول را ناشــی از اســتفاده از مواد اولیه مرغوب، 
بهره گیری از ماشین آالت تمام اتوماتیک، به کارگیری کارکنان متخصص و مجرب 

و همچنین کنترل مستمر و شبانه روزی در روند تولید دانست.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  
خواجه ربیع،  فرهنگی  مجموعه  معاون 
این سال ها در  معتقد است کاری که در 
این مجموعه انجام شده، تولد یک مجموعه 
فرهنگی از دل یک آرامستان تاریخی است. 
محمدصادق همتیان 
همچنانکه در فضای 
خلــوت صبحگاهی 
فرهنگی  مجموعــه 
خواجه ربیــع قــدم 
می زند شرح مبسوطی از وضعیت گذشته و 
حال حاضر این مجموعه می دهد. او از در 
تازه ای که این روزها به خیابان مهرمادر در 
حاشــیه این مجموعه تاریخی باز شده، به 
عنوان یک اتفــاق نمادین یاد می کند که 
می تواند تصویر تازه ای از مجموعه فرهنگی 
در ذهن اهالی منطقه بسازد. آنچه در ادامه 
می خوانید بخشی از گفته های اوست که در 
یکی از همین صبح های آفتابی زمستان با ما 

در میان گذاشت. 

 حیات دوباره یک گورستان تاریخی 
  مدیریت و اداره آرامگاه یا بهتر بگوییم 
مجموعه فرهنگی خواجه ربیع از اوایل آبان 
ماه سال گذشته مطابق تصمیم مدیران و 
مسئوالن ارشــد و امریه تولیت سابق این 
آستان ملکوتی به مؤسسه بقاع متبرکه و 
اماکن مذهبی وابسته به سازمان فرهنگی 

آستان قدس رضوی واگذار شد.

 این آرامگاه یکی از قدیمی ترین مناطق 
تاریخی و مذهبی موجود در مشهد و استان 
خراســان بزرگ است و مدیریت و اداره آن 
از سالیان دور با آستان قدس رضوی بوده 
اســت.  در این میان یکــی از مواردی که 
مردم، اهالی و مجاوران آرامگاه خواجه ربیع 
در طول سالیان متمادی از این مجموعه به 
یاد دارند، محلی برای دفن اموات بوده است. 

خانــواده های بســیار زیادی از قشــر 
کم برخوردار و زحمتکش با نهایت شرافت 
و نجابــت در این منطقه زندگی می کنند 
که با تغییر سیاســت های سه سال اخیر 
در دوره تولیت سابق آستان قدس رضوی 
تصمیم بر این شد که آرامگاه خواجه ربیع 
از یک مکان صرف برای دفن اموات خارج 
و تبدیل به یک مجموعه فرهنگی شود تا 
مجاوران و ســاکنان این منطقه نیز از این 
خدمات فرهنگی توســط آســتان قدس 

رضوی بهره مند شوند.

  بسیاری از فرزندان و نوآموزان )دختر 
و پسر( خانواده ها در مجاورت این مجموعه 
فرهنگــی )آرامگاه خواجه ربیــع( زندگی 
می کنند که شایسته ارائه بهترین خدمات 
فرهنگی به عنوان مجاوران بارگاه ملکوتی 

حضرت رضا)ع( هستند.

 برگزاری مراســم تبلیغــی و فرهنگی 
متناسب با مناسبت های گوناگون مذهبی 
و دینی مانند دهه فاطمیه، شب های قدر 
در ماه مبــارک رمضان، برگزاری نماز عید 
سعید فطر، برگزاری مراسم دعای پرفیض 
عرفه، برگزاری محفل شیرخوارگان حسینی 
در جمعه اول ماه محــرم الحرام، برگزاری 
مراسم صالی عزا در آســتانه ورود به ماه 
محرم الحرام، برگزاری مراســم مذهبی در 
دهه کرامــت و ایام والدت امــام رضا)ع(، 
برگزاری مراســم دهه والیت و امامت در 
ماه ذی الحجه، برگزاری مراســم غبارروبی 
مزار مطهر شــهدای مدفون در مجموعه 
فرهنگی خواجه ربیع با دعوت از شخصیت ها 
و چهره هــای مذهبی همچون نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و... تنها بخشی از 
خدمات فرهنگی است که این روزها در این 

مجموعه ارایه می شود.

 در تالش هستیم تا با استفاده از مبلغان، 
اســتادان و کارکنان مطرح در حوزه تبلیغ 
و آمــوزش، کالس های آموزش و تفســیر 

مفاهیم موجود در کتاب شریف نهج البالغه 
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( با 
حضور روحانیون و طالب ساکن در مناطق 
مجاور این مجموعه فرهنگی به زودی برگزار 
شــود که در این کالس ها حجت االسالم 
والمســلمین نظافت بــه تدریس مفاهیم 

می پردازد.

 تعویض هزار و 240 تصویر شهید 
و احیای باغ سوم 

یکــی از مهم ترین کارهای فرهنگی که 
با همکاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
منطقه۲ شهر مشــهد در حال انجام است 
تعویض تصویر قدیم با تصاویر جدید یک 
هزار و ۲4۰ شــهید مدفــون در مجموعه 
فرهنگی خواجه ربیع با هزینه متقبل شده از 
سوی مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی 
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی است 
که در راســتای گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدا انجام می شود. بســیاری از تصاویر 
نصب شــده بر مزار شهدای گرانقدر بر اثر 
تابش نور آفتاب، بارش باران و... از کیفیت 
مناسبی برخوردار نبوده که در این زمینه 

اقدام شده است.

 یکــی دیگر از اقدامات انجام شــده در 
یک ســال اخیر، دیدار صمیمی مدیران و 
مسئوالن مؤسســه بقاع متبرکه و اماکن 
مذهبی ســازمان فرهنگی آســتان قدس 
رضوی با اهالی و مردم این منطقه بوده تا 
در جریان اقدامات انجام شده برای گسترش 
فعالیت های فرهنگی در این مجموعه قرار 
گیرند که تأثیر بسزایی در این زمینه داشته 

است.

 همچنیــن با توجه بــه ارائه خدمات 
گوناگــون بــه اهالی محل در راســتای 
محرومیت زدایی که یکی از سیاست های 
مورد نظر آســتان قدس رضوی اســت، 
قرار است مطالعات مقدماتی برای انجام 
طرح هایی همچون ســاخت دارالشــفا، 
مجتمع ورزشــی، مســجد و کتابخانه، 
اماکن اقامتی و اداری، اســتخر، فضاهای 
آموزشــی و... انجام شــود که در صورت 
تأییــد و تصویــب مدیران و مســئوالن 
مربوط در آســتان قدس رضوی و انجام 
کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در صورت 
فراهم بودن شرایط و امکانات الزم انجام 

خواهد شد.

 راه اندازی آسانسور در باغ دوم مجموعه 
فرهنگی خواجه ربیع بــرای ارائه خدمات 
برای تسهیل و تسریع در تردد سالمندان، 
ناتوانان و توان یابان ارجمند برای انتقال از 
باغ اول به باغ دوم جهت حضور بر سر مزار 
درگذشتگان از دیگر اقدامات انجام شده در 
زمینه ارائه خدمات به مراجعه کنندگان بوده 

است.

  کالس های مهدالرضا)ع( 
هدیه ای برای ساکنان منطقه 

 با توجه به اهمیــت آموزش نونهاالن و 
نوآموزان در راستای فراگیری قرائت، تالوت 
و حفــظ قرآن کریــم در قالب کالس های 
مهدالرضا)ع( تصمیم بر آن شــد تا مکانی 
برای راه اندازی کالس های مهدالرضا)ع( در 
مجموعه فرهنگی خواجه ربیع اختصاص یابد.

  با توجه به اینکه نوآموزان قرآنی عموماً 
در سنین 5 تا ۷ سال بوده 
و از روحیه و لطافت خاصی 
برخوردار هستند تصمیم بر 
آن شد که مکان اختصاص 
یافته در قسمتی از مجموعه 
باشــد  خواجه ربیع  آرامگاه 
کــه از ســکوت و آرامش 
بیشــتر برخوردار بــوده و 
کمترین تردد را نونهاالن و 
سطح  در  آنان  خانواده های 
آرامستان خواجه ربیع داشته 
باشند و کمتر با صحنه های 
تشــییع و تدفیــن اموات 
روبه رو شــوند ضمن اینکه 
نزدیکی به خیابان گلشــاد 
و مهرمادر در مجاورت این 

مجموعه فرهنگی برای تردد ســریع تر و 
آسان تر خانواده ها برای رفت و آمد نونهاالن 

قرآن آموز هم مورد توجه قرار گرفته است.

به همیــن دلیل فضایــی در مجاورت 
تعــدادی از قبور اموات تدفین شــده در 
سال های دور)مربوط به سال های ۱۳5۳ و 
۱۳54( در گوشه کناری باغ دوم مجموعه 
فرهنگی خواجه ربیع انتخــاب و با رعایت 
حفظ حرمت ســنگ قبر اموات، صرفاً آن 
را مســقف و مفروش کردیــم. فضایی که 
کشته شــدگان جنگ ظفــار در آن دفن 
شــده اند، صرفاً مفروش شده و کالس های 
مهدالرضا)ع( در حاشــیه آن قــرار دارد. 
راه اندازی این کالس ها از اوایل مهرماه سال 

جاری انجام شد.

 نباید این گونه تصور شود که راه اندازی 
کالس های مهدالرضــا)ع( در این محل با 
تغییر یا تخریب قبــور اموات مزبور که در 
این مکان مدفون شده اند همراه بوده است 
بلکه با رعایت مســائل شرعی و مذهبی و 
دستورعمل های مربوط این راه اندازی انجام 
شده است.همچنین امیدواریم از برکات و 
ثواب آموزش قرآن برای نونهاالن قرآن آموز 

نیز ارواح این درگذشتگان بهره مند شوند.

راه اندازی کالس های 
مهدالرضا)ع( در 

این محل با تغییر یا 
تخریب قبور اموات 

مزبور که در این 
مکان مدفون شده اند 

همراه نبوده است 
بلکه با رعایت مسائل 

شرعی و مذهبی 
و دستورعمل های 
مربوط راه اندازی 
انجام شده است

بــــــــرش

تولد یک مجموعه فرهنگی از دل آرامستان تاریخی خواجه ربیع

 مگر هزینه نصب یک ســاعت بزرگ در دری گشوده به مهر مادری
وســط صحن جامع رضوی چقدر است که 
پس از ســال ها که از ســاخت این صحن 

می گذرد، این کار هنوز انجام نشده است. 
۰933۰۰۰۰752

 متأســفانه هنوز هم برای خرید یک قلم 
جنس از فروشگاه نان قدس رضوی، یک طومار 

کاغذ می دهند. این همه اسراف کاغذ چرا؟
۰9۱5۰۰۰۰۱66

 از مســئوالن حرم مطهر رضوی تقاضا 
داریم که پایگاه های آداب زیارت، کبوترانه 
و... ویــژه کودکان و نوجوانان را در ســطح 
رواق ها و صحن های حرم مطهر امام رضا)ع( 
بــه خصوص پیش از نماز جماعت مغرب و 

عشا بیش از پیش دایر نمایند.
۰9۱2۰۰۰94۱4

 بهتر نیســت با راه اندازی یک سیستم 
صوتی سراســری در خیابان های منتهی به 
حــرم مطهر، اذان واحــد از بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا)ع( و خیابان های منتهی به آن 

پخش شود؟  
۰9۱5۰۰۰5437

 آســتان قدس در این ایام که هوا سرد 
است مثل دهه آخر صفر زائران را حداقل به 

یک استکان چای میهمان کند. 
۰9۱5۰۰۰۰46۰

 با توجه به اســتفاده زائران و مجاوران از 
فضای مجازی، آستان قدس رضوی به ویژه 
در روزنامه قدس و در ســخنرانی های حرم 
مطهر به بیان ابعاد مختلف محاسن و معایب 

استفاده از این پدیده ها بپردازد.
۰9۱5۰۰۰43۱3

برپایی 27 ایستگاه سالمت 
در خراسان جنوبی با 

مشارکت خادمیاران رضوی
آستان: مســئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در خراسان جنوبی از برپایی 
۲۷ ایستگاه ســالمت و مشاوره پزشکی از 

ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.
یاســر دانایی فر گفت: کانــون خادمیاری 
سالمت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در خراسان جنوبی متشکل از ۷۷ پزشک، 
دندانپزشک، پرســتار، ماما و کادر درمانی 
اســت که در قالب تیم هــای خدمات دهی 

ساماندهی شده اند.
وی افزود: از ابتدای امسال جلسات توجیهی 
برای خادمیاران سالمت استان برگزار شده 
و تاکنون در برنامه های مختلفی شــرکت 

داشته اند.
دانایی فــر با بیان اینکــه در طرح کنترل و 
پایش فشــارخون ۲5 خادمیار سالمت در 
قالب پنج تیم همکاری کردند، افزود: بیش 
از ۹۰۰ نفر از شهروندان از مزایای این طرح 

و خدمات خادمیاران بهره مند شدند.
وی با اشاره به اینکه خادمیاران سالمت در 
دهه والیت و امامت در مســاجد و مراسم 
مختلف شهرستان بیرجند حضور یافته اند، 
عنوان کرد: خادمیاران ســالمت با ویزیت 
رایگان ۳۰۰ نفر نســبت به ســنجش قند 
خون، فشارخون و مشاوره های پزشکی اقدام 

کردند.
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در خراســان جنوبی با بیان اینکه در عید 
غدیر یک تیم پزشکی تخصصی و عمومی 
در منطقه سیوجان مستقر شدند و به ۱۰۰ 
نفر از اهالی این منطقه خدمات ارائه دادند، 
افزود: برخی از خادمیاران سالمت به صورت 
مرتب در دارالشــفاء امام رضا)ع( در مشهد 
مقدس برای خدمت رسانی حضور می یابند.

دانایی فر ادامه داد: همزمان با هفته بسیج نیز 
۱۱ نفر از خادمیاران سالمت در بیمارستان 
صحرایی در شهرستان زیرکوه حضور یافتند 

و به مدت یک هفته همکاری داشتند.
به گفته وی در ایام اربعین حســینی نیز 
۱4 نفر از خادمیاران ســالمت خراســان 
جنوبــی در موکــب امداد و بهداشــت 
جواداالئمه)ع( در شــهر کاظمین مستقر 
شــدند و به مدت هشــت روز به زائران 

خدمات ارائه کردند.
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در خراسان جنوبی تأکید کرد: در مجموع از 
ابتدای امسال تاکنون ۲۷ ایستگاه سالمت 
در مناســبت های ملی، مذهبی برپا شده و 
خادمیاران با حضــور در اماکن مختلف از 
جمله مســاجد، مصالهای نماز جمعه و... 
به انجام خدمات مشــاوره پزشکی رایگان 

پرداختند.

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 

قدس: مدیر جشنواره ها، همایش ها و جوایز ادبی هنری سازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: طرح ملی سالم بر امام)ع( 

در سازمان صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد.
محمدحسن محمدیان، مدیر جشنواره ها، همایش ها و جوایز 
ادبی هنری سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ظهر دیروز 
در حاشیه آغاز طرح ملی سالم بر امام در صداوسیمای خراسان 
رضوی گفت: طرح ملی ســالم بر امام یا همان قرائت دســته 
جمعــی زیارت امین اهلل در هر چهارشــنبه که متعلق به امام 
رضا)ع( اســت، از سال ۹۶ به صورت استانی آغاز شد و اکنون 
پس از گذشت دو سال از شروع این طرح، شاهد اجرای آن در 

سطح ملی هستیم.
وی ادامــه داد: با توجه به موضوع زیــارت از بعید و دلدادگی 
هر ایرانی به ســاحت نورانی امام هشتم، امیدواریم با محوریت 
و پیگیری های صداوسیمای خراســان رضوی در سطح ملی، 

ان شاءاهلل در آینده نزدیک شاهد پخش قرائت این زیارت نورانی 
در تمامی مراکز استانی صداوسیما باشیم.

مدیر جشــنواره ها، همایش ها و جوایز ادبی هنری ســازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی اظهار کرد: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته تاکنون با اجرای این طرح در دانشگاه آزاد اسالمی 
به عنوان مجموعه هماهنگ کننده در سطح دانشگاه های سراسر 
کشــور در نظر داریم در برنامه بعدی با اجرا در سطح یکی از 
مدارس مشهد، شاهد کلید خوردن این طرح در سطح مدارس 

تمام کشور نیز باشیم.
محسن نصرپور، رئیس سازمان صداوسیمای خراسان رضوی 
گفت: بســتر همکاری با دبیرخانه طرح ملی سالم بر امام)ع( 
موجود است اما نیاز است اقدامات ابتکاری در این حوزه انجام 
شود تا ضمن افزایش استقبال اقشار جوان محتوای رسانه ای از 

استانداردهای الزم برخوردار باشد.

وی افزود: صداوسیمای خراسان رضوی آمادگی این را دارد که 
به عنوان مجری این طرح در ســایر مراکز استانی، طرح ملی 

سالم بر امام را پیگیری و دنبال کند.
مهدی رجب پور، مســئول کانون فرهنگــی جواداالئمه)ع( به 
عنوان تشکل مردمی مجری طرح ملی سالم بر امام)ع( اظهار 
کرد: طرح ملی سالم بر امام)ع( هم  اکنون در بیش از یک هزار 
مسجد مشهد مقدس و بیش از 5 هزار مسجد کشور در حال 

برگزاری است.
وی ادامه داد: با موافقت ریاست قوه قضائیه این طرح به زودی 

نیز در زندان های سراسر کشور برگزار می شود.
محسن هوشــمند، معاون دبیرخانه طرح سالم بر امام)ع( نیز 
بیان کرد: طرح ســالم بر امام)ع( می توانــد مانند زیارت امام 
حســین)ع( در پنجشنبه  شــب ها و دعای ندبه در روز جمعه 
نهادینه شــود و از این  جهت طرح چهارشنبه های امام رضایی 

در شبکه مجازی را جریان سازی کرده ایم.
هوشــمند بیان کرد: در نظر داریــم در کنار پخش قرائت این 
زیارت، بیان تفسیر فرازهای زیارت امین اهلل را نیز در صداوسیما 

پخش کنیم.

