
 

زیارت، مشاوره، زندگی
 آستان  مسئول کلینیک مشاوره آستان مهر رضوی 20 هزار زائر در 9 ماه گذشته از خدمات »آستان مهر رضوی« حرم مطهر بهره مند شده اند

مســتقر در حرم منور امام رضــا)ع( از ارائه خدمات 
مشــاوره به حدود 20 هزار نفر از زائران بارگاه مقدس 
حضرت ثامن الحجج)ع( در 9 ماه ابتدای ســال جاری 

خبــر داد.جواد شــریعتی فر در گفت وگو با خبرنگار 
قدس در مورد این کلینیک گفت: در سال 1396 و 
در راستای توسعه خدمات تخصصی روان شناسی و 

 ............ صفحه 3مشاوره با رویکرد اسالمی به زائران...
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با انصراف برانکو، قلعه نویی و موافقت وزیر معاون وزیر بهداشت: رئیس مجلس: سوء استفاده اقتصادی نمایندگان درست نیست

پیامبر اکرم)ص(: 
مجاهدان در راه 

خدا رهبران اهل 
بهشتند.

 مستدرک، ج11، ص18
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روی دایی باز شد
وجود آفالتوکسین در لبنیات 

اجتناب ناپذیر است
 دفاع تمام قد الریجانی 

از همکاران رد صالحیت شده 
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 کارشناسان در گفت و گو با »قدس« از الزامات اجتماعی قدرت گرفتن ملت ایران می گویند 

قوی تر شدن در گرو خودباوری ملی است

هدف آمریکا از راهبرد فشار 
حداکثری و سیاست تهدید 

علیه کشورمان چیست؟

 نعل وارونه 
 ترامپ 

در نمایش 
ایران هراسی

 جامعه   رهبر معظم انقالب جمعه گذشته در جمع بندی خطبه اول، همت ملی برای 
قوی تر شدن ایران را تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان خواندند و گفتند: »ما از مذاکره 
البته به جز با آمریکایی ها ابایی نداریم، اما از موضع قدرت و قوت«. ایشان تأکید کردند: این 
ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز می شوند، نه تنها در بعد نظامی بلکه 
در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری که پشتوانه تحقق این هدف، حضور و صبر و 
استقامت ملت در صحنه و تالش و کوشش بی وقفه مسئوالن و مردم است. اکنون باید دید 

برای قوی تر شدن به چه الزامات اجتماعی نیازمندیم، مردم به چه ...
 ............ صفحه 7

 سیاست   مقامــات آمریکایی گویا کماکان در 
توجیه اقدام جنایتکارانه این کشور در ترور سردار 
ســلیمانی و اســتفاده تبلیغاتی از این موضوع، 
همچنــان بر تکرار ادعاهای خــود اصرار دارند. 

مایک پمپئو، وزیرامورخارجه ...

پزشکان تا پایان بهمن مهلت 
ثبت کارتخوان دارند

ضرب االجل 
 مالیاتی برای 

حرفه های پزشکی

تردیدها درباره کنفرانس 
برلین با موضوع لیبی

 سرزمین 
 عمر مختار

آرام می گیرد؟
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

سیر تا پیاز حواشی دوازدهمین 
دوره »حراج تهران«

 بی حرمتی
به هنر

 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 احمد دستمالچیان

پس از چند هفته آرامش نسبی، مردم لبنان بار دیگر از روز جمعه دور تازه ای از 
اعتراضات خود علیه فســاد موجود در ساختار سیاسی این کشور را آغاز کردند. 
صلیب ســرخ لبنان اعالم کرده اســت در درگیری های شدید شنبه شب میان 

نیروهای امنیتی این کشور و معترضان در میدان »النجمه« ...

 چرا معترضان لبنانی 
دوباره به خیابان آمده اند؟

 ............ صفحه 8

آگهی مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد 
و تلیسه فری مارتین

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی ) بصورت نقدی (  نسبت 
به خرید انواع تیر س��یمانی  به ش��رح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی  اقدام نماید. داوطلبان میتوانند 
 www.iets.mporg.ir و  http://www.setadiran.ir برای دریافت اس��ناد از تاری��خ 98/10/30   به س��ایتهای
مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت   20:00  تاریخ   98/11/10   مطابق شرح مندرج در اسناد 
مناقصه تنها از طریق س��امانه  تدارکات الکترونیکی دولت بش��رح تاریخ های قید ش��ده در اس��ناد مناقصات  

بارگذاری نمایند .
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

شرحشماره مناقصهردیف

مبلغ تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی(ریال

تاریخ،روز و ساعت 
افتتاح پاکات الف، ب ،ج

محل افتتاح پاکات)الف،ب،ج(

1
مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

221/ع/98

خرید انواع 
1/140/000/000تیر سیمانی

روز شنبه تاریخ 

 98/11/12
ساعت 8:00

خراسان جنوبی،بیرجند، بلوار 
پیامبراعظم،

سایت اداری،شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
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36
9

مناقصه عمومی شماره 221/ع/98 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی  )نوبت اول(

 در نظر دارد تعدادی از آپارتمان های 
در دس��ت س��اخت خود  واقع در بلوار 
جانب��از - جانباز 6 - نب��ش تقاطع اول 
با متراژه��ای 138 الی 159 متری را به 
صورت نقد و اقس��اط از طریق مزایده 

پیش فروش نماید.
 متقاضی��ان ضمن بازدی��د می توانند 
تاری��خ 98/11/5 جه��ت  ت��ا  حداکث��ر 
دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد 
میدان استقالل ، بین آزادی 37 و 39 

پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند. 