برگزاری طرح ملی سالم بر امام j در صدا و سیما
مدیر جشنواره ها، همایش ها و جوایز ادبی هنری سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی خبر داد 

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

حاشیه

هیچ قبری از کشته شدگان جنگ ظفار تخریب نشده است

»نه به کشته شدگان جنگ ظفار بی احترامی 
خراب  را  آن ها  از  قبری  نه  و  کرده ایم 
فرهنگی  مجموعه  معاون  کرده ایم«. 
شدت  و  حدت  با  را  این  خواجه ربیع 
مدیر  همتیان،  محمدصادق  می گوید. 
باحوصله ای است. تأکید می کند: از همه 
آن هایی که می گویند قبر کشته شدگان 
دعوت  کرده ایم،  خراب  را  ظفار  جنگ 
می کنم یک روز بیایند اینجا و هم از قبرها 
بازدید کنند و هم انبوهی از فعالیت های 
فرهنگی را ببینند که در این چند سال 
انجام  خواجه ربیع  فرهنگی  مجموعه  در 

شده است.
اما قصه چیســت؟ چند روزی است که 
متنی در فضای مجازی به نقل از برخی 
رسانه ها دست به دست می شود که خبر 
از تخریب قبور شماری از کشته شدگان 
جنگ ظفار می دهد کــه در مجموعه 
فرهنگی خواجه ربیع مشــهد به خاک 
سپرده شــده اند؛ خبری که معاون این 

مجموعه آن را تکذیب می کند. 
کشته شــدگان جنگ ظفار، شماری از 

نیروهای اعزامی ارتش ایران در روزگار 
پیش از انقالب اســالمی هستند که به 
خاطر یک پیمان نامه نظامی، به کشور 
عمان اعزام شــده بودند. این کشته ها 
عمدتاً از لشــکر ۷۷ خراسان و تیپ ۲ 
قوچان بوده اند و با آنکه لزوماً مشهدی 
نبوده اند در سال های ابتدایی دهه 5۰ در 
مشهد و در حاشیه گورستان تاریخی آن 
به خاک سپرده شده اند. جایی که بعدها 
در طرح های توسعه ای مجموعه فرهنگی 

خواجه ربیع، جزئی از آن شده است. 
این تدفین به گفته افراد محلی، شبانه 
و مخفیانه توسط نیروهای ارتش وقت 
انجام شده و اجساد کشته شدگان هیچ 
گاه به خانواده هــای آن ها تحویل داده 

نشده است. 
این کشته شدگان حاال 45 سالی می شود 
که اینجا در حاشیه بنای تاریخی آرامگاه 
ربیع بن خثیم، از تابعین)یعنی کسانی 
که محضر صحابــه پیامبر اکرم)ص( را 
درک کرده اند( و نیز از یاران و سرداران 

امام علی)ع( آرام گرفته اند.
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روزنامـه صبـح ایـران

انتشــار دو کتاب جدید از مجموعه آثار شــهید صدر  اندیشه: کتاب »حوزه و بایسته ها« و »انســان و عبادت« از مجموعه آثار شهید صدر به تازگی وارد بازار نشر شده اند. »حوزه و بایسته ها« مجموعه 
سخنرانی ها، مقاالت و نامه های آیت اهلل سید محمدباقر صدر درباره حوزه، روحانیت و مرجعیت است که در 2۷6 صفحه و با ترجمه سید امید مؤذنی منتشر شده است. »انسان و عبادت« نوشته هایی از رساله عملیه 

آیت اهلل سید محمدباقر صدر با نام الفتاوی الواضحه است که در آن، جنبه هایی از موضوع عبادت در اسالم بررسی شده است. این کتاب در ۷9 صفحه و با ترجمه نرگس خسروی منتشر شده است.

گفتاری از بیژن عبدالکریمی
روشنفکران ایرانی و آدرس های عوضی

اندیشه: عبدالکریمــی در نشست نقد 
و بررسی مستند »تئوریسین خشونت« 
با بیان اینکه روشــنفکران آدرس غلط 
به جامعه می دهند، به ارائه ســخنرانی 
پرداخت و گفــت: در جامعه ما چیزی 
به نام جامعه شناسی در معنای اصیلش 
هنوز ظهور و بروز نیافته است. در ادامه 
بخشــی از این ســخنرانی از نظر شما 
می گذرد. مایلم در زمینه مقوله »فردید و خشونت« و به بهانه اکران فیلم مستند 
»تئوریسین خشونت« چند نکته ای را در سیاق تأمل درباره شرایط تاریخی کنونی 
خودمان عرض کنم. مرادم از شرایط کنونی، هم شرایط جهانی است و هم شرایط 

بومی و محلی و ملی.
بی تردید یکی از مهم ترین اوصاف جهان کنونی ما ظهور و بروز خشــونت است، 
آنچنان که شاید بتوان گفت در هیچ دوره ای از تاریخ بشر، خشونت و جنایت به 
یک چنین امر عادی و متداولی تبدیل نشده بود. در گذشته نیز جنایت و خشونت 
وجود داشت؛ در دو جنگ جهانی و سپس در زمان جنگ ویتنام و در بوسنی و 
هرزگوین خشونت و جنایات عظیمی را می بینیم، اما به نظر می رسد در روزگار 
ما خشونت و جنایت به امری کامالً عادی و روزمره و بخشی از زندگی مان تبدیل 

شده، تا آنجا که حساسیت خود را نسبت به آن از دست داده ایم. 
در همان حال که می شــنویم تعدادی کودک معصوم یا غیرنظامیان بی گناه در 
گوشه ای از جهان کشته شده اند، مشغول صرف شامیم یا خسته از کار روزانه، به 
کاناپه ای تکیه داده ایم و چای می نوشیم و آمار کشته شدگان و بی خانمان شدگان 
برایمان صرفاً یک عدد است و عمق فاجعه انسانی نهفته در پس این خشونت ها و 
جنایات بر وجدانمان سنگینی نمی کند و قلبی را تکان نمی دهد و وجدانی را در 

عمیق ترین معنای کلمه برنمی انگیزد.
آنگاه این جنایات عظیم را در سطح جهانی و تمدنی نادیده می انگاریم و به لحاظ 
تاریخی و فلســفی و متافیزیکی نااندیشیده و نقدناشده باقی می گذاریم و رابطه 
نظام ســرمایه داری با صدور کاال و خشونت نهادهای حمایت کننده از این نظام را 
نمی بینیم و بی متافیزیک شدن اخالق در جهان مدرن را مورد تأمل قرار نمی دهیم 
و بحران نیهیلیسم و بی معنا شدن جهان و زندگی و انسان را نمی بینیم و از »مرگ 
انسان« و ظهور »آخرین انسان« به تعبیر نیچه، یعنی ظهور انسان کوچک و حقیری 
که به بزرگ ترین فجایع تن می دهد و رمقی برای مقابله با وضعیت کنونی ندارد، 
درکی نداریم، آنگاه یک پیرمرد اهل فلسفه ایرانی را تئوریسین خشونت می نامیم؟ 

آیا این به معنای آدرس خطا دادن روشنفکران ما به جامعه نیست؟
ممکن اســت گفته شــود، عبدالکریمی مغالطه می کند و ســخن روشنفکران 
برجســته و بنام کشور ما نه در خصوص مسائل جهانی و تمدنی، بلکه صرفاً در 
محدوده مســائل بومی و تاریخی خودمان اســت. آنگاه بنده از ایشان می پرسم: 
آیا خشــونت های عظیمی که در جوامع خاورمیانه ای و جهان سومی، از جمله 
در کشورهایی مثل عراق، لبنان، یمن، سوریه، شیلی، ونزوئال و... انجام می شود، 
حاصل اندیشــه و تئوری های فرد یا افرادی همچون فردید اســت؟ آیا می توان 
حوادث تلخ آبان ۱۳۹۸ و ظهور این همه خشونت در جامعه را حاصل اندیشه های 
متفکرانی چون فردید دانست؟ آیا به لحاظ علمی و با برشمردن جدول حضور و 
غیاب عوامل گوناگون، نباید اندیشید که چه عامل یا عامل های مشترکی میان 
کشــورهای خاورمیانه ای، اروپای شرقی، آفریقایی و آمریکای التینی وجود دارد 
که سرنوشت بسیاری از این کشورها را تقریباً شبیه هم می سازد؟ آیا نباید ظهور 
میلیتاریسم و خشونت های سیاســی را حاصل مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
بنیادی تری تلقی کرد؟ آیا در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و تاریخی خود، 

نباید به این اصل اندیشید که »صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی«؟
آنگاه آیا نباید روشــنفکران ما به این امر زیرین اندیشیده و بپرسند که واقعاً ریشه 
مصائب و بحران های ما کجاست که حتی با انقالب عظیمی چون انقالب ایران نیز 
بسیاری از مسائل اصلی جامعه ما کماکان نه تنها به قوت خود باقی ماند و مطالبات 
مردم ما، پس ازگذشت دو قرن و باوجود حرکت های سترگی چون انقالب مشروطه، 

نهضت ملی نفت و انقالب ایران کماکان پاسخ داده ناشده باقی مانده است؟

گفتار

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  هر نظام 
مستقل و مردم ساالری مقبولیت خود را از 
مشارکت مردم در امور مهم کشور، یعنی 
انتخابات می گیرد. انقالب اسالمی با همه 
فــراز و فرودهایش در دولت های مختلف، 
از منظر مشارکت مردم آمار کم نظیری را 
در میان انقالب های جهان به جای گذاشته 
است تا آنجا که تمرکز اصلی دشمنان در 
ایــن برهه از زمان، معطوف بر کاهش این 

مشارکت مردمی شده است. 
 اما مدل انقالب اسالمی برای مشارکت مردم 
چه بود که پس از گذشت 4۱ سال همچنان 
ادامه دارد و از بین نرفته اســت؟ مشارکت 
مردم در انقالب های دیگر به چه 
صورت و کیفیتی بوده اســت؟ 
برای یافتن پاسخ این پرسش ها 
بــا دکتــر محســن جبارنژاد، 
و  جامعه شناسی  دانش آموخته 
عضو پژوهشکده علوم و فرهنگ 
اسالمی گفت و گو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

 آقــای دکتــر! جایگاه 
مشــارکت سیاســی در 
منظومه  و  اسالمی  انقالب 
فکــری امامیــن انقالب 

چگونه بوده و هست؟
انتخابات به تعبیری تجدید حیات 
نظام های مردم ساالر است. بدون 
مشــارکت فعاالنــه و انتخابات 
آگاهانه و مسئولیت پذیرانه مردم، 
نظام های سیاسی عموماً به رکود 
و سکون و درنهایت اضمحالل 
و کاهــش ســرمایه اجتماعی 
دچار خواهند شد. به همین دلیل است که 
رهبری، انتخابات را تزریق خون تازه در کالبد 
نظام اسالمی و تجدید قوا و نیرو برای ملت 
می دانند. اســتفاده از تعبیر لیله القدر برای 
انتخابات توسط ایشان نیز دقیقاً همین معنا 
را به ذهن متبادر می کند که تقدیر چندین 
سال یک ملت در یک انتخابات رقم می خورد. 

 تفاوت مشارکت سیاسی در انقالب 
اسالمی با سایر انقالب ها در چیست؟

وقتی به حوادث منتهی به انقالب اسالمی 
نــگاه می کنیــم، می بینیم خــود انقالب 
اســالمی یــک تجربه بی نظیــر در عرصه 
مشارکت سیاسی است. نوعی رفراندوم که 
با حضــور مردم در عرصه موجب ســقوط 
حکومت پهلوی می شــود. مقایسه انقالب 
اســالمی با ســایر انقالب ها نشان می دهد 
انقالب مــا یک انقالب طبقاتی نبود، یعنی 
تمام طبقات در آن مشارکت داشتند. امام 
در مصاحبه های خــود در پاریس به نقش 
کلیدی مردم تأکید می کنند و حتی در برابر 
شبهاتی که ذیل نوع مواجهه یک حکومت 
دینی با نقش مردم مطرح می شود، از مدل 
حکومت جمهوری اسالمی به عنوان قالبی 
که در آن مشــارکت مردم نقش اساسی و 
راهبــردی دارد، یاد می کننــد. حتی ما در 
هیچ انقالبی ســراغ نداریم که نوع و قالب 
حکومت به عنوان یک شــعار سیاسی ذیل 
سه گانه استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
با چنین صراحت و شــفافیتی مطرح شود.

 از دیدگاه اندیشــمندان خارجی 
چطور؟ آن ها چه تلقی از تفاوت های 
انقالب ها  ســایر  با  اسالمی  انقالب 

دارند؟ 
فوکو در ســال 56 که به ایــران می آید 

و حــوادث انقالب را می بیند به شــدت 
بُعد مشــارکت مردم برایــش قابل توجه 
اســت و از آن به عنــوان »اراده جمعی« 
یــاد می کنــد. همان گونه کــه در کتاب 
»روح یک جهــان بی روح« می گوید اتفاق 
میان مــردم و اراده برآمده از آن، چیزی 
فراتــر از ائتالف جریان هــای مختلف یا 
ســازش سیاســی بین طبقات اجتماعی 
بر ســر منافــع مشــترک بوده اســت. 
وقتی انقالب اســالمی را با انقالب فرانسه 
یا انقالب بلشــویک روسیه مقایسه کنیم، 
می بینیم طبق تعاریف مرسومی مثل رفرم، 
کودتا و شــورش که برخی دانش واژه های 
سیاســی دارند، اصاًل به یــک معنا نه در 
انقالب فرانســه و نه در انقالب شوروی به 
هیچ وجه شاهد گستردگی قیام مبتنی بر 
مشارکت سیاسی آحاد ملت نیستیم. مثاًل 
انقالب شــوروی طبق نظر مورخان روسی 
مثل تروتسکی، در دو مرحله اتفاق می افتد؛ 
یکی در فوریه ۱۹۱7 که صرفاً یک شورش 
و بلوا در یک شهر اتفاق می افتد و کشور را 
در عمل انجام شده قرار می دهد و به همین 
دلیل نیز بخش مهمی از کشور از آنچه در 

این شهر اتفاق افتاده، مطلع نبودند.

 آیا انقالب توانست این مدل مشارکت 
مردمی را به الگویی موفق تبدیل کند؟ 
انقالب اسالمی به وسیله الگویی که به واسطه 

انتخابات ارائه داد توانست بر سایر کشورها 
تأثیر بگــذارد و ابعاد فراملی به خود بگیرد. 
اسپوزیتو نیز در همین مورد این گونه تعبیر 
می کند که در قرن بیســتم کمتر رویدادی 
اســت که همچون انقالب اســالمی ایران، 
تمامــی طبقات مردمی در آن مشــارکت 
داشته باشند. اینکه بسیاری از نهضت های 
آزادی بخــش از ایران الهام می گیرند را باید 
در قالــب بازتاب انقالب اســالمی در متن 
خیزش جهانی اســالم ارزیابی کرد. وقتی 
الگــوی عمیق دینی مبتنی بر مشــارکت 
سیاسی شــکل بگیرد ســبب خواهد شد 
ضرورت استقرار حکومت های مردم ساالر در 
کشورهای منطقه احساس شود. این عالوه 
بر اینکه امیدی را برای ملت ها ایجاد می کرد 
هراسی را نیز به دل حاکمان مرتجع منطقه 
می انداخت که یکی از دالیل تحمیل جنگ 
به ما همین بود. قطعاً تجربه بعد از انقالب به 
لحاظ مشارکت سیاسی و نظم دموکراتیک 
یکی از دالیل دامن زننده انقالب های عربی 

و بیداری اسالمی در منطقه بود.

 جدا از صدور پیام انقالب در عرصه 
بر  تأثیری  انقالب چــه  بین المللی، 

فرهنگ سیاسی ما گذاشته است؟
فرهنگ سیاسی باورها و چارچوب ها و نظام 
ارزش های سیاسی است که به کنش های 
مــا جهت می دهد. ما تــا پیش از انقالب 
اسالمی فرهنگ سیاسی محدود و بسته ای 
داشــتیم، کما اینکه در تقسیم بندی های 
معروفی که از فرهنگ سیاسی وجود دارد، 
آن را بــه دو نوع محدود و تبعی و فعال و 
مشارکتی تقسیم می کنند. پس از انقالب، 
فرهنگ سیاسی  ما به واسطه فرهنگی که 
انقالب بــه وجود آورد تحــول بنیادینی 
کرد که بخشــی از آن نیز به نحو بســیار 
جالبی بر امنیت تأثیر گذاشــت و انقالب 
اسالمی توانســت بر بسیاری از تهدیدات 
امنیتی فائق آید. آن تحول بنیادین هم که 
به واسطه رشد فرهنگ سیاسی مردم اتفاق 

افتاد، مشارکت در انتخابات بود.

 دکتر محسن جبارنژاد، عضو پژوهشکده علوم و فرهنگ اسالمی درگفت وگو باقدس:

مشارکت مردمی فراتر از  ائتالف های  سیاسی است  چگونه می توان از جمع
» نظم« و»انقالب« سخن گفت؟

ایــن گزاره که دوران انقالب ها به ســرآمده 
)که گزاره ای اســت عمدتاً سیاسی به خاطر 
حفظ وضع موجود( سبب شده عمالً انقالب 
و انقالب اندیشــی از افــق نظریه پردازی در 
باب دولت محو شود. البته این روی گردانی 
آن گاه کــه از ســوی روشــنفکران لیبرال 
اروپایی و آمریکایی صورت می پذیرد، امری 
است طبیعی؛ اما تعجب اینجاست که بنا به 
تعبیری، همین موضع و ســخن را نیم قرن 
پس از پوپر، کسانی در ایران به زبان می آورند 
که از اهالی سرزمین های چپاول شده از سوی 
متروپل اند و درگیِر یک انقالب نجات بخش 
)انقالب اســالمی ایران( بوده اند که صحنه 
جهانــی را بــه نفع ملت های تحت ســتم 
دگرگون کرده اســت.رهبر انقالب در بیانیه 
گام دوم، نظریه نظام انقالبی را به مثابه الگوی 
دولت در گام دوم انقالب پیشنهاد می کنند و 

در فقراتی مهم چنین بیان می دارند:
»انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود 
و خموشی دچار نشــده و نمی شود و میان 
جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی 
تضاد و ناســازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه 

نظام انقالبی تا ابد دفاع می کند«. 
صحبت از جوشــش انقالبی، آن هم درست 
در زمانی که ما با یک نظم و سامان سیاسی 
مواجهیم، امری غریب به نظر می رسد. پس 
آنگاه این سؤال مطرح می شود که منظور از 
انقالب در نظریه نظام انقالبی به چه معناست؟ 
چه تلقی ای از انقــالب در این نظریه وجود 
دارد که می توان در افق آن از دولت ســازی، 

نظام سازی و جامعه پردازی سخن گفت؟
این یادداشــت، نه پاســخی است برای این 
پرسش که »چگونه می توان از جمع توأمان 
نظــم و انقالب ســخن گفــت؟« بلکه تنها 
تذکاری است به اهمیت این پرسش که کمتر 
بدان توجه می شود. اهمیت این پرسش، به 
نظر از پاسخ به آن مهم تر است. طرح چنین 
پرسشی نه تنها منفعالنه نیست که از اساس 
می تواند زمین بازی را تغییر دهد و میدانی 
فراخ برای نظریه پردازی درباره دولت در ایران 

معاصر فراروی ما بگشاید.

ما در هیچ انقالبی 
سراغ نداریم 
که نوع و قالب 
حکومت به عنوان 
یک شعار سیاسی 
ذیل سه گانه 
استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی 
با چنین شفافیتی 
مطرح شود

بــــــــرش

یادداشت

دکتر محسن جبارنژاد

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

اصل برگ س��بز خودروی س��واری پ��ژو پارس مدل 
1393 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 52 ای��ران 856 ب 98 
و ش��ماره موت��ور 124K0467319  وش��ماره شاس��ی 
NAAN21CA7EH699239  متعل��ق به س��رکار خانم 
س��اناز برزگان��ی مفقود گردی��ده و ازدرج��ه اعتبار 

ساقط می باشد .

/ع
98
12
26
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و س��ند کمپان��ی خ��ودروی پرای��د مدل 
1381 رن��گ س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 448ن57 
ایران 74 ش��ماره موتور 00365373 و شماره شاسی 
S1412281832294 به مالکیت احمد اسماعیل آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
27
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی، سند محضری و کارت موتور 
س��یکلت روان م��دل 1395 رنگ س��فید به ش��ماره 
و   0199NEK015344 موت��ور  ش��ماره   67611/744
ش��ماره شاس��ی NEK***200E9501114 به مالکیت 
حس��ین حداد خداپرس��ت مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
13
36
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند قطع��ی و س��ند کمپان��ی خ��ودرو پ��ژو پارس 
ب��ه ش ش��هربانی 87-486 ج 63 ب��ه ش موت��ور 
۱۲۴۸۲۰۱۹۶۲۷ به ش شاسی ۰۰۸۲۸۱۹۷۷۶ 
بنام ارش��د پری فرد مفقود ش��ده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

/ع
98
12
27
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی پ��ژو 405 مدل 
1385 رن��گ نق��ره ای متالیک ب��ه ش��ماره انتظامی 
628ق69 ایران 74 ش��ماره موتور 12485117842 و 
شماره شاسی 13240784 به مالکیت محسن معقول 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
17
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروانه حمل س��اح ش��کاری س��اچمه زن��ی تک لول 
متعلق به اینجانب س��ید حس��ین علوی فرزند سید 
عل��ی به س��ریال 1047187 در مورخه 97/12/15 در 
شهرس��تان مش��هد مفقود و از درجه اعتبار س��اقط 

است.

/ع
98
12
24
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری تویوت��ا کم��ری ایکس 
ال آی 2400 م��دل 2006 ب��ه رنگ نق��ره ای متالیک 
و   99 ای��ران    64 ق   668 ش��هربانی  ش��ماره  ب��ه 
شاس��ی  ش��ماره  و   2AZA334467 موت��ور  ش��ماره 
6T1BE33KX6X587669 ب��ه نام مجید ایزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  میباشد.

/ع
98
12
24
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی تیبا مدل 1394 رنگ سفید روغنی 
به شماره انتظامی 243 ه 15 ایران 36 شماره موتور 
 NAS811100F5877570 8255038 و ش��ماره شاسی
به مالکیت محمد رجب جعف��ری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
12
16
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

»آگهی مزایده شهرداری« نوبت دوم
 ش��هرداری اس��دآباد به اس��تناد مجوز ش��ماره 600/ش مورخ1398/7/29 در نظر دارد 17قطعه از اماک خود را با کاربری مس��کونی،تجاری و اداری را از طریق مزایده کتبی به شرح 
ذیل بفروش برس��اند،لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از اماک اخذ اس��ناد مزایده و تکمیل و تحویل اس��ناد نهایتٌا تا پایان وقت اداری 1398/10/12به واحد اماک و امورمالی 

لیست امالک شهرداری)زمین،مغازه،آپارتمان(شهرداری مراجعه کنند.
آدرس ملکقیمت پایه شماره پالکمساحت ملکنوع ملکردیف

خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم12/25466/39/85735،000،000مغازه1
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/60466/39/86986،000،000مغازه2
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم12/71466/39/87762،600،000مغازه3
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/82466/39/881،004،700،000مغازه4
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم11/40466/39/89969،000،000مغازه5
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس طبقه دوم10/25466/39/90871،250،000مغازه6
پاساژ الماس طبقه زیرین14/18466/39/451،843،400،000مغازه7
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول11/64466/39/741،222،200،000مغازه8
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول10/52466/39/761،076،250،000مغازه9
خیابان فرهنگ –پاساژ الماس –طبقه اول19/48466/39/801،948،000،000مغازه10
خیابان امام-پاساژ پارسیان –طبقه سوم63/191890/2/461،484،965،000واحد اداری11
پاساژ پارسیان زیرزمین21/371890/2/112،137،000،000مغازه12
پاساژ ایران زمین طبقه اول14/331009/12/641،791،250،000مغازه13
پاساژ ایران زمین طبقه اول12/811009/12/621،537،200،000مغازه14
پاساژ ایران زمین طبقه دوم10/541009/12/901،054،000،000مغازه15
شهرک خزایی نرسیده به جاده هودرج1801478/16657،000،000عرصه16
شهرک خزایی نرسیده به جاده هودرج1801478/28738،000،000عرصه17

/ع شهرداری اسدآباد 
98
12
27
4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت اول    
از کلیه اعضای محترم ش��رکت تعاونی تولیدی کارکنان تیپ بیست و یک امام رضا )ع( نیشابور دعوت میشود 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت اول راس س��اعت 8/30 دقیقه صبح روز پنج ش��نبه 
1398/11/03 که در محل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر واقع در میدان باغرود نیشابور تشکیل میگردد حضور 

به هم رسانید.
ضمنا متقاضیان عضویت در بازرس��ی ش��رکت تقاضای خود را ظرف  یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر 

شرکت تحویل دهند.
جهت سپردن وکالت از تاریخ 1398/10/15 الی 1398/10/22 در ساعات اداری به همراه وکیل و مدرک معتبر 

به دفتر شرکت واقع در آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1397 و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود.
3-تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی 1398.

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی.
5-تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره و بازرس قانونی.

6-تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی کارکنان تیپ بیست و یک امام رضا)ع(

9ع
81
22
34

آگهی تغییرات شرکت خدمات حفاظتی 
نظم آوران حافظ امین موسسه غیر 

تجاری به شماره ثبت 361 و شناسه ملی 
    10300083370

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,19 و مج��وز 
 1398,9,8 م��ورخ   1545,2,7,5 ش��ماره 
فرماندهی انتظامی اس��تان ایام تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - مدت فعالیت موسسه به 
مدت 2 سال تمدید شد و ماده 5 اساسنامه 

اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

ایام اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ایام )710014(

9ع
81
21
73

س
,9
81
22
58

آگهی تغییرات شرکت پرپرواز طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16597 
و شناسه ملی 10380321900

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,09,01 و نامه 
ش��ماره 982,128,12859 م��ورخ 1398,9,12 اداره کل می��راث فرهنگ��ی صنای��ع دس��تی 
وگردشگری خراس��ان رضوی ونامه ش��ماره 45204مورخ 1398,9,17 سازمان هواپیمائی 
کش��وری تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای س��ید محمد تقی حس��ینی ی��زدی با کد ملی 
0942389093 2-خان��م معصوم��ه حاج��ی زاده با ک��د ملی 0932264603 3-آقای س��ید 
محمد صالح حس��ینی یزدی با کد ملی 0946587590 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . 1-ب��ازرس اصلی : آقای مرتضی طالب زاده یزدی 
ب��ا کد ملی 0941998363 2-بازرس علی البدل : آق��ای محمد جواد نمک کوبی با کد ملی 
4431594337 برای مدت یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری مشهد )710600(

پای�ور  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
پالستیک توس شرکت سهامی خاص                                 

به شماره ثبت 13378 
و شناسه ملی 10380290301

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1398,04,29 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : - صورتهای 
مال��ی منتهی به 1397,12,29 به تصویب رس��ید . - آقای 
حس��ن آس��ائی ش��ماره مل��ی 0889332649 به س��مت 
بازرس اصلی و خانم فاطمه مهدوی جاوید به شماره ملی 
0934328390 به عنوان بازرس علی البدل برای س��ال 
مالی 1398 انتخاب گردیدن��د. - روزنامه قدس بعنوان 
روزنام��ه کثیر االنتش��ار جه��ت درج آگهی های ش��رکت 

انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710637(

س
,9
81
22
66

 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی 
دوام صنعت خاوران شرکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 33339 و 

شناسه ملی 10380487042
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,03,28 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
-1محل ش��رکت از نش��انی قبلی به آدرس جدید: 
خراس��ان رض��وی - شهرس��تان مش��هد - بخ��ش 
مرک��زی - ش��هر مش��هد - محل��ه نجف��ی - بل��وار 
خیاب��ان   -  )54 فک��وری  )ش��هید  س��رافرازان 
س��رافرازان 12)رز1,1( پ��اک 5 طبق��ه همکف کد 
پس��تی 9177987997 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710602(

س
,9
81
22
59

آگهی تغییرات شرکت گسترش پژوهان 
افق نگر شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 26071 و شناسه ملی 
    10380414870

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره 
مورخ 1398,09,12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور و رس��می و بانکی با امضای منفرد 
مدیرعام��ل ب��ه هم��راه با مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )710575(

9ع
81
22
55

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی قند سپید مهر نیشابور شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2418 و شناسه ملی 10380177239    

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند :آقای علی اکبر میربلوکی به ش��ماره ملی 1062678631 � خانم 
گیتا ابوصالحی به ش��ماره ملی 1062731913 � آقای مهران میربلوکی به ش��ماره 
ملی 1050866363 -2 آقای سید محمد لکزیان به شماره ملی 1063509076 به 
س��مت بازرس اصلی و آقای س��ید ایمان لکزیان به شماره ملی 1062869710 به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند -3روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نیشابور )710571( 9ع
81
22
54
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پنجشنبه 5 دی  1398 29 ربیع الثانی 1441 26 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9144

روزنامـه صبـح ایـران

انتشار اثری جدید از استاد شهید مطهری با عنوان »نظام خانوادگی اسالم«  اجتهاد: سخنان استاد شهید مرتضی مطهری درباره حقوق زن در اسالم که در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ ایراد شده است، 
با عنوان »نظام خانوادگی اسالم« توسط انتشارات صدرا مکتوب شد. این کتاب شامل ۹ جلسه بحث و انتقاد انجمن اسالمی پزشکان درباره حقوق زن در اسالم است که توسط استاد مطهری از تاریخ ۱۶ اردیبهشت 

سال ۱۳۴۵ به طور هفتگی ایراد شده است. در این کتاب اجتماع خانوادگی با اجتماع مدنی مقایسه شده و با توجه به ویژگی های هرکدام، نوع حقوق و تکالیف اعضای این دو اجتماع مورد بحث واقع شده است.

در آیین تکریم و معارفه دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی مطرح شد
 Jباید به سمت معیارهای اسوه گونه حضرت محمد

حرکت کنیم
مهر: آیین تکریم آیت اهلل اراکی و معارفه 
حجت االسالم دکتر حمید شهریاری به 
عنوان دبیران کل سابق و جدید مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی با حضور رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری و برخی دیگر 
از شــخصیت های تقریبی، صبح دیروز 
برگزار شد.آیت اهلل تسخیری در ابتدای 

این مراسم با اشاره به پیشینه و چگونگی تشکیل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اسالمی گفت: رهبر معظم انقالب در آن زمان گفتند که حرکت دارالتقریب مصر 
حرکت خوبی بود و ما متأسفیم که چرا این حرکت به سوی هدف های اصلی خود 
ادامه نداد، لذا پیشنهاد تشکیل این مجمع را مطرح کردند. رئیس شورای عالی 
تقریب مذاهب اسالمی همچنین با بیان سیری تاریخی از ادوار مختلف مجمع 

تقریب به معرفی آیت اهلل اراکی و حجت االسالم شهریاری پرداخت.
مولوی نذیراحمد ســالمی و نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان 
رهبری سخنران بعدی این مراسم بود که با اشاره به سختی های فعالیت در حوزه 
تقریب، به بیان جمله ای از آیت اهلل واعظ زاده خراسانی پرداخت. عضو شورای عالی 
مجمع تقریب مذاهب نقل کرد: »آیت اهلل واعظ خراسانی در جلسه ای به من گفتند 
که من متهم به سنی بودن هستم؛ بنده هم در پاسخ گفتم اتفاقاً من هم متهم 

به شیعه بودن هستم«.
در ادامه این مراسم، آیت اهلل محمدی گلپایگانی  به ذکر سیر تاریخی وحدت بین 
شــیعه و سنی اشاره و تصریح کرد: از صدر اسالم تا اکنون، همواره وحدت مورد 
هجمه دشمنان اسالم بوده است و در طول تاریخ براساس اختالف و تفرقه، هزاران 

مسلمان در جنگ های خانمان برانداز کشته شدند. 
رئیس دفتــر مقام معظم رهبری، ضربه ای که امروز ملت مســلمان از تفرقه 
می خورند، را بی سابقه دانست و افزود: ما منادی وحدت هستیم و در چشم ما 
همه مســلمانان یکی هستند؛ هر کسی که گفت »ال اله اال اهلل، محمد رسول 
اهلل« مســلمان اســت و خون و مالش قابل احترام؛ حاال چه شیعه باشد و چه 
ســنی و کسی که ندای تفرقه سر دهد و موجب اختالف شود، شیطان است؛ 
امروز بیشتر مردم فلسطین، اهل ســنت هستند اما از نظر ما خون آنها برابر 

خون شیعه است. 
پس از قرائت متن حکم انتصاب حجت االسالم شهریاری توسط رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری، آیت اهلل محسن اراکی ضمن تشکر از اعتماد رهبر معظم انقالب 
در ســپردن این مأموریت بزرگ در طول ۸ سال، گفت: در طول سده های اخیر 
در کمتر دوره ای در عرصه چالش تقریب و وحدت شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم؛ 
جهان استکبار و دشمن در تمامی این سال ها برای ایجاد جنگ و تفرقه بسیج 
شــد، اما در این میان مقام معظم رهبری پرچمدار وحدت بود و مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی در رکاب ایشان به جنگ بسیار سختی پرداخت و نظام 

اسالمی توانست جبهه تفرقه گرا را شکست دهد.
اما پایان بخش این مراسم، سخنرانی دبیر کل جدید مجمع جهانی تقریب مذاهب 
اســالمی بود. حجت االسالم شهریاری پس از دریافت حکم انتصاب خود، ضمن 
بزرگداشــت یاد و خاطره بزرگان تقریب، بیان کرد: برنامه ما براســاس اصول و 
چارچوب هایی اســت که چهار محور آن عبارت است از پرهیز جوامع از تعرض 
به یکدیگر و حرکت به ســمت وحــدت، همکاری اســالمی و اتحاد در مقابل 
دشــمن مشــترک، هم افزایی در حوزه های مختلف و تأسیس تمدن اسالمی.

وی افزود:یکی از پرسش هایی که ایجاد می شود این است که اگر مذاهب مختلف، 
مواضع متفاوتی دارند، چگونه تقریب حاصل می شود؟ در پاسخ به این سؤال باید 

بگوییم که ما نباید به سمت همدیگر حرکت کنیم.
 ما باید یک موضع ثالثی را تشکیل دهیم و این موضع منطقه حرکت ما باشد. 
آن موضع عروة الوثقی و موضع خاتم االنبیا)ص( است؛ ما باید به سمت معیارهای 
اسوه گونه حضرت محمد)ص( حرکت کنیم. ما انقالب اسالمی و نظام اسالمی را 
تشــکیل دادیم، اما هنوز دولت اسالمی و جامعه اسالمی را تشکیل نداده ایم و با 

آنها فاصله داریم.

وحدت اسالمی

کتابخانه

احمدی شــیروان   مریم  معارف/   
انتظــار از آموزه های مهدویت اســت و در 
نگرش های مختلف، از آن تفاسیر مختلفی 
ارائه شده؛ از صرفاً دعا کردن و چشم به راه 
دوختن تا حرکت، جنبــش و تالش برای 
رســیدن به جامعه مهــدوی؛ و این دومی 
همان انتظاری اســت که در کالم و اندیشه 

رهبر معظم انقالب متجلی است. 
برگزاری دومین همایش بین المللی نظریه 
انتظار در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بهمن ماه امســال، بهانه ای شد تا با دبیر 
این همایش، حجت االســالم دکتر حسین 
الهی نــژاد، رئیس پژوهشــکده مهدویت و 
آینده پژوهی پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اسالمی به گفت وگو بنشینیم و شاخصه های 
انتظار در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای را 

تبیین کنیم.

 انتظار، سازنده و حرکت آفرین است
حجت االســالم دکتر الهی نژاد در ابتدا با 
بیان اینکه انتظار باوری فراگیر و فرامذهبی 
اســت، می گوید: انتظار تنهــا متعلق به 
شیعیان نیســت و تمام گروه های اسالمی 
را در بر می گیــرد. ضمن اینکه تنها دین 
اســالم به موضوع انتظار توجه ندارد، بلکه 
تمام ادیان ابراهیمی از جمله دین یهودیت، 
مسیحیت و اسالم به آن توجه دارند. حتی 
فراتر از آن، انتظار؛ مقوله و باوری فرادینی 
است.او اضافه می کند: با نگاه به گستره و 
کارکرد انتظــار می توانیم تعریفی صحیح 

برای آن ارائه دهیم.
 انتظاری که تنها به چشم به راه بودن، دعا 
کردن برای ظهــور و واگذار کردن اصالح 
تمام کارهــا به ظهور حضرت مهدی)عج( 
ختم شــود، انتظاری اشــتباه، مخرب و 

خمودآور است.
 اما اگر انتظار را به این معنا بدانیم که باید 
آستین باال زده و برای ظهور حضرت)عج( 
زمینه ســازی کــرده و در این حرکت به 
صورت زنده و پویا مشارکت داشته باشیم، 
انتظار صحیح، ســازنده، حرکت آفرین و 

حرکت بخش خواهیم داشت.

 مهم ترین کارکرد انتظار
 زمینه سازی برای ظهور است

رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی 
انتظار را با گستره و تنوع کارکردی خود به 
انواعی تقسیم کرده و بیان می کند: برخی 
انتظارها، انتظار روحی است و در آن هیچ 
فعالیتی بروز داده نمی شــود. انتظار دیگر، 
انتظار قلبی است؛ یعنی فرد در قلب خود به 
آن باور دارد، اما همچنان بی فعالیت است. 
نوع دیگر انتظار قولی است، یعنی انتظاری 
که از قلب به زبان جاری شــده است. نوع 
دیگر انتظار عملی اســت؛ انتظاری که در 
عمــل فرد بروز و ظهور دارد و روح، قلب و 

قول همه هماهنگ با عمل فرد است.
وی عنــوان می کند: منتظــر بودن یعنی 
اینکه بدانیم چه وظایف و رسالتی بر گردن 
منتظر وجود دارد. روایات نیز همه این نوع 
انتظار را قبول دارند و غیر از آن را مقدمه ای 

می دانند برای رسیدن به انتظار عملی.
الهی نژاد به وظایف منتظــران در دوران 
غیبت نیز اشــاره کرده و می گوید: برخی 
از وظایف فردی و برخی اجتماعی اســت؛ 
خودســازی و تزکیه نفس، احیای اخالق 
اســالمی و تعالیــم دینی، تــن دادن به 
برنامه های دینی و اســالمی و معرفت به 
دین و معرفت به امام زمان)عج( از وظایف 
فردی است و همه موظف به پرورش این 

موارد در وجود خود هستند.

 مادران فرزندان خود را با نگاه 
مهدوی پرورش دهند

این استاد حوزه و دانشگاه در مورد وظایف 
اجتماعی منتظر نیــز تصریح می کند: باید 
روحیه اصالح گری داشته باشیم؛ باید همه 
در ظهور و حکومت جهانی مشارکت داشته 
باشــند و برای تربیت نســل منتظر اقدام 
کنند. این کار مربوط بــه زن یا مرد بودن 
هم نیست. حتی می شود گفت تربیت نسل 
منتظر، بیشــتر به زنان معطوف می شود؛ 
زیــرا مرد از دامان زن به عروج می رســد و 
بایــد مادران فرزندان خود را با نگاه مهدوی 
پرورش و آمــوزش دهند.دکتر الهی نژاد در 
ادامه با تأکید بر تبعیت از ولی فقیه تشریح 
می کنــد: عالی ترین حرکت اجتماعی برای 
زمینه ســازی ظهور، حرکت حضرت امام 
خمینی)ره( و تداوم آن توسط رهبر معظم 
انقالب برای تشکیل حکومت اسالمی است. 
حرکتی که گام به گام ما را به ظهور و جامعه 
ایده آل مهدوی نزدیــک می کند. از جمله 
مبانی انقالب اسالمی بحث انتظار است که 
اگر نبود، انقالب اسالمی شکل نمی گرفت. 
در قالب انتظار انقالب آغاز شــد و مردم به 
خاطر انتظار با رهبر این نهضت همراه شدند. 
باید از انتظار تعریف صحیحی ارائه دهیم و 
این تعریف به گونه ای نباشــد که انقالب را 
به ایستایی و خمودگی ببرد؛ انتظار خوب، 
انتظاری است که حرکت، پویایی و بالندگی 

را به همراه بیاورد و در جامعه حرکت کند.

 پارادایم حاکم بر بیانیه گام دوم 
انقالب، مهدویت است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی با تأکید بر اینکه مبنای مهم انقالب 
اسالمی، نظریه والیت فقیه است، می گوید: 
والیت فقیه  با مبنای قدسی و دینی مردم 
را به تبعیت از نایب عام امام زمان)ع( ملزم 

می کند؛ التزامی کــه هم قولی 
و هم عملی اســت. او اضافه 
می کند: بر اساس بیانیه گام 
دوم انقــالب، مــا از چله اول 
به سالمت عبور کرده و باید 
در چله دوم به ســوی کمال 
و جامعــه ایــده آل مهدوی 

قدم برداشــته تا مرحله به 
مرحله، به طلوع خورشید 

والیت برسیم.
وی با بیــان اینکه پارادایم 
بیانیه  ایــن  بــر  حاکــم 
مهدویت اســت، می گوید: 
برای بسترسازی ظهور در 
بیانیــه گام دوم به ایجاد 
حکومــت اســالمی برای 
رسیدن به حکومت اسالمی 
مهدی)عــج(، ایجاد تمدن 
اســالمی برای رسیدن به 

تمدن نوین مهدوی و زمینه سازی ظهور 
برای تحقق طلوع خورشــید والیت تأکید 

شده است.
الهی نژاد در پایان به شاخصه های انتظار در 
اندیشه رهبر معظم انقالب نیز اشاره کرده 
و توضیح می دهد: ایشــان انتظار را انتظار 
عملی می دانند. انتظاری عالی که سازنده، 
پویا، بالنده، نشاط  آور و حرکت بخش است؛ 
انتظاری که با این شــاخصه ها برای ظهور 
زمینه ســازی کــرده و عالی ترین حرکت 
زمینه ســاز با رویکرد اجتماعی، تشکیل 
حکومت اسالمی اســت. بی شک این نوع 
نگرش ما را به ظهور و حکومت جهانی امام 

زمان)عج( خواهد رساند.

حجت االسالم الهی نژاد در گفت وگو با قدس از »انتظار« در اندیشه رهبر معظم انقالب می گوید

انقالب اسالمی،   برترین حرکت برای زمینه سازی ظهور 

گفتمان حاکم بر 
بیانیه گام دوم 

انقالب، مهدویت 
است؛ در اندیشه 

رهبر معظم 
انقالب، انتظار، 

سازنده، بالنده و 
حرکت بخش است

بــــــرش

»حاکمیت  در  اسالم «،کتابی که 
رهبرانقالب ازآن تجلیل کردند

Khamenei.ir: در پی درگذشت آیت اهلل 
سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی از اساتید 
حوزه علمیه خراســان، رهبر معظم انقالب 
پیام تســلیتی مرقوم فرمودند که در بخشی 
از آن آمده اســت: »نوشــته ای متین در باب 
حکومت اسالمی مانند دیگر نوشتجات فقهی 
و اصولی از یادگارهای برجسته ایشان است.« 
کتاب »حاکمیت در اسالم یا والیت فقیه«، اثر 
ارزشــمند مرحوم آیت اهلل موسوی خلخالی 
اســت که در ســال ۱۳۵۹ شمسی نگارش 
یافته اســت. آیت اهلل خلخالی در پیش گفتار 
این کتاب تصریح می کنــد: »پایداری نظام 
اســالمی در جامعه، تنها با اتــکای به اصل 
امامت و والیت میسر است؛ زیرا نظام امامت و 
والیت در اسالم مآال به نظام و حاکمیت الهی 
بازمی گردد... والیت فقیه، تحقق دهنده این 
نظام و حکومت او در مرحله جعل و تشریع 
در سلسله طولی والیت الهیه قرار دارد؛ زیرا 
والیت فقیه، متکی بــه والیت امام و والیت 
امام علیه الّســالم متکی بــر والیت پیامبر 
)صلّی اهلل علیه وآله( و والیت پیامبر موقوف و 

منتهی به والیت اهلل است«.
ایشــان برای والیــت معصومــان مراتب 
ده گانه  ای را برشــمرده که از مرحله تبلیغ 
احکام شــروع می شــود و به »والیت امر« 
یعنی بهره مندی از حق زعامت سیاســی 
و اجتماعــی جامعه اســالمی و بعد از آن 
بــه »والیت امامت« که پیشــوایی دینی و 
معنوی است ختم می شــود. ایشان برای 
والیت فقیه نیز مراتبی ده گانه برمی شمارد، 
کــه »والیــت در فتــوا« به معنــای حق 
اظهار نظر در مســائل شــرعی و »والیت 
قضا« از اولین مراتب آن  اســت، ایشــان 
همچنین معتقد بــه »والیت امر« و زعامت 
سیاســی و اجتماعی برای ولی فقیه است.

ویژگی مهــم این کتاب برخورداری از متن 
ســاده و روان اســت که علی رغم استدالل 
فقهی، همــه اصطالحات به طور روشــن 
توضیــح داده می شــود. مطالعه این کتاب 
بــه همه افرادی که عالقه دارند با مســئله 
حکومت اســالمی و والیت فقیه به صورت 
روان و استداللی آشنا شوند توصیه می شود.

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

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

امالک واقع دربخش14 یزد – صادق آباد تفت
 132فرع��ی 6- اصل��ی – آقای نصراهلل صادقی صادق آباد شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروز قس��متی 
از پالک ثبتی برابر به مس��احت 374 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139860321006002087مورخ 
1398/08/22واقع در روس��تای صادق آباد خریداری عادی  مع الواسطه  از غالمرضا صادقی صادق آباد 

مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9811478
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20
نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن  /  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع 
 48فرع��ی 76- اصل��ی – خانم عصمت منتظری هدش شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروز قس��متی از 
پالک ثبتی برابر به مس��احت 941/50 مترمربع بموجب رای شماره 139860321006002084مورخ 
1398/08/21واقع درخس��کک س��انیج تفت برابر مالکیت مشاعی و خریداری عادی از مسعود صادقیان 

مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9811479
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20
نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع 
 2379 اصلی – آقای احمد دهقانی تفتی شش��دانگ باغ  پالک ثبتی برابر به مس��احت 957 مترمربع 
بموجب رای ش��ماره 139860321006002210مورخ 1398/09/03واقع در تفت موروثی و خریداری 

عادی از وراث حسین دهقان تفتی مالک رسمی
1فرعی 2811 اصلی – آقای احمد دهقانی تفتی شش��دانگ خانه مخروبه پالک ثبتی برابر به مس��احت 
202/30 مترمرب��ع بموجب رای ش��ماره 139860321006002208مورخ 1398/09/03واقع در تفت 

موروثی و خریداری عادی از وراث حسین دهقان تفتی مالک رسمی
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9811480
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20
نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع 
 181فرع��ی 24 - اصلی – آقای جواد دهقانی س��انیج شش��دانگ زمین مزروعی پ��الک ثبتی برابر به 
مساحت 526/10 مترمربع بموجب رای ش��ماره 139860321006002153مورخ 1398/08/27واقع 

درمحله موروک سانیج تفت انتقال عادی مع الواسطه از جمال الدین شریعتمداری مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.9811481
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20  نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد – تفت و توابع 
 2360- اصل��ی – آق��ای بهمن فیروزمند شش��دانگ خانه باغ پالک ثبتی برابر به مس��احت 
3467/50 مترمربع بموجب رای شماره 139860321006002188مورخ 1398/09/02واقع 

در سرده تفت  خریداری عادی مع الواسطه ازخداداد آبادانی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811482
نوبت اول: چهارشنبه 1398/09/20
نوبت دوم: پنج شنبه 1398/10/05

امیر حسین جعفری ندوشن      
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000664 

-98/9/9 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقای براتعلی عزت احمدی   فرزند رمضانعلی  به ش��ماره شناس��نامه 33  صادره از 
تربت جام  در   یک باب  ساختمان انباری به مساحت  584.9 متر مربع پالک 1100- اصلی  
مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد خریداری از  مالکیت رسمی  
آق��ای محمد علی و براتعلی عزت احمدی   محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم 
مرات��ب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند 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 ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.9811430)م الف : 98/174(
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000668 
-98/9/10 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی خانم عصمت جغطایی    فرزند امان اله  به شماره شناسنامه 864  صادره 
از تربت جام  در   یک باب  س��اختمان مس��کونی با استثناء ثمن اعیان  به مساحت  154.30 
مت��ر مرب��ع پالک فرعی 167- اصلی  اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  
بخش 13 مش��هد خریداری از  مالکیت رس��می  آقای مهدی صادقی   محرز گردیده اس��ت. 
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9811432)م الف : 98/176(
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000667 

-98/9/10 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی غالم دوستی    فرزند شیر محمد   به شماره شناسنامه 10802  صادره از تربت جام  
در   یک باب  س��اختمان مس��کونی با استثناء یک شانزدهم  اعیان  به مساحت  157.30 متر 
مربع پالک14 فرعی از 1101 اصلی  اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  
بخش 13 مشهد خریداری از  مالکیت رسمی  آقای محمد ابراهیم و رجبعلی احمدی بنکدار    
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9811433)م الف : 98/175(
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000675 
-98/9/12 - هیئ��ت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی خانم اشرف 
رحیمی مروی   فرزند رضاقلی  به ش��ماره شناس��نامه 14  صادره از تربت جام  در یک باب س��اختمان 
به مس��احت  117.35 متر مربع پالک 1360 فرعی     از 121 -  اصلی  مفروز و مجزی ش��ده  واقع در 
خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  مالکیت رسمی  علیرضا جانشکر   محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 

نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9811434)م الف : 98/171(
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/9/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/5

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی ابالغ اخطار ارزیابی ماده 101 کالسه 9700329
بدینوس��یله به شیرین ستاریان فرزند غفار به ش��ماره شناسنامه 33886 و شماره ملی 0870338544 
متولد 1344/2/1 و مهدی ستاریان فرزند غفار به شماره شناسنامه 195 و شماره ملی 0779493631  
متولد 1350/5/28 ویسرین ستاریان فرزند غفار به شماره شناسنامه 281 و شماره ملی 0779488296 
متولد 1348/5/29 و ماه رخ میالنی فرزند حسین به شماره شناسنامه 4 و شماره ملی 0779762401 
متولد 1334/1/1 همگی وراث مرحومه خدیجه ظریفیان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9700329 
ش��عله احمدی علیه ش��ما و سایر وراث مرحوم هادی س��تاریان ابالغ می گردد:طبق گزارش کارشناس 
رس��می پالک ثبت��ی 156 فرعی از 24 اصل��ی بخش 7 قوچان ب��ه مبلغ3/600/000/000 ریال)س��ه 
میلیارد و شش��صد میلیون ریال(ارزیابی گردیده لذا چنانچ��ه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می 
باشید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به انضمام مبلغ دو میلیون 
علی الحس��اب بابت هزینه کارشناسی مجدد به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناًبه اعتراضی که خارج 

از موعد باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.آ-9812269
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز / ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804006228000233/1)9800254(
بدینوس��یله به فرید سرابی مقدم فرزند احمد به شماره شناسنامه 1391 و شماره ملی 0779870239 
متولد 1365/2/10 بدهکار پرونده کالس��ه 139804006228000233/1 که برابر گزارش مامور پست 
نشانی شما شناسائی نگردیده است ابالغ می گردد که برابر چک شماره 1372/161121/14-98/9/16 
بانک ملت بین شما و ابوالفضل قادری مبلغ یکصد میلیون ریال .بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 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 انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشارآگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-9812270
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز / ناصر حسن زاده

آگهی تحدیدحدوداختصاصی / حوزه ثبتی سبزوار
پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده14و15قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب 
درخواست واصله مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک 
واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر میباشد:بخش3 سبزوار-پالک7-اصلی-کالته 

آقازاده)محمودآباد( 600فرعی-ششدانگ زمین مزروعی-ورثه حسن قلعه نوی کمافرض اهلل و غیره 
تاریخ تحدید: دوشنبه1398/10/30 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 

لذاب��ه موجب ماده14قان��ون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر 
بوس��یله این اگهی اخطار میگرددکه  درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانید.چنانچه 
هریک ازصاحبان ام��الک یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون 
مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین 
نس��بت به حدودوحقوق ارتفاق��ی ونیزصاحبان امالک که درموق��ع مقررحاضرنبوده اند مطابق 
ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدش��دودراجرای تبصره2ماده 
واح��ده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعت��راض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند در غیراین صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه می دهد.)م الف 98/100/3186(آ-9812249
تاریخ انتشار:پنج شنبه 1398/10/05

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار
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 آگهی تغییرات شرکت عصر نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24936 و شناسه ملی 10380403699
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,08,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ98,8,23 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند 
حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را 
عملی دانسته در نتیجه مبلغ 6900000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است 
در نتیجه ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 10000000000ریال منقسم 

به1000 سهم10000000ریالی با نام که تمامًا پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710632(
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 آگهی تغییرات شرکت آرد سفید طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6935 و شناسه ملی 10380227456
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - محمد رجب زاده شاطری با 
کد ملی 0931438217 فریدون نجاتیان با کد ملی 0702417513 هاشم رجب زاده شاطری با کد ملی 0930714342 و آقای فربد نجاتیان 
با کد ملی 0921334044 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. - ش��رکت تراز محاسب ماندگار به شناسه 
ملی 14004773042 به عنوان بازرس اصلی و آقای س��ید علی س��جادی به ش��ماره ملی 0939870649 به عنوان بازرس علی البدل برای 
س��ال مالی 1398انتخاب گردیدند . - روزنامه قدس جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. - صورت های مالی س��ال های 1394 ، 

1395 ، 1396 و 1397 تصویب گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710628(



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 5 دی  1398 29 ربیع الثانی 1441 26 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9144

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rواردات موبایل افزایش یافته است
اقتصاد/ فرزانه غالمی: نامه نگاری وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 
بــرای تغییــر ارز واردات تلفن همراه و 
تأمیــن آن با نرخ نیمایــی، صادرات یا 
ســپرده واردکننده بنا به درخواســت 
متقاضی با کلیه ارزها، بازار تلفن همراه 
را از افزایش احتمالی قیمت در ماه های 
پیــش رو دور کرد.براســاس اظهارات 
واردکنندگان، محدودیت بیش از پیش در منابع ارزی کشــور، کند شدن روند 
تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و محدود شــدن واردات در هفته های اخیر، 
نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و افزایش تقاضای خرید، بازار تلفن همراه را با 
نوسانات احتمالی طی ماه های آینده روبه رو کرده بود، اما با تسهیل روند تخصیص 
ارز و در صورت اجرایی شدن تخصیص ارز نیمایی به واردات تلفن همراه، به نظر 
می رسد زمینه ای برای افزایش قیمت در ماه های آینده وجود ندارد.گفتنی است، 
عالوه بر اجرایی شدن طرح رجیستری، آرامش نسبی بازار ارز، حذف معافیت 80 
دالری واردات مسافری تلفن همراه، افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد 
و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز بازار ثانویه برای محاســبه حقوق ورودی تلفن همراه 

مسافری، بازار تلفن همراه را تا حدود زیادی از تالطم دور کرده بود. 

 100 شرکت بدون محدودیت، واردات تلفن همراه را بر عهده دارند
بنا بر اظهارات ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، 
تصویــری و تلفن همراه، قیمت تلفن همراه به دلیــل اینکه بیش از 95 درصد 
نیاز بازار با واردات تأمین می شــود، قطعاً تحت تأثیر نرخ ارز و نحوه تعامل بانک 
مرکزی با واردکنندگان برای تخصیص ارز نیمایی در ماه های آینده است، اما هیچ 

محدودیتی از ناحیه گمرک برای واردکنندگان قانونمدار وجود ندارد.
ابراهیم درســتی به خبرنگار ما گفت: واردکننده قانونمدار در اسرع وقت از چراغ 
ســبز گمرک رد می شود. خوشــبختانه پس از چندین ســال با اجرایی شدن 
رجیســتری تلفن همراه، سود 2 هزار میلیارد تومانی ساالنه قاچاق تلفن همراه 
دیگر راهی جیب ســوداگران و متخلفان نمی شود بلکه به جیب دولت می رود 
و مــا قاطعانه از این اتفاق حمایت می کنیم.وی با بیــان  اینکه هم اکنون 100 
شــرکت بدون محدودیت واردات تلفن همراه را به صورت رسمی برعهده دارند، 
ادامه می دهد: این شرکت ها نیاز بازار را به خوبی تأمین می کنند و با تثبیت نرخ 

ارز، حتی شاهد کاهش قیمت تلفن همراه خواهیم بود. 
درستی با تأکید بر حمایت از واردکننده قانونی افزود: اگر دولت بروکراسی اداری 
را به حداقل برساند و به واردکننده قانونی اعتماد داشته باشد، مشکلی در تأمین 
نیاز بازار ایجاد نمی شود و در ایام پیک تقاضا مانند تابستان و عید نوروز نوسان و 

یا کمبودی بازار را تهدید نخواهد کرد.
            

 رشد واردات موبایل
براساس آمار ارائه شــده از سوی اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه ماهانه برای 
واردات یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دســتگاه تلفن همراه 
)نیاز بازار( باید 150 تا 170 میلیون دالر ارز تخصیص داده شود که با کندشدن 
رونــد تخصیص ارز در چند هفته اخیر، کمبــود و افزایش قیمت در انتظار بازار 
خواهد بود.در همین حال و براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت 
ماه اول امسال واردات تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه  برابر 
شده است. بر همین اساس در هفت ماه نخست امسال 3میلیون و 195 هزار و 
200 فقره گوشــی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به یک 
میلیون و 109 هزار و ۴00 فقره گوشی همراه ثبت شده در این سامانه در مدت 

مشابه سال گذشته، 188 درصد افزایش داشته است .
اضافه می شــود، در این مدت ۴میلیون و 639 هزار و 700 فقره گوشــی همراه 
وارداتی در این سامانه ثبت شده که نسبت به یک میلیون و 6۴۴ هزار فقره گوشی 
همراه وارداتی ثبت شده در این سامانه در مدت مشابه سال گذشته، 182/2درصد 

افزایش داشته است.

مرکز پژوهش های مجلس تبعات  بودجه 99 را  پیش بینی کرد 

تورم  اجباری یا معامله سیاسی
اقتصاد: مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرده است بودجه در فرایند اجرا با کسری 
قابل توجهی مواجه خواهد شــد و معادل 
نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به 
طوری صوری تراز شده است.
بــازوی  گــزارش  طبــق 
کارشناســی مجلس، امسال 
بودجــه در وضعیتی تهیه و 
تصویب خواهد شد  احتماالً 
که کشور در شرایط تحریم 
و کاهش  به ســر می بــرد 
درآمدهــای نفتــی موجب 
ایجاد کسری قابل توجه در 
بودجه اســت. از سوی دیگر 
از  تورِم چنــد ســال اخیر 
قدرت خریــد عده زیادی از 
مردم کاســته و آن ها را زیر 
فشار برده و نیاز به طرح های 

حمایتی محسوس است.
همزمان اجرای نامناســب طرح افزایش 
قیمــت بنزین و آشــوب های پس از آن، 
عالوه بر ایجاد تالطم و فشــار اجتماعی و 
آثار جانبی منفی در برخی حوزه های دیگر 
و…، سیاســت گذار را در مقابل هرگونه 
حرکت اصالحی، آســیب پذیر، محتاط و 
بیش از گذشــته محافظه کار کرده است.

توصیه کارشناسان به دولت چیست؟
بــا این حــال صاحبنظــران همچنان به 
دولــت توصیــه می کنند برای پوشــش 
افزایش  کسری بودجه، گزینه هایی شامل 
درآمدهای غیرنفتی، کاهش هزینه ها، ایجاد 
بدهی و استفاده مؤثر از دارایی های فعلی را 
برگزیند، چرا که در صورت انتخاب نکردن 
این گزینه ها در هنگام اجرای بودجه، دولت 
با یک راهکار دیگر شــامل فشار و اضطرار 

برای اســتقراض از بانک مرکزی و پذیرش 
تورم شــدید ناشــی از آن یا تن دادن به 
معامله سیاسی، مواجه خواهد شد و کاهش 
هزینه ها یا افزایش مالیات نیز کشــور را به 

وضعیتی که اصطالحاً ریاضت یا پرهیزکاری 
نامیده می شود، سوق خواهد داد.

 در ذیل نظر کارشناســان را درباره اصالح 
بودجه 99 مالحظه کنید.

 این الیحه بودجه
تنش زایی می کند

 اساساً الیحه بودجه 99 به هیچ وجه متناسب 
بــا نیازها و وضعیت اقتصاد تحریمی کشــور 
نیســت. تداوم روال کنونی خوشبینی دولت، 
منجر به افزایش کسری بودجه از 100هزار به 
150 هزار میلیارد تومان خواهد شد و مشکالت 
عدیده دیگری را به اقتصاد و در نهایت به مردم 
تحمیل خواهد کرد. رقم غیرواقعی درآمدهای 
نفتی در کنار میزان واگذاری های دولتی که در 
الیحه بودجه 99 ،10برابر واگذاری های کنونی 
اعالم شــده، این پرســش را از دولت مطرح 
می کند که اگر دارایی های مورد اشــاره مازاد 
بوده چــرا دولت تاکنون اهتمامی به فروش یا 
واگذاری آن ها نداشته است؟ پرسش دیگر نحوه 
واگذاری هاست. تجربه نشان می دهد آنچه به 
عنوان واگذاری تاکنون عملیاتی و اجرایی شده 
اعم از واگذاری بانک ها، مؤسسات و شرکت های 
دولتی نه تنها منافع اقتصادی کشور را تأمین 
نکرده بلکه با تنش زایی در افکار عمومی تجارب 
بدی را از خصوصی ســازی به اذهان عمومی 
منتقل کرده که بســیاری از مسائل آن اعم از 
عدم تصفیه حقوق کارگران یا افزایش بیکاری 

و... ناشی از واگذاری های رانتی است.
اگر واگذاری های عنوان شده در یک سال آینده 
شبیه به واگذاری های قبلی باشد، قطعاً اوضاع 
نامطلوب اقتصادی و بیکاری در ســال آینده 
تشدید می شود.  بنابراین عدد بزرگ واگذاری ها 
نه تنها محقق نمی شود بلکه عدم تحقق آن ها 
یکی از افزایش کســری بودجه در سال آینده 
خواهد بود. آنچه به عنوان درآمدهای بودجه ای 
کشور در الیحه بودجه 99 تدوین شده اعم از 
فروش نفت؛ واگذاری هایی که واگذاری واقعی و 
درآمدزایی آن زیرسؤال است یا تحقق مالیاتی 
که از پای درآورنده تولید نباشــد همه و همه 
موضوعاتی است که باید به عنوان اصالحیه ها 
در بودجه مــورد توجه نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی قرار بگیرد. درغیر این صورت 
خســارت های کســری بودجه در سال آینده 
تبعات بی شماری بر معیشت، اقتصاد و اعتماد 

مردم به دولت و نظام وارد می کند.
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آیین نامه تأمین مسکن کارگران منتظر تصویب دولت  تسنیم: علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تفاهم نامه تأمین مسکن کارگران بین وزارت کار و وزارت راه گفت: واگذاری 
خانه های مسکن مهر به کارگران،تأمین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن، گسترش و تقویت تعاونی های مسکن کارگری بخشی از پیشنهادات در این تفاهم نامه است. حوزه معاونت اجتماعی 

کارگران حدود 9طرح برای مسکن کارگران داشته، تعدادی از آن ها تصویب شده و برخی دیگر هنوز بررسی نشده است. ایجاد تعاونی منطقه ای از دیگر موارد در راستای تأمین مسکن کارگران است.
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یادداشت
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 کاهش هزینه  و وضع
 پایه های جدید مالیاتی 

 بودجه 99 یک جور نوشته شده
 و جور دیگر خوانده می شود!

 تأمین کسری منابع فروش نفت
 از صندوق ذخیره ارزی 

حسین نبی زاده، یک کارشناس اقتصادی 
کاهش هزینه  و وضــع پایه های جدید 
مالیاتــی را دو راهکار کنترل کســری 
بودجه عنوان کرد و گفت: دولت اگر در 
بودجه به دنبال امیدآفرینی بود، ســهم 

صندوق توسعه ملی را بیشتر درنظر می گرفت. 
وی درباره الیحه بودجــه 99 اظهار کرد: چیزی تحت عنوان 
»بودجه ریزی« در این الیحه نمی بینم صرفاً تعدادی عدد و رقم 
در قالب درآمد و هزینه برای محاســبات در این الیحه نوشته 
شده که آن هم نمی دانیم بودجه نویسان در زمان تدوین بودجه، 
اقتصاد کدام کشــور را مدنظر داشته اند.وی افزود: درآمدهای 
مدنظر در الیحه بودجه موهومی اســت و بــه لحاظ اصالح 
ساختاری نیز هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته است.نبی زاده 
تصریح کرد: اگر اعداد و ارقام بودجه برای امیدآفرینی نوشــته 
شده، می توانستند سهم صندوق توسعه ملی را زیاد کنند و به 
دشــمن گرا ندهند که عدد را کم در نظر گرفته اند و صندوق 
توسعه خالی تر می شود بلکه برای درآمد دولتی عدد واقعی را 

در نظر می گرفتند.

ساســان شاه ویســی، اقتصاددان گفت: 
الیحه بودجه 99 علناً برخالف مطالبات 
رهبری و اصالحات ساختاری و اقتصادی 
تدوین شده اســت. اصالحات ساختاری 
به معنای اقتصادی کمتر دولتی و کمتر 

نفتی. بودجه وقتی بودجه است که همان گونه که نوشته شده 
خوانده شود نه اینکه دولت یک جور بنویسد و جور دیگر بخواند. 
به این معنا که نفت، مالیات، استقراض، معافیت و کسری بودجه 
نوشته شده باشــد اما گونه دیگری ترجمه شود. این بودجه را 
نمی توان بودجه نامید، چرا که سندانگاره ها و منظورهای دولت 
است! منظورهایی که در تضاد با واقعیت های اقتصادی است و 
تکلیف بودجه کشور را به صورت منطقی مشخص نکرده است. 
بودجه 99 نشان می دهد دولت همچنان نه تنها چابک سازی را 
مدنظر قرار نداده بلکه با خوشبینانه نگری به درآمدها و مصارف 
عالوه بر افزایش هزینه های عمومی جامعه، سد محکمی در برابر 
تولید کشــور به جای خواهد گذاشت که نرخ تورم و بیکاری را 

افزایش می دهد.

هادی قوامی، ســخنگوی کمیســیون 
تلفیق الیحه بودجه 99 مجلس گفت: 
به دولت اجازه داده شده در صورت عدم 
محقق شــدن منابع ۴8 هزار میلیارد 
تومانی حاصل از فروش نفت و میعانات 

گازی بتواند از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند. وی با اشاره 
به اینکه منابع درآمدی تبصره یک الیحه بودجه ســال آینده 
بررسی شده و براساس مصوبات کمیسیون در سال آینده دولت 
۴8 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش نفت و میعانات 
گازی کسب می کند که این درآمد در هزینه ها و مخارج مندرج 
در الیحه بودجه ثبت می شــود، ادامه داد: همچنین به دولت 
اجازه داده شــده در صورت عدم محقق شدن منابع ۴8 هزار 
میلیارد تومانی بتواند از منابع صندوق ذخیره ارزی اســتفاده 
کند. قوامی افزود: به بخش خصوصی اختیار داده شد تا بتواند 
طلب های قانونی خود از دولت را از طریق فروش نفت خام در 
بورس انرژی و یا براســاس قیمت های منطقه ای تا سقف ۴0 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21هزار میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی وصول کند.

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9806452
بدین وس��یله به ورثه مرحوم مختار عوضی زاده خانم فاطمه عوضی زاده نام پدر: مختار تاریخ 
تولد: 1375/10/12 ش��ماره ملی: 0925722049 شماره شناسنامه: 0925722049 و زهرا 
ع��وض زاده نام پدر: مختار تاریخ تولد: 1380/09/08 ش��ماره ملی: 2283312507 ش��ماره 
شناسنامه: 2283312507 و مریم قهرمانی مقدم نام پدر: قهرمان تاریخ تولد: 1338/10/01 
ش��ماره ملی: 0871475782 شماره شناسنامه: 1087 و خدیجه جنگجو نام پدر: ولی تاریخ 
تولد: 1328/02/03 شماره ملی: 5329879361 شماره شناسنامه: 7 ابالغ می شود که خانم 
مریم قهرمانی مقدم جهت وصول تعداد ده عدد سکه طالی بهار آزادی به استناد سند ازدواج 
47342- 79/12/10 دفت��ر 107 علیه مورث ش��ما اجرائیه صادر نم��وده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9806452 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش های مورخ 98/8/30 مأمور پست، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف م��دت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، 
نس��بت ب��ه پرداخت بدهی مورث خود اق��دام ننمایید، عملیات اجرائی جری��ان خواهد یافت. 

آ- 9812220 م.الف 377
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9801421
بدینوس��یله ب��ه آق��ای مجتبی نورمحم��دی ثان��ی نصرآبادی نام پدر: حس��ین تاری��خ تولد: 
1364/06/01 ش��ماره ملی: 0732588235 شماره شناس��نامه: 105 بدهکار پرونده کالسه 
9801421 که برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که برابر س��ند ازدواج ش��ماره 1396/10/28- 12714 بین ش��ما و خانم فاطمه رئوفی تعداد 
114 عدد س��که بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه وکیل بس��تانکار درخواس��ت 
ص��دور اجرائی��ه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه ف��وق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتش��ار 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 انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

آ- 9812221 م.الف 378
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806686
بدینوسیله به آقای امیر برومند فرزند حسین بشناسنامه 61519 بشماره ملی 0932248373 
ابالغ میگردد که بانک مهر اقتصاد اجرائیه ای به کالس��ه 9806686 علیه ش��ما صادر نموده و 
چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مش��هد، آدرس ش��ما مورد شناس��ائی واقع نگردیده، لذا 
بدینوس��یله به ش��ما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت س��ند مذکور به مبلغ 100/000/000 
ریال )یکصد میلیون ریال( تا تاریخ تقاضا نامه بانک مورخه 98/7/15 میباشد و خسارت تأخیر 
و س��ایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نی��ز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در 
روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن 
عبارت است از: ششدانگ یک باب منزل و سه باب مغازه متصل بهم بشماره پالک ثبتی هشت 
هزار و هفتصد و نود و دو فرعی از دویس��ت و نود و دو فرعی از س��ه اصلی بخش نه مش��هد 
طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. آ- 9812222 م.الف 379
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدینوس��یله به آقای محمده��ادی امیدی نهرمیانی ابالغ می گردد: در خصوص رس��یدگی به 
اعتراض واصله ب��ه عملیات اجرایی وارده به ش��ماره 51111- 1398/09/19 موضوع پرونده 
اجرایی کالس��ه 9707062 نظریه رئیس ثبت به ش��رح بین الهاللین به ش��ما ابالغ می گردد. 
مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ 
کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. )با توجه به گ��زارش مأمور اجرا مبنی بر اینکه در روز مزایده به 
همراه بستانکار در محل مزایده حاضر بوده و شخصی جهت خرید مراجعه ننموده و در نتیجه 
دلیلی بر ابطال مزایده وجود ندارد و موضوع از مفاد مندرج در ماده 138 آیین نامه نمی باشد، 
لذا مزایده صحیح و ادامه عملیات اجرایی بالمانع اس��ت. علی ایحال وفق ماده 169 آیین نامه 

اقدام گردد.( آ- 9812223 م.الف 380
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806825
بدینوسیله آقای س��یدمحمدرضا مکی نام پدر: س��یداحمد تاریخ تولد: 1362/10/09 شماره 
ملی: 0941640272 ش��ماره شناس��نامه: 5442 )بعنوان بدهکار و راهن( مدیون سند رهنی 
8083 تنظیم��ی دفترخانه 320 مش��هد ابالغ میگ��ردد که بانک ملت اجرائیه ای به کالس��ه 
9806825 علیه ش��ما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مش��هد، آدرس شما 
مورد شناس��ائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به ش��ما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند 
مذکور به مبلغ 233/277/300 ریال )دویست و سی و سه میلیون و دویست و هفتاد و هفت 
هزار و س��یصد ریال( تا تاریخ تقاضا میباش��د و خسارت تأخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز 

پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک 
نوبت در روزنامه جهت اطالع ش��ما منتش��ر و از زمان انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده 
محس��وب، در غیر این ص��ورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذش��ت ده روز از 
تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ 
یکباب آپارتمان مس��کونی به شماره پالک پنجاه و ش��ش هزار و نهصد و سی و یک فرعی از 
چهار اصلی بخش نه مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز 

آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9812224 م.الف 381
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای رسول عقیقی برابر وکالتنامه شماره 31574 مورخ 1398/09/17 دفترخانه 
188 مشهد بوکالت از طرف خانم زهرا احمدزاده مهنه باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم 
به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ اعیان یک باب آپارتمان به ش��ماره پالک 38994 فرعی از 
9222 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر 
الکترونیک 139820306003009727 بنام زهرا احمدزاده مهنه ثبت و سند به شماره چاپی 

110943 الف 98 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9812225 م.الف 382
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمد خانی برابر وکالتنامه شماره 40140 مورخ 1398/09/02 دفترخانه 
195 مش��هد و وکالتنامه شماره 94304 و 94302 و 94300 مورخ 1397/12/23 دفترخانه 
23 مش��هد بوکالت از طرف خانمها فاطمه و عصمت و زهرا دش��تبان نوقابی باس��تناد 6 برگ 
فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اس��ت اس��ناد مالکیت شش��دانگ اعیان یک باب خانه به شماره پالک 
21988 فرعی از 232 اصلی بخش نه مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبردگان در ذیل شماره دفتر 
الکترونیک 139820306003000246 و 248 و 250 بنام زهرا و عصمت و فاطمه دش��تبان 
نوقابی بالس��ویه ثبت و اس��ناد به شماره چاپی 194421 و 194422 و 194423 ج 97 صادر 

گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9812227 م.الف 383
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مهدی نبی زاده برابر وکالتنامه شماره 81100 مورخ 1395/05/30 دفترخانه 
91 مشهد بوکالت از طرف آقای عباس خدامراد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم 
تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
س��ند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان به ش��ماره پالک 43963 فرعی از 7730 فرعی از 
232 اصلی بخش نه مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر الکترونیک 
139520306003008785 بنام عباس خدامراد ثبت و س��ند به شماره چاپی 805414 الف 
93 صادر گردیده است سپس برابر سند رهنی 81099 مورخ 1393/05/30 دفتر 91 مشهد 

در رهن بانک ملت قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به اس��تناد م��اده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوب��ت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت 
ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9812228 م.الف 384
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000767 

-98,9,27 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای حیدر اکرمی   فرزند محمود    به شماره شناسنامه 0720125340  
صادره از تربت جام  در   یک باب  س��اختمان به  مس��احت  174,90 متر مربع پالک 0فرعی   
از 173و174 -  اصلی اصلی مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی  بخش 13 مشهد 
خری��داری از  مال��ک رس��می  از آقای  محمد صدیق موذن احمدی     محرز گردیده اس��ت. 
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف : 98/183  آ-9812181
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000765 

-98,9,27 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای عبدالمجید مفهوم یادگاری    فرزند رحیم    به ش��ماره شناس��نامه 
862  ص��ادره از ترب��ت جام  در   یک باب  س��اختمان به  مس��احت  19,70 متر مربع پالک 
0فرعی   از 96 -  اصلی مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد 
خریداری از  مالک رس��می  از آقای  عبدالخالق بنائی      محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف : 98/184  آ-9812186
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000769 

-98,9,27 - هیئ��ت اول/دوم    موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقای عبدالقیوم   غالم پور   فرزند غالمعلی   به ش��ماره شناس��نامه 603  
صادره تربت جام  در   یک باب  خانه/ یک قطعه زمین مزروعی- یک قطعه باغ  به  مساحت  
37,55 متر مربع پالک 1فرعی  از  901- اصلی    مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان 
رضوی  بخش 13 مش��هد خریداری از  مالک رس��می آقای /خانم مالکیت مش��اعی متقاضی   
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 98,185  آ-9812229
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی مه والت
پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور م ماده 61 ائین نامه قانون ثبت تحدید حدود 

یک قسمت از امالک واقع در بخش دو حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
از قطعات مفروز اراضی فیض آباد پالک 42 اصلی

1-شش��دانگ یکباب منزل پالک 3685 فرعی مجزا از 1442,1522 فرعی در مورد تقاضای  
اقای محمدعلی قدردان حصاری در مورخ 1398,10,28س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به 
عمل خواهد امد. لذا به موجب ماده 14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم 
رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاض��ر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی 
معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خ��ود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدی��م و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید.آ-9812180 تاریخ انتشار1398,10,5
علی اکبر شجاعی

رئیس اداره ثبت امالک مه والت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زهرا قوش��یخی بنجار دارای شناس��نامه ش��ماره 3670446699 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 980646 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان محمدحس��ین بخارائی   بشناس��نامه 657 در تاریخ 98/9/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 1- زهرا قوشیخی 
بنج��ار   فرزن��د غالمعلی به ش��ماره ملی 3670446699 همس��ر متوفی 2- ج��واد بخارائی  
فرزند محمدحس��ین به ش��ماره ملی 3660035009 پسر متوفی  3- سمیه بخارائی    فرزند 

محمدحسین   به شماره ملی 3674152142 دختر متوفی  / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9812177 م الف: 1406
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول
به اس��تناد پرونده کالسه 980052 ش 2 اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان و بموجب 
دادنامه ش��ماره 9809975410200714 محکوم علیه آقای مه��دی مجیدیان فرزند محمد 
محکوم به پرداخت تعداد 313 عدد س��که تمام بهار آزادی به عالوه خسارت دادرسی در حق 
محکوم له خانم محدثه نوفرس��تی فرزند محمد می باش��د که محکوم له جهت استیفا حقوق 
خود بدوا تقاضای توقیف و مزایده یک دس��تگاه خودروی س��واری پژو 206 را نموده که پس 
از تش��ریفات قانونی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری وضعیت خودرو به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است: یک دستگاه پژو سواری 206 به شماره پالک 415 د 78 ایران 85 مدل 
1386 به رنگ س��فید دو محور چهار چرخ، چهار س��یلندر واقع در پارکینگ ثامن شیش��ه ها 
س��الم، آینه و برف پاکن دارد ، چراغ ها س��الم ، تودوزی در حد مدل ، رنگ سوختگی ندارد.  
باطری دارد الستیک های جلو نسبتا 50 درصد و الستیک های عقب زیر 50 درصد می باشد 
لذا با توجه به وضعیت موصوف در حال حاضر ارزش وسیله نقلیه 700/000/000 ریال معادل 
70 میلی��ون توم��ان برآورد می گردد . حال با توجه به تقاضای فروش خودرو از طریق مزایده 
عمومی و عدم پرداخت محکوم به توس��ط محکوم علیه این اجرا قصد دارد در روز دوش��نبه 
مورخ 98/10/23 از س��اعت 9 تا 11 با حضور نماینده محترم دادس��تان و همچنین محکوم 
له در محل اجرای احکام حقوقی دادگس��تری زاهدان از طریق مزایده عمومی خودرو توقیفی 
محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند . طالبین و خریداران میتوانند همه 
روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده  با هماهنگی این اجرا بازدید و در 
زمان مزایده حضوری ش��رکت نمایند. بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصدی پیشنهادی مزایده 
را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه 
به حس��اب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم 
تایید مزایده توسط دادگاه،  مبلغ 10٪ واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که 
خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس��اب س��پرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید مبلغ 10٪ پیش��نهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و خریدار حق هیچگونه 
اعتراضی را نخواهد داش��ت تش��ریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 129 اجرا خواهد ش��د . باس��تناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت 
نب��ود خریدار طلبکار نیز م��ی تواند در قبال طلب خود از اموال م��ورد مزایده قبول نماید. م 

الف: 795  آ-9812178
تاجیان- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری زاهدان 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

صدور احکام رتبه بندی معلمان تا بهمن      ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: تالش می کنیم احکام رتبه بندی تا بهمن ماه صادر شود. بیش از ۷00 هزار معلم مشمول این طرح هستند 
و بررسی پرونده های صالحیت معلمان در هیئت های ممیزه استانی کمی زمانبر است، اما هر زمان احکام صادر شود، اعمال افزایش ها از مهرماه خواهد بود. وی گفت: با اجرای طرح رتبه بندی به طور متوسط 10 تا 12 

درصد به حقوق معلمان افزوده می شود و برای افراد در طرح تمام وقت که 6 ساعت اضافه تدریس دارند نیز حدود 1۷ درصد به فوق العاده شغلشان افزوده می شود.

حمله هکری، ۳۸ هزار دانشجوی آلمانی را به صف کرد
مهر: به گزارش زددی نت، حمله بدافزاری 
به دانشگاهی در آلمان سبب شد بیش از 
۳۸ هزار دانشــجو، عضو هیئت علمی و 
کارمند یک دانشگاه آلمانی همراه با کارت 
شناسایی خود در صف بایستند تا بتوانند 

کلمه عبور جدید خود را دریافت کنند.
 Justus Liebig این رویداد در دانشگاه

رخ داده که در شهر گیسن آلمان واقع است. این شهر در شمال شهر فرانکفورت آلمان 
قرار دارد. این حمله بدافزاری تا بدان حد شــدید بوده که واحد فناوری اطالعات این 
دانشگاه تصمیم گرفت تا اطالع ثانوی تمامی رایانه های سرور را خاموش و از دسترس 
خارج کند. در حال حاضر تمامی رایانه های دیگر این دانشــگاه از اینترنت و تمامی 
شبکه های رایانه ای موجود جدا شــده اند و برای اطمینان از نبود آلودگی دو بار هم 
اسکن شده اند. همچنین کلمات عبور تمامی حساب های ایمیل دانشجویان، استادان و 

کارکنان این دانشگاه تغییر کرده است.
بر اســاس قوانین آلمان، ارســال کلمات عبور ایمیل شــخصی در صورت تغییر به 
حســاب های افراد ممنوع است و این کار باید به صورت کاغذی انجام شود. از این رو 
تمامی ۳۸ هزار دانشجو، عضو هیئت علمی و کارمندان این دانشگاه باید شخصاً بدین 
منظور به واحد فناوری اطالعات دانشگاه مراجعه کنند. این وضعیت موجب ازدحام و 

شکل گیری صفی طوالنی در دانشگاه Justus Liebig شده است.

برای شارژ تجهیزات الکترونیکی
راه رفتن سربازان برق تولید می کند

مهر:ارتش آمریکا قصــد دارد کفی های 
هوشــمندی برای کفش سربازان بسازد 
که از راه رفتن آن ها برق تولید می کند و 
به این ترتیب تجهیزات الکترونیکی آن ها 

شارژ می شود.
به گــزارش دیلی میل، ســربازان برای 
حضور در میدان جنگ به دســتگاه های 

الکترونیکی مختلفی نیاز دارند و محققان معتقدند آن ها راه ایده آلی برای شــارژ این 
دستگاه ها بدون نیاز به یک پریز برق یافته اند.

ارتش آمریکا مشــغول همکاری با شــرکت Robotic Research LLC است تا 
حسگری بسازد که داخل کفی کفش های سربازان قرار می گیرد و از راه رفتن آن ها 
الکتریســیته تولید می کند. این فناوری نه تنها برای تأمین برق جالب است بلکه به 
فرماندهان ارتش اجازه می دهد در محیط هایی که جی پی اس کار نمی کند، سربازان 
را ردیابی کنند. Robotic Research LLC یکی از تهیه کنندگان برتر فناوری های 
خودکار و روباتیک اســت و به تازگی قراردادی ۱۶.۵ میلیون دالری با ارتش آمریکا 

امضا کرده تا با استفاده از فناوری خود به نام WarLoc حسگرهایی را توسعه دهد.
حــق امتیاز اختراع فنــاوری کفی های مخصوص کفش برای تولیــد برق در مرکز 
C۵ISR ارتش رصد شده است. هنگامی که پاشنه سرباز به کفی فشار می آورد، این 
نیرو یک ســازوکار مینیاتوری را فعال می کند و در نتیجه یک ژنراتور کوچک فعال 

می شود که نیروی الکتریسیته را به وجود می آورد.

مدیر عامل یک شرکت چینی:
واداشتن زندانیان خارجی به کار اجباری شایعه است

مهر: مدیــر عامل یک شــرکت چینی 
به گزارش های رســانه های انگلیسی در 
خصوص واداشــتن زندانیان خارجی به 

چاپ کارت کریسمس واکنش نشان داد.
به گزارش رادیو بین المللی چین، لویون 
بیائــو، مدیرعامل شــرکت »یون گوانگ 
پرینتینگ« استان جه جیانگ چین سوم 

دی در مصاحبه با »ســی جی تی ان« گفت، گزارش رســانه های بریتانیا درباره وادار 
کردن زندانیان خارجی به چاپ کارت تبریک کریسمس توسط شرکت، چیزی جز 

شایعه نیست.
شرکت یون گوانگ پرینتینگ یکی از تأمین کنندگان کارت های تبریک کریسمس 
برای شــرکت تســکوی بریتانیا )TESCO( اســت. به گزارش برخی رسانه های 
بریتانیایی، کارت های عرضه شده توسط این شرکت چینی به دست زندانیان خارجی 

زندان چینگ پوی شهر شانگهای تولید می شود.
لو یون بیائو، مدیرعامل شــرکت یون گوانگ پرینتینگ این گزارش را کامالً کاذب 
و ســاختگی خوانده و گفت شرکتش هیچ کسب و کاری با زندان منطقه چینگ پو 
ندارد و همه محصوالت این شرکت به دست کارگران چینی تولید شده و فعالیت های 

شرکت نیز بر پایه قانون کار چین است.
او با اشــاره به آنکه ۶۰ درصد فعالیت های شرکتش در بخش صادرات است، گفت: 
فعالیت های شرکت برای مشتریان کامالً شفاف است و مشتریان خارجی هر سال یک 
بار وضعیت حقوق بشر کارمندان و کارگران شرکت، محیط کار و تدابیر امنیتی شرکت 
را بازرســی می کنند.  یکی دیگر از مدیران ارشد شرکت نیز در گفت و گو با روزنامه 
گلوبال تایمز گفت: رسانه های خارجی در حالی که هیچ مدرکی در دست ندارند به 
شرکت یون گوانگ پرینتینگ تهمت زده اند و این شرکت نیز از راه قانونی موضوع را 

پیگیری می کند و از آن ها شکایت خواهد کرد.

عکس یادگاری با کاج کریسمس، پُز جدید سلبریتی ها
یادگاری سلبریتی ها  عکس های  فارس: 
با کاج های کریسمس و تبریک آغاز سال 
نو میالدی موجب شده فرهنگ آغاز سال 
نو میالدی آنچنان در سال های اخیر جان 
بگیرد که فروش درخت کاج کریسمس 
تبدیل به یک تجارت جدید و پرسود شود.
هنوز هیاهوی مراسم شب چله )یلدا( که 

مملو از ظرفیت  فرهنگی برای گسترش فرهنگ ایرانی - اسالمی است پایان نیافته 
که سر و کله کاج های کریسمس در ویترین مغازه ها، شبکه های مجازی و سایت های 
فروش کاال پیدا شده است. عکس های یادگاری سلبریتی ها با کاج های کریسمس و 
تبریک آغاز ســال نو میالدی هم در گسترش هر روزه این فرهنگ وارداتی بی تأثیر 

نبوده است.
براساس یک تحقیق، 9۰درصد خریداران کریسمس، مسیحی نیستند و گفته می شود 

در روزهای گذشته حدود ۶ میلیارد تومان درخت کاج در تهران فروش رفته است.
جمعیت ارامنه ایران بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار نفر است و به نظر نمی رسد این گردش مالی 
چند میلیاردی فروش کاج کریسمس در ایران تنها مختص به ارامنه و دیگر فرقه های 

مسیحی که جمعیت انگشت  شماری نسبت به ارامنه دارند، باشد.
کاج های کریسمس که به کاج های نوئل معروف هستند در سایت های خرید و فروش 
آنالین به طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شوند و برخی اخبار 

حاکی از فروش کاج های یک تا ۵ میلیونی است.
هادی کاشانی، کارشناس فضای سبز شهری با اشاره به اینکه کاج نوئل متداول ترین 
نوع کاج در فرهنگ سال نو میالدی است، گفت: این نوع کاج عموماً در جایی که آب 

فراوان وجود دارد، پرورش داده می شود.
وی نگهداری از این کاج را در فضاهای شهری بسیار سخت عنوان کرده و گفت: عمده 
درخت های کاجی که برای مصارف شــب سال نو میالدی کاشته می شوند، تنه شان 

بریده شده و در واقع محکوم به مرگ هستند.
امان اهلل قرائی مقدم، جامعه شناس نیز در باره علت گسترش هر ساله فرهنگ سال نو 
میالدی در شهرهای بزرگ به خصوص تهران این گونه توضیح داد: از گذشته های دور 
در محله های ارمنی نشین کاج های تزئین شده کریسمس به مناسبت سال نو دیده 
می شد، اما در سال های اخیر عده ای با افکار خاص به ترویج این فرهنگ دامن زده اند.

وی با بیان اینکه استفاده از نمادهای سال نو از جمله درخت کاج کریسمس از سوی 
برخی افراد وســیله فخرفروشی و تجددگرایی شده است، اظهار کرد: برخی افراد به 

دنبال خودنمایی از این طریق هستند.
این جامعه شناس گسترش فضاهای مجازی را هم در رواج این مسئله بی تأثیر ندانست 
و گفت: برخی تندروی ها و محدودیت های ایجاد شــده در سال های دور هم در این 

موضوع تأثیرگذار بوده است.
فرهنگ وارداتی ســال نو مسیحی سبب شده کاج های چندصدهزارتومانی میهمان 

یک شبه فخرفروشی شوند.

سیالب  مصدق    محمود  جامعه/  گروه   
مثل هر بالی طبیعی دیگری در ماهیت طبیعت 
کشورها نهفته است، اما اینکه مردم و حکومت 
آن  آسیب های  کاهش  و  مهار  برای  یک کشور 

چقدر آمادگی دارد موضوع بسیار مهمی است. 

 موضوعی که هنوز در ایران چندان مورد 
توجه نیست

در طول تاریخ، بیمــاری وبا به عنوان یک بالی 
طبیعی مرگبار هفت بار همه گیری جهانی داشته، 
به طوری که فقط در قرن نوزدهم این اتفاق چند 
بار در قاره اروپا افتاده اســت؛ اما امروز با توسعه 
علمی و آمادگی مردم این بیماری در هیچ جای 
دنیا یک بالی طبیعی محســوب نمی شود. یا از 
ژاپن به عنوان پرمخاطره ترین کشــورها در بروز 
حوادث طبیعــی به ویژه زلزله یاد می شــود، اما 
حاکمیت این کشــور با ارتقای آگاهی عمومی و 
روش های پیشگیرانه، عوامل خطرزا را مهارکرده، 
به طــوری که وقوع زلزله های ۶ تا 7 ریشــتری 
خسارت جانی و مالی زیادی به آن وارد نمی کند. 
این یعنی باید بین بالیای طبیعی و آمادگی برای 
مهار آن ها تفکیک قائل شد؛ موضوعی که هنوز در 
ایران چندان مورد توجه نیست. در واقع دولت ها 
و دستگاه های مسئول در کشور ما اگرچه همواره 
از آمادگی نسبی شــان در مهــار بالیای طبیعی 
حرف می زنند اما وقتی حادثه غیرمترقبه ای رخ 
می دهد، آن وقت مشــخص می شود آن حرف ها 
بیشتر شــعار بوده و در عمل اقدام خاصی برای 
به کارگیری روش های پیشــگیرانه مثل ساخت 
ســازه های کنترل سیل، مدیریت جریان ورودی 
ســیالب ها، افزایش پوشش گیاهی و... که منجر 
به کاهش آسیب در این گونه حوادث می شوند، 

انجام نشده است. 
همین اوایل امسال و به دنبال وقوع سیالب های 
مرگبار در ۲۰۰ شهرســتان و یک هزار و ۳۰۰ 
روستای کشور بود که رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
در حاشیه مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه 
جامع پایش آنالین وضعیت نیروگاه ها از تالش 
برای ارتقای آمادگی ایــن وزارتخانه در مقابل 
سیالب های احتمالی پاییزی خبر داده و گفته 
بود: به شــکل منظمی در حال پایش شــرایط 

مخازن ســدها و همچنین آمادگی رودخانه ها 
برای گذر سیالب های احتمالی و نیازهای پایین 
دست هستیم. البته تالش می کنیم با دسترسی 
بهتر به اطالعات هواشناسی، آمادگی خود را باال 
ببریم که نیازمند هماهنگی بین بخش دولتی و 

خصوصی است.

 آمادگی کامل داریم
حتــی  راســتا  ایــن  در 
مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران یــک 
گام پیشــتر می رود و در 
گفت وگو با قدس از آمادگی 

کامل  شــرکت  متبوعش در مقابل سیالب های 
احتمالــی در آینده خبر می دهــد و می گوید: از 
سوی سازمان هواشناسی وقوع بارش های سیالبی 
در فصل پاییز 9۸ پیش بینی شده بود، بنابراین ما 

برای مهار آن ها آمادگی کامل داریم.  
محمد حاج رسولی ها در تشریح روش ها و اقدامات 
وزارت نیرو برای مهار ســیالب های احتمالی هم 
می گوید: این وزارتخانه۸۰ تا 9۰ درصد سیالب ها 

را از طریق ظرفیت مخازن کنترل می کند. ضمن 
این مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه، 
ثبت نقشه های حد بســتر و حریم رودخانه در 
سامانه کاداستر ملی در حال تکمیل شدن است. 
عالوه بر این  برای  7۵ هزار کیلومتر رودخانه های 
سیالبی کشور سامانه و همچنین برای  ۵۳ هزار 
کیلومتر رودخانه بانک اطالعاتی تهیه شده است، 
اما سیالب هایی که رودخانه ها باید عبور بدهند 
ســیالب هایی با دوره بازگشت ۲۵ ساله هستند؛  
بــه دلیل دخــل و تصرفات یا ایجاد ســازه های 
غیراستاندارد در حریم و بستر بعضی رودخانه ها 
امکان عبور سیالب ها با دوره بازگشت یاد شده در 

آن ها مهیا نیست.
وی از هشدار به مبادی ذی ربط برای بازگشایی ۳ 
هزار و ۲۰۰ نقطه از رودخانه های سیالبی کشور 
خبر می دهد و تصریح می کند: مشخصات همه 
این نقاط را به ثبت اسناد داده ایم و اعالم کرده ایم 
این نقاط خرید و فروش و برای آن ها مجوز صادر 
نشود. به عبارتی نقشه حدود ۳۲ هزار کیلومتر از 
۵7 هزار کیلومتر رودخانه های کشور را در سامانه 
اسناد به ثبت رساندیم تا این گونه به متجاوزان به 

حریم و بستر رودخانه ها اجازه فعالیت داده نشود.
وی در خصوص الیروبــی رودخانه ها و نقش آن 
در کاهش خسارت ناشی از سیالب های احتمالی 
هم می گوید: الیروبی به تنهایی نمی تواند اثرگذار 
باشد؛ یعنی رودخانه اگر الیروبی هم شود وقتی 
دخل و تصــرف در آن صورت گرفته باشــد باز 
خســارت وارد می کند. در واقع الیروبی بیشــتر 
در خروجی هایی که به دریاها می رســد و قدرت 
تخلیه را بیشتر می کند اثر دارد. ضمن اینکه ما به 
میزان منابعی که برای این منظور اختصاص داده 
می شود می توانیم در زمینه الیروبی اقدام کنیم، 
اما باید توجه داشته باشیم الیروبی کاری مستمر 

و دائمی است.
البته همان روزها شــاهد بیان حرف های مشابه 
از ســوی بعضی از مدیران دستگاه های مسئول 
در خصوص مهار ســیالب مثل وزارت کشــور 
هــم بوده ایم؛ به طوری که مهــدی جمالی نژاد، 
معاون عمران و توســعه امور شهری و روستایی 
این وزارتخانه و رئیس ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور، از ابــالغ بخش نامه ای به 
معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها خبر 

می دهد که در آن بــا توجه به پیش بینی تداوم 
بارش ها بر ضرورت آمادگی کامل شــهرداری ها 
و دهیاری هــا بــرای مقابله با بارش هــا و وقوع 
احتمالی سیل تأکید شــده بود؛ این کار باید با 
انجام هماهنگی با دستگاه های اجرایی مسئول 
در حوزه مدیریت ســیالب به ویــژه واحدهای 
تابعه وزارت نیرو برای الیروبی مســیل ها و انهار 
و ترمیم دیواره های ســاحلی و بازدید مســتمر 
از نقاط بحرانی در شــهرها و روســتاها از منظر 
آســیب پذیری از ســیالب های احتمالی و رفع 
مشکالت فنی و نواقص شبکه جمع آوری و دفع 

آب های سطحی انجام شود.

 بررسی ها چیز دیگری را نشان می دهد
با ایــن همه اما بررســی 
کارشناسی از وضع  برخی 
از رودخانه هایــی کــه  در 
اوایل فروردین امسال دچار 
طغیان شده بودند، به ویژه 

رودخانه قره سو و گرگانرود چیز دیگری را نشان 
می دهد؛ به طوری که دکتر مهدی زارع، اســتاد 
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم در این زمینه 
می گوید: از نظــر زدودن زباله از رودخانه ها، باید 
گفت همچنان در رودخانه های  گرگانرود، تجن، 
هراز، نور و اترک و بابلرود، فاضالب های شــهر یا 
به طورمستقیم از طریق لوله های فاضالب محالت 
و یا با تخلیه نخاله ها از ســوی اهالی پیرامون، به 
رودخانه ها وارد می شود. از نظر ساماندهی وضع 
رستنی ها، درختچه ها و بوته ها در کف رودخانه ها، 
همچنان می توان دید مسیر رودخانه ها پاک سازی 
نشده اســت. پارک های ساخته شده در حریم و 
مســیل رودخانه ها هنوز تخریب نشــده و مورد 
استفاده عمومی هستند. این پارک ها- در حریم 
رودخانه هایی که در آن ها در فروردین 9۸ سیالب 
نیز رخ نداده بود- همچنان و مانند زمان پیش از 
فروردین 9۸ باز هستند و مردم محلی و مسافران 
به عنوان فضای ســبز همگانی به آن ها مراجعه 
می کنند. این موارد گویای این است که  مدیریت 
بحران  و مدیریت شهری  در برخی مناطق کشور 

همچنان موضوعی مفقود شده است. 

میزان آمادگی دستگاه های مسئول در مقابله با مهار بالیای طبیعی چقدر است؟

مدیریت بحران، همچنان حلقه مفقوده بحران ها
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دستچین

سنجش اعضای هیئت علمی با معیارهای غربی
ایسنا: دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: 
ما در برابر استانداردهای غربی سر تعظیم فرود آورده و حتی سنجش 
اعضای هیئت علمی خود را هم با معیارهای منسوخ شده غربی انجام 
می دهیم. آموزش عالی هیچ پیامی مبنی بر اینکه خواستار وجود یک 
عضو هیئت علمی دانشمند است که دغدغه اجتماعی و فرهنگی هم 

داشته باشد، به مراکز آموزشی ارسال نمی کند.

تعطیلی مدارس تصمیم کور و بی هدف است
میزان: ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه آموزش 
و پرورش گفــت: وزیر آموزش و پــرورش در تعطیلی مدارس 
اختیــاری ندارد. وزیر و مســئوالن آمــوزش و پرورش مخالف 
دامنه دار شــدن تعطیالت مدارس هســتند؛ این تصمیمات را 
استانداری می گیرند و یکجانبه آن را اعمال می کنند، بدون اینکه 

متوجه عواقب آن در آموزش و پرورش باشند.

افزایش جریمه ترافیکی جدید غیرقانونی است
تسنیم:محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران افزایش جریمه ورود به محدوده های ممنوع 
را از ۲۰ بــه 9۰هزار تومان غیرقانونــی می داند و می گوید: این 
پیشنهاد نه در مجموعه پلیس، نه در شورای ترافیک تهران و نه 
در شورای شهر و شهرداری مطرح نشده و در حال حاضر قانونی 

نیست و باید از شورای ترافیک مجوز بگیرد.

دارو در ایران ارزان است
فارس: محمدرضا دّری، دبیر انجمن داروســازان استان تهران 
معتقد است دارو ارزان ترین کاالی کشور در منطقه و دنیاست. 
وی می گوید: دارو مانند تمام کاالها با گران شدن سوخت گران 
می شود. یکی از نگرانی های ما این است که تولیدات دارویی ما 
به شــکل چمدانی قاچاق معکوس می شود و مسافران خارجی، 
دارو را از کشــور خارج می کنند که معضلی برای بخش دارو و 

درمان است.

فوت بیماران به دلیل نبود دارو افزایش نمی یابد
ایلنا: محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به 
اظهارات رئیس انجمن  بیماران تاالسمی مبنی بر فوت تعدادی 
بیمار به دلیل کمبود دارو و اینکه در صورت عدم دسترســی به 
دارو مرگ و میر بین بیماران افزایش می یابد، گفت: قبول ندارم؛ 
این حرف درســت نیســت. یک مقاطعی داروخانه ها با مشکل 
روبه رو می شوند، اما به این معنا نیست که دارو به بیمار نمی رسد.

نام گذاری نوزاد ایرانی به نام »برانکو« تکذیب شد!
تسنیم: سیف اهلل ابوترابی با تکذیب خبر نام گذاری یک نوزاد در 
اهواز به نام برانکو گفت: این خبر در فضای مجازی منتشر شده و 
با توجه به اسناد موجود در ثبت احوال، به هیچ وجه صحت ندارد.
وی افزود: این نوزاد در ۲۰ آذر در مسجدســلیمان به دنیا آمده 

و نامش »آریا« بوده و شناسنامه وی با این نام صادر شده است.

شیوه های نمایشی برای بررسی ایده های استارت آپی
فارس: محمد صابری، مشاور کارآفرینی گفت: در شهرداری یک اتاق 
با چند کارمند را به عنوان مرکزی برای بررسی ایده های استارت آپی 
در نظر گرفته اند، ولی هیچ گاه خروجی قابل قبولی از آن بیرون نیامده  
است. این شیوه های نمایشی نشــانگر تالش نیست بلکه مدیران 

شهری باید ایده های خالقانه را در شهر اجرا کنند.

دوراهی حذف پردیس های خودگردان
مهر:علی خاکــی صدیق، معاون آموزشــی وزارت علوم گفت: 
پردیس های خودگردان با هدف جذب دانشــجویان بین المللی 
تأسیس شدند، اما این امر محقق نشد. از یک طرف هدف اصلی 
را برآورده نکرده اند، از طرف دیگر نبودشان در شرایطی که بودجه 
دانشگاه ها کامل اختصاص نمی یابد می تواند به عملکرد دانشگاه ها 

لطمه بزند.

کم کاری استادان علوم انسانی درباره پدافند غیرعامل
ایرنا:حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی 
و هنر دانشگاه آزاد با طرح این پرسش که استادان علوم انسانی 
در زمینه پدافند غیرعامل چقدر کار پژوهشی کرده اند، می گوید: 
به طــور قطع نمره خوبــی به خود نمی دهند؛ چون اســتادان، 
کرسی های نظریه پردازی برگزار نمی کنند و مقاله کم می نویسند؛ 
در حالی که پژوهشــگران علوم انســانی می توانند بحران های 

خانواده و مجازی را حل کنند.

آموزش

وزیر علوم:
دیگر مقطع دکترا ۶ تا ۹ سال 

طول نمی کشد
 فارس   وزیر علوم گفت: باید اعتبار فعالیت های 
پژوهشی را به سمت پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی و دانشجویان دکترا و پسادکترا هدایت 
کنیم که همان بســتر اســتاندارد تحصیل و 
فعالیت دانشجویان دکترا و پسا دکترا در همه 

جای دنیاست.
منصــور غالمی افــزود: بر اســاس این طرح، 
دانشجو برای پروژه مشخص مانند یک کارمند 
کارشناس در دانشــگاه حضور می یابد، ساعت 
می زند و وظیفه مشــخص دارد. اگر به همین 
ترتیب عمل کنیم هیچ دانشــجوی دکترایی 
درس خــود را ۶ ســاله و حتی 9 ســاله تمام 
نمی کند؛ بلکه در سه یا چهار سال تحصیل خود 
را تمام کرده و از دانشگاه خارج می شود و نتیجه 
کار او هم خیلی زود مورد استفاده قرار می گیرد.

کاری که ۶ سال پیش تعریف شده است وقتی 
۶ یا هفت سال بعد نتیجه می دهد فایده ندارد و 

به درد نمی خورد.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
 بدهی 12 هزار میلیاردی 

دو بیمه اصلی به وزارت بهداشت
 ایســنا   دکتر ســید کامل تقوی نژاد، معاون 
وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر بیمارستان ها 
و مراکز درمانی وزارت بهداشــت حدود ۱۲ هزار 
میلیارد تومان از ســازمان های تأمین اجتماعی 
و بیمه ســالمت طلب دارند. وی با بیان اینکه در 
هفته گذشته حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
از مطالباتمــان را دریافت کردیم، افزود: برآورد ما 
این اســت که بدون احتســاب جرایم، حدود ۵ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با احتســاب جرایم 
حدود 7هــزار میلیارد تومان از ســازمان تأمین 
اجتماعی طلــب داریم. تقوی نــژاد درباره امکان 
امتناع برخی بیمارستان ها در قبول دفترچه بیمه، 
گفت: بیمارســتان ها موظف به پذیرش دفترچه 
بیمه بیماران هســتند و اصالً این طور نیست که 
بیمارستانی دفترچه بیمه را نپذیرد. ما نمی توانیم 
بــه بهانه اینکه دو دســتگاه دولتــی نمی توانند 
مشکالتشــان را حل کنند، برای سالمت مردم 

مشکل ایجاد کنیم.

محیط زیست

یک مسئول محیط زیستی هشدار داد
خط و نشان برای مقصران 

آلودگی هوا
 فارس   رئیس کمیســیون حمایت از حقوق 
عامه گفت: نخستین نشست رسمی کمیسیون 
حمایــت از حقوق عامه برای بررســی راه های 
قانونی طــرح دعوی علیه مقصران آلودگی هوا 
تشکیل شد. عزالدین سلیمانی گفت: بنا داریم 
با نهادهای متولی رویکردی تعاملی داشته باشیم 
و چنانچه الزم باشــد تذکرات قانونی الزم را به 
عنوان کسانی که برای خدمت به مردم فعالیت 
می کنیم به این ســازمان ها خواهیــم داد. وی 
افزود: ما از این سازمان ها تقاضا داریم در راستای 
کاهــش  آلودگی هوا قــدم بردارند و به صورت 
اورژانســی حرکت کنند، چرا که این معضل با 
سالمت روح و روان مردم ارتباط دارد.  سلیمانی 
بیان کرد: اما چنانچه مشــخص شود دستگاه 
متولی، قصور و کوتاهی کرده ناگزیر هستیم از 
مراجع قضایی صالح و وکالی مجرب و نظرات 
کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بهره 

گرفته و علیه آن ها شکایتی را مطرح کنیم. 

علم و فناوری

معاون وزیر بهداشت خبر داد
 C تولید داروی هپاتیت 

در کشور
 ایسنا   معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت 
گفت: از سال ۱99۰ برخی از بیماری ها در دنیا 
افزایش یافته که یکی از آن ها هپاتیت C است.

دکتر رضا ملک زاده اضافه کرد: بیشتر افرادی 
که به ویروس هپاتیت C مبتال می شــوند از 
بیماری خود خبر ندارند و بیشــتر از اقشار 
 C آســیب پذیر جامعــه هســتند. هپاتیت
متأسفانه واکسن ندارد اما درمان های دارویی 

مؤثری دارد.
 Cوی گفت: ریشه کنی و حذف بیماری هپاتیت
یک رسالت اجتماعی است که هر کس باید در 
شــهر خود این کار را انجام دهد و ایران اکنون 
هفدهمین کشور جهان است که ریشه کنی آن 

را آغاز کرده است.
ملک زاده همچنین گفت: ما موفق شــده ایم 
در ایــران داروی هپاتیــت C را تولید کنیم و 
مهم ترین چالش ما شناسایی افراد مبتال به این 

بیماری است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون مرکز ملی فضای مجازی:
 شبکه ملی اطالعات 

در تضاد با اینترنت نیست
 فارس   معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای 
مجازی بر تضاد نداشتن راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات با اتصال به اینترنت جهانی در کشور 

تأکید کرد.
عباس آسوشه با تأکید بر اینکه راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات تضادی با اینترنت نداشته، بلکه 
اینترنت یک ســرویس در این شــبکه است، 
گفــت: در تعریــف و الزامات آن که در ســال 
۱۳9۲ مصوب شده به صراحت به این موضوع 
پرداخته شــده کــه با راه اندازی شــبکه ملی 
اطالعات، اینترنت کشــور قطع نخواهد شد و 
تنها بر این مســئله تأکید دارد که اگر کاربران 
نیاز به اطالعاتی در داخل کشور دارند باید برای 

دسترسی، ترافیک در داخل کشور حفظ شود.
اگر به دنبال حذف اینترنت در شبکه ملی اطالعات 
بودیم تأکید نمی کردیم اطالعاتی که درون کشور 
میزبانی شده باید قابل دسترسی توسط پروتکل 

اینترنت باشد و تحت آن توسعه یابد.

فراسو

برداشت آزاد
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 پس از تصویب قانون جدید انتخابات، رسانه ها
 از توافق احزاب بر سر معرفی نخست وزیر خبر می دهند

عراق در مسیر آرامش
  جهان/مهدی خالــدی   اعتراضات 
مردم عراق چهار روز دیگر وارد چهارمین 
ماه خود می شــود و این در حالی اســت 
کــه صحنه داخلی آن، این روزها شــاهد 
رخدادهایی اســت که دوستداران عراق را 
به پایان یافتن اعتراضات کمی خوشــبین 
کرده اســت. پیرو همین مســئله، پس از 
تصویب قانون جدید انتخابات در پارلمان 
سه شنبه  شــامگاه  که  عراق 
نیز  انجام شــد، روز گذشته 
منابــع آگاه از توافق بیشــتر 
این کشور  گروه های سیاسی 
بر سر نامزدی »اسعد العیدانی« 
اســتاندار بصره برای تصدی 
پســت نخســت وزیری خبر 
دادند. برکناري نخست وزیر، 
عالي  انتصاب کمیســاریاي 
غیرحزبی  مستقل  انتخابات 
و تغییــر و تصویــب قانون 
هستند  گامی  سه  انتخابات 
کــه دولتمــردان عراقی در 
راستای جامه عمل پوشاندن 
معترضان  خواســته های  به 
انجــام داده انــد و بــه نظر 
می رسد انتخاب نخست وزیر، 
چهارمین و شاید مهم ترین گام در راستای 
انجام اصالحات باشد. پارلمان عراق قرار بود 
سه شنبه نشست مهم خود درباره انتخاب 
نامزد پست نخست وزیری را برگزار کند که 
به دالیل نامعلومی این جلسه بار دیگر به 

تعویق افتاده و به پنجشنبه موکول شد. 

  گامی رو به جلو
عــراق بــا گذشــت بیــش از 15 روز از 
اســتعفای عادل عبدالمهدی و عدم توافق 
احزاب و جریان های سیاسی بر سر تعیین 
نخست وزیر جدید، از روز یکشنبه وارد خأل 

قدرت شــده که همین مسئله تحلیلگران 
و ناظران را نســبت به گسترش بی ثباتی 
آن هــم در کشــوری که ســابقه طوالنی 
در ناامنــی دارد نگران کرده اســت. حال 
اما پــس از این دو اتفاق مثبــت، به نظر 
می رســد درخت اعتراضات مردمی عراق 
که در واکنش به وضعیت بد معیشــتی و 
فساد گســترده در ســاختار دولت شکل 
گرفته بود، باوجود سنگ اندازی های محور 
غربی – عربی در حال به بار نشستن است. 
با تصویب قانون جدیــد انتخابات، برخی 
سازوکارهای حاکم بر انتخابات تغییر کرده 
است. مهم ترین و برجسته ترین ویژگی های 
قانون جدید انتخابات عراق در ماده های 15 

و 1۶ آن نهفته است.
 ناظران صحنه سیاســی از این دو ماده با 
عنوان »روح قانون جدیــد« یاد می کنند. 
بر اســاس آنچه در این مواد آمده، قانون 
جدید بــه رأی دهندگان اجــازه می دهد 
بــه جای رأی دادن به لیســت احزاب، به 
نامزدهــای فردی و بر اســاس صالحیت 
آن ها رأی دهنــد. همچنین هر داوطلب، 
منطقه ای مشــخص و نه کل یک استان 
را نمایندگــی خواهد کــرد. ازهمین رو، 
کارشناسان معتقدند با تصویب بندهای یاد 
شده، شانس افراد مستقل برای راهیابی به 
مجلس در انتخابات افزایش می یابد. ناظران 
سیاســی بر این باورند این امر به تضعیف 
احزاب سنتی که از سال ۲۰۰5 تاکنون در 

عراق حکمرانی می کردند، منجر می شود.

 احزاب عراقی باید واقع بین باشند
اما جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل منطقه 
در گفت و گو با قدس تصویب قانون جدید 
انتخابات در مجلس عراق را گامی مهم در 
راستای تحقق خواسته معترضان دانسته و 
گفت: این اقدام راهبردی تالش توطئه گران 

داخلی و خارجی که به دنبال بهره برداری 
از تحــوالت عراق بــوده و به هم ریختگی 
ساختاری را در این کشور دنبال می کنند، 

خنثی می کند. 
وی ادامه داد: نبایــد فراموش کرد که در 
طول سه ماه گذشته از اعتراضات همواره 
گروهک هایی ســازمان یافته که از آمریکا 
و عربستان خط می گرفتند وجود داشتند 
که با انجــام اقدامات تحریک آمیز درصدد 
گسترش آشوب بودند؛ اما با این تصمیم، 
توطئه آن ها خنثی شد. اقدام مجلس گام 
نخســت بوده و در ایجاد انسجام و وحدت 
میان گروه های عراقی بسیار مؤثر خواهد 
بــود؛ اما در گام بعــدی آنچه مهم به نظر 
می رسد اقدام سریع و قاطع مجلس برای 

ترسیم آینده پیش رو است.
قنادباشــی در ادامه به اخبار منتشر شده 
در مــورد توافــق احــزاب عراقی بر ســر 
معرفی »اســعد العیدانی« به عنوان گزینه 
نخست وزیری پرداخته و افزود: در چند روز 
گذشته نام های دیگری مانند محمد شیاع 
الســودانی و قصی السهیل به عنوان گزینه 
نخســت وزیری عراق مطرح شــده بود که 
همگی به دالیل مختلف و از جمله مخالفت 
احزاب و به ویژه جریان ســائرون وابسته به 
مقتدی صدر از روی میز کنار گذاشته شدند. 
اکنون اما اگرچه بازهــم اخباری از برپایی 
اعتراضاتی هرچند کوچک در شــهر کربال 
و در مخالفت با انتخاب  العیدانی به گوش 
می رسد، ولی  به نظر می رسد تمام گروه ها 
و از جمله رهبر جریان صدر موافقت اولیه 

خود را با نخســت وزیری وی اعالم کرده اند 
که همین مسئله امیدواری ها را برای حل 
این چالش بیشتر کرده است. این تحلیلگر 
مسائل منطقه ادامه داد: با همه این اوصاف و 
فارغ از آنکه چه کسی به عنوان نخست وزیر 
انتخاب شود، آنچه در مقطع کنونی باید مد 
نظر احزاب عراقی قرار گیرد بسنده کردن به 
شرایط حداقلی در انتخاب نخست وزیر است.

 اکنون عراق در شرایط حساسی به سر برده 
و توطئه هــای غربی - عربی هم همچنان 
پابرجاست؛ بنابراین در این شرایط که خطر 
از هم پاشیدگی هر لحظه کشور را تهدید 
می کند گروه های مختلــف نباید به فکر 
تعیین نخســت وزیر ایده آل باشند. احزاب 
باید توقع خود را پایین آورده و شــرایط را 

برای گذر به مرحله بعدی فراهم کنند.
قنادباشی اقدامات اخیر دولتمردان عراقی 
را امیدوارکننده و مثبــت ارزیابی کرده و 
تصریح کرد: عراق به واســطه ضرباتی که 
در چند سال گذشته از مداخالت خارجی، 
جریان های تکفیری وابســته بــه ارتجاع 
منطقــه ای و بین المللــی و تفرقه داخلی 
متحمل شده تجربیات زیادی اندوخته؛ این 
مسئله کافی است تا مردم و سیاستمداران 
این کشــور قــدر امنیت کنونــی خود را 
بیشــتر درک کرده و در دام گروه گرایی و 

تفرقه انگیزی نیفتند.
 امید اســت مردم عــراق همان گونه که بر 
گروهک تروریستی داعش پیروز شدند، از 
مقطع مهم کنونی هم به سالمتی عبور کرده و 
توطئه های آمریکا و سعودی را ناکام بگذارند.

فایننشال اکســپرس: دولت هند باوجود 
اعتراضات شــدید مردمی به قانــون اعطای 
شــهروندی به مهاجران غیرمسلمان، در ادامه 
اقدامات اسالم ستیزانه خود بودجه ای به ارزش 
تقریباً یک میلیارد دالر برای انجام طرح ثبت 

جمعیت به تصویب رسانده است.
اسپوتنیک: الکســاندریا کورتز از نمایندگان 
دموکرات کنگره آمریکا که در ماه های گذشته 
تنش های زیادی با دونالد ترامپ داشته، گفت: 
جامعه پیشرفته در ایاالت متحده وجود ندارد، 
این کشور فاشیســت می شود و تنها نیازهای 

شهروندان ثروتمند را برآورده می کند.
العالم: سرتیپ ســتاد علی میهوب، فرمانده 
ارتش سوریه بر ادامه حمالت یگان های ارتش 
این کشــور به مواضع تروریست ها در جنوب 
و جنوب شــرق اســتان ادلب تأکید و اعالم 
کرد: بیــش از ۳۲۰ کیلومتر مربع از مناطق 
تحت کنترل گروه های تروریستی، پاک سازی 
و ارتش به بیش از ۴۰ روســتا و منطقه وارد 

شده است.
المیادین: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در ســفری از پیش اعالم نشــده روز 
گذشته وارد تونس شد. وی قرار است در دیدار 
با مســئوالن تونسی در خصوص مسائل مورد 
توجه دو کشــور به ویژه تحوالت لیبی بحث و 

تبادل نظر کند.
المسیره: وزارت کشور دولت نجات ملی یمن 
اعالم کــرد، این وزارتخانه از آغاز جنگ ائتالف 
ســعودی، نزدیک به 15 هزار دستاورد امنیتی 
داشته و بیش از ۲9۰ توطئه را خنثی کرده است.

تاس: اوو مورالس رئیس جمهور برکنار  شــده 
بولیوی که اکنون در آرژانتین به سر می برد، وعده 
داد تا کریسمس آینده به کشور خود بازگردد.

آناتولی: منابع خبری در افغانستان گفته اند 
با نزدیک شــدن به پایان مهلت اعتراض های 
انتخاباتی، تیم  ثبــات و همگرایی به رهبری 
عبداهلل 1۳ هزار شکایت به ثبت رسانده و تیم 
دولت ساز به رهبری اشرف غنی نیز بیش از ۳ 

هزار شکایت را مطرح کرده است.
روسیا الیوم: ارتش رژیم صهیونیستی با صدور 
بیانیه ای به وقوع یک اشتباه در جریان حمله به 
منزل یک شهروند فلسطینی و شهادت 9 نفر از 

اعضای یک خانواده اذعان کرد.

ویژگی های اجتماعی ناآرامی های اخیر هند 
این روزها تعابیر بهار هندوســتانی کم و بیش از سوی برخی تحلیلگران و ناظران 
در توصیف آنچه شــهرهای مختلف هند شــاهدش بوده اند، به کار رفته است؛ اما 

شاخص های اجتماعی بهار هندوستانی کدام است؟ 
بارزترین شــاخصه مجموعه اعتراضاتی که از سوی مردم علیه تصویب قوانین ثبت 
ملی شهروندان NRC و بازنگری در قانون تابعیت CAA رخ داده را می توان شعار 
»حفاظت از قانون اساســی هند« نامید. اصالحیه قانون اساسی هندوستان در سال 
197۶، واژه »ســکوالر« را در مقدمه قانون اساسی این کشور گنجاند. سکوالر بودن 
کشــور هندوستان بدان معناست که این کشور دین رسمی نداشته و تمامی ادیان 
هندوئیسم، بودیسم، جینیسم، سیکسیم، مسیحیت و اسالم محترم و در برابر قانون 
یکسان هستند. این تفسیر البته لزوماً به معنای غربی جدایی دین از سیاست نیست، 

بلکه توجه و تمرکزش بر برابری ادیان مختلف در کشور هندوستان است.
با تصویب قانون بازنگری تابعیت که تنها به مهاجران غیرمســلمان از کشــورهای 
پاکستان، بنگالدش و افغانستان حق بهره مندی از تابعیت هندوستانی را می دهد، 
معترضان معتقدند اصل یاد شده از قانون اساسی هندوستان زیر پا گذاشته شده و 

عمالً برخوردی تبعیض آمیز با دین اسالم صورت گرفته است.
این نگاه عمالً محرک اصلی معترضان در هندوستان بوده است و روشن می سازد که 
هیچ جریان به اصالح برانداز یا ساختارشکنی علیه کشور، در سازماندهی تظاهرات ها 
نقشی نداشته اند. هرچند مواردی از تخریب اموال عمومی توسط معترضان خشمگین 
ثبت و گزارش شده است.نماد اصلی مردم معترض هم پرچم ملی هندوستان است که 
در تمامی تظاهرات های به وقوع پیوسته هفته گذشته، می توان شاهد آن بود. جالب 
)BJP( توجه آنجاست در نقطه مقابل، حزب حاکم کنونی در هند یعنی بی جی پی
وابسته به جریان اجتماعی گسترده تری است به نام آراس اس )RSS( یا سازمان ملی 
 میهن پرســتان هندوستان، که در سال های آغازین استقالل هندوستان از بریتانیا، 
حاضر نبودند به پرچم ســه رنگـ  نمادی از ادیان مختلفـ  ملی هندوستان ادای 
احترام کنند. این سازمان افراطی اندیشه رقم زدن کشوری کامالً هندو مذهب را در 
سر می پروراند و قائل بودند که بنیان گذاران هند، با اجازه به شکل گیری پاکستان که 
کشور مسلمان بود، به این آرمان خیانت کرده اند. همین امر سبب شد ماهاتما گاندی 

در سال 19۴8 توسط یکی از اعضای این سازمان ترور شود.
باوجود گذشت بیش از هفت دهه، هنوز هم بسیاری بر این باورند که اعضای این سازمان 
راست گرای افراطی، در محافل خصوصی به پرچم تک رنگ نارنجیـ  که رنگ نمادین 
مذهب هندوئیسم استـ  سازمان آراس اس و حزب بی جی پی ادای احترام می کنند نه 
پرچم ملی هندوستان.نکته قابل توجه دیگر در تظاهرات های اخیر، گستردگی مشارکت 
مردمی از گروه ها و جریان ها و ادیان مختلف بوده است. این ناشی از تهدیدی است که 
تمامی اقشار معترض و به ویژه مسلمانان احساس می کنند. در ماجرای لغو خودمختاری 
ایالت جامو و کشــمیر که سرآغاز موج سیاست های اسالم هراسانه دولت هندوستان 
در مردادماه سال جاری به شمار می آمد، چهره هایی مانند موالنا کلبی جواد از میان 
شیعیان هندوستان و نیز دارالعلوم دیوبند از سوی اهل سنت، نه تنها در برابر این اقدام 
دولت ســکوت کردند که حتی آن را ستودند. اما کمتر از چهار ماه بعد همین افراد و 
جریان ها، در برابر تصویب قوانین مربوط به تابعیت، صدای اعتراضی بلند کردند. این 
نشان می دهد دولت ناندرا مودی، در برابر جریان اجتماعی اعتراضی بسیار قوی  قرار 

دارد که می تواند سرنوشت حکومتش را با تحوالت جدی روبه رو سازد.

  نمابر تحریریه:     ۳7۶1۰۰87 -۳7۶8۴۰۰۴  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 ۳7۶18۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶51888   )۰51(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶۲587   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶1۰۰8۶   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰51(
)۰51(   ۳7۶۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: ۳7۶1۰۰85  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 917۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7۶85۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶18۲   و   ۶۶9۳7919 )۰۲1(
 نمابر:                                     ۶۶9۳8۰1۳  )۰۲1(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید سرباز روح اهلل رضوی/ تحلیلگر مسائل حوزه جنوب آسیا

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

به نظر می رسد 
انتخاب نخست وزیر 
در عراق چهارمین و 
شاید مهم ترین گام 
در راستای انجام 
اصالحات باشد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی     ) نوبت اول (
مناقصه شماره : 98-19

1-دستگاه برگزار کننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: عملیات  نگهداری و تعمیرات سدها وشبکه های آبیاری استان خراسان شمالی

سال 98-99
3-حداقل صالحیت مناقصه گران: پایه 5 رشته آب

4- برآورد اولیه : 9,092,943,264  ریال
5- مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار:454میلیون ریال با اعتبارحداقل3ماه وقابل تمدیدتا3ماه دیگر

 www.setadiran.ir 6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
7- مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز پنجش��نبه م��ورخ 98/10/5 تا پای��ان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ  

  98/10/9
8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد

9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز پنجشنبه مورخ 98/10/19      
10-محل وزمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/19 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

اول ت 
وب��

ن

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد س��نگ م��ورد نی��از پ��روژه 

بیمارس��تان 320 تختخواب��ی ش��هید هاش��می ن��ژاد را 
از طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی از بخ��ش غیردولتی 
خری��داری نمای��د. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه به 
شماره فراخوان 20980000600000189 از دریافت اسناد 
مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی 
پاکت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انجام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
*تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 420/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نش��انی: مش��هد-بلوار ش��هید 
فکوری- روبروی ش��هید فکوری 94- ش��هرک دانش و 

سالمت- تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/5

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 98/10/12
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/22

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/25
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ثبت ن��ام:  دفت��ر  و   02141934 مذک��ور:  س��امانه  در 

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

98
12
27
6

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( تاریخ انتشار: 98/10/05
    جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن آزاد آفتاب امید خراسان راس ساعت 10صبح 
روز دوش��نبه 98/10/16 در محل پ��روژه تعاونی واقع در نماز 27 –تقاطع دوم س��مت چپ مقابل مجتمع 
آسمان با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان محترم دعوت میشود راس 
س��اعت مقرر در جلس��ه مجمع عمومی شرکت نمایند. دستور جلسه : 1 - طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص 

اصالح ماده 6 اساسنامه )تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی ( 
جه��ت دریافت کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعط��ای وکالت ، اعضا باید به هم��راه نماینده خود با همراه 
داش��تن مدرک شناس��ایی معتب��ر از تاری��خ 98/10/07 ت��ا 98/10/12 به دفتر ش��رکت تعاون��ی مراجعه 

نمایند. 
  هیئت مدیره

9ع
81
22
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آگهی  مزایده عمومی )نوبت دوم(
ش��هرداری حمیدیا در نظر دارد نس��بت به اجاره دادن مجموعه ورزشی غدیر ) شامل یک سالن اصلی و دوسالن فرعی 

دیگر( واقع در شهر حمیدیا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
الف-واریز مبلغ 250.000 ریال به حساب جاری2017068450 بانك تجارت شعبه حمیدیا بابت خرید اسناد مزایده .

ب-مهلت تحویل اسناد مزایده :
از تاری��خ نش��ر آگه��ی نوبت اول تا  تاریخ 1398/10/17 در س��اعت اداری  در دس��ت داش��تن فیش خرید اس��ناد به 
ش��هرداری حمیدیا به آدرس ذیل مراجعه و اس��ناد مزایده را دریافت و پیش��نهادات خود راحداکثر تا ساعات 13:15 
مورخ 1398/10/19 تحویل دبیرخانه ش��هرداری نمایند پیش��نهادات واصله در س��اعت 14:45 مورخ 1398/10/21 در 

کمیسیون مربوطه بازگشایی و رسیدگی خواهد شد.
ج-قیمت پایه اجاره ماهیانه 55.000.000  ریال  میباشد.  د-  ارائه سپرده شرکت در مزایده 33.000.000 ریال .

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
ر– نف��رات اول، دوم و س��وم ک��ه حاض��ر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنها ب��ه ترتیب به نفع ش��هرداری ضبط 

خواهدشد.
ز- سایراطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  درج گردیده است . م الف 1358

 شهردار حمیدیا -امیر شاکری   
آدرس : یزد -حمیدیا– بلوار شهید دشتی- خیابان شهید نصرا... جعفری- شهرداری حمیدیا  /ع
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فراخوان مناقصه
 نوبت دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد س��نگ م��ورد نی��از پ��روژه 

بیمارس��تان ام��داد جن��وب مش��هد را از طری��ق انج��ام 
مناقص��ه عمومی  از  بخش غیردولت��ی خریداری نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
20980000600000188، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد و   www.setadiran . i r به نشانی: 
الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت 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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 500.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
امور مالی  دانشگاه به نشانی : مشهد -بلوار شهید فکوری 
روبروی ش��هید فکوری 94 شهرک دانش و سالمت   تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/3

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/10/9

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/10/19
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/10/21

* 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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