 مزایده پیش فروش 
آپارتمان )مرحله دوم(  

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 ) وابسته به آستان قدس رضوی(
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فراخوان تجدید مناقصه نوبت  اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بردسکن 
شرح در صفحه 8
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موقوفه گوهرش�اد آغا در نظ��ر دارد جهت خرید، حم��ل و اجرای ورق ژئ��و ممبران و                  
ژئو تکس��تایل جهت پوشش اس��تخر خاکی ذخیره آب کش��اورزی خود ، به متراژ 11000 
متر مربع ورق ژئو ممبران و 9000 متر مربع ورق ژئو تکستایل از طریق مناقصه عمومی 
از ش��رکتهای ذیصالح اقدام نماید. لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند پیشنهاد های 
خ��ود را در قالب پاک��ت های )الف(و )ب( به ام��ور قرارداد ه��ای اداره اوقاف ناحیه 2 

ارسال نمایند.
1-نوع تضمین ش��رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا رس��ید واریز فیش به صورت 

نقدی در محل اداره به مبلغ 300/000/000 ریال
2- محل ارسال اسناد: مشهد- خیابان آبکوه- آبکوه 2-اداره اوقاف ناحیه 2 مشهد
3- زمان و مهلت دریافت پیشنهادات: حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از چاپ آگهی

4- اعتبار اولیه: 5/000/000/000 ریال
- شرکت کنندگان می بایست کلیه سوابق اجرایی را با توضیحات کامل مکانی و اجرایی 

در پاکت مناقصه پیوست نمایند.
5- مناقصه گر در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

6- پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
7- تحویل پاکت پیش��نهاد تا پایان وقت اداری س��اعت 14 م��ورخ 1398/11/14 با درج 

شماره تسلیم گردد.
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر و دریاف��ت جزئی��ات فن��ی مناقص��ه ب��ا ش��ماره تلفن : 

05138482153 تماس حاصل فرمایید. 

آگه�ی  مناقص�ه ) نوب�ت    دوم( 
خرید و اجرای ورق ژئو ممبران و ژئو تکستایل جهت پوشش استخرخاکی ذخیره آب کشاورزی
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هــر روز کــه از حمله موشــکی ایران بــه پایگاه 
آمریکایی »عین االســد« در غرب عراق می گذرد، 
دروغ رئیس جمهــور و وزارت دفاع آمریکا مبنی بر 
اینکه هیچ نظامی آمریکایی در این حمله کشــته 
یا زخمی نشــده، بیشــتر روشن می شــود. پس از 
آنکه روزنامه »واشنگتن پســت«  یک هفته پس از 
حمله ایران )چهارشــنبه 2۵ دی( به زخمی شدن 
شــماری از نظامیان آمریکایی و دو روز بعد جمعه 
27 دی، پایگاه خبــری »دیفنس وان« به مجروح 
شــدن حداقــل 11 آمریکایی اذعان کــرد، دیروز 
یکشــنبه یک روزنامه کویتی از انتقال 16 نظامی 
مجروح آمریکا به کویت خبر داد. روزنامه القبس در 
شماره دیروز 29 دی ماه )19 ژانویه( فاش کرد 16 
نظامی آمریکا که در حمله موشکی ایران به پایگاه 
عین االســد در غرب عراق مجروح شــده اند، چند 

روز پیــش برای درمان به یکی از بیمارســتان های 
نظامی منطقه »عریفجان« در جنوب کویت منتقل 

شده اند.
یک منبع امنیتی در استان االنبار عراق، دیروز)یکشنبه( 
گفت: نیروهــای آمریکایی از ســوی دیگر در پایگاه 
»عین االسد« در حال بازسازی و ترمیم تخریب به جا 

مانده از حمله موشکی ایران هستند.

سیاست: محســن کوهکن، نماینده مردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی در حال جمع آوری امضا برای صدور 
بیانیه ای علیه بیانیه روزهای اخیر سه کشور اروپایی 
است. در این بیانیه که به امضا اکثر نمایندگان مجلس 
رسیده به دولت های اروپایی اخطار داده شده که اگر 
ضدیــت خود را با جمهوری اســالمی افزایش دهند، 
جمهوری اسالمی از حیثیت خود دفاع کرده و سطح 
روابط خود را با این سه کشور اروپایی کاهش خواهد 
داد. به گزارش فارس، در روزهای گذشته کشورهای 
اروپایی، تهران را به فعال کردن مکانیســم ماشه در 
برجام تهدید کرده و رئیس جمهور فرانسه هم عبارت 

دیگری به جای خلیج فارس استفاده کرده بود.
از ســوی دیگر به گفته خبرگزاری مهر، طرح کاهش 
مناسبات جمهوری اسالمی ایران با انگلیس شامل یک 

ماده واحده و یک تبصره با 23 امضا تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس شد. پس از آنکه »راب مک ایر« سفیر انگلیس 
در ایران، هفته گذشــته و در جریان حضور در تجمع 
غیرقانونی مقابل دانشــگاه امیرکبیر توسط نیروهای 
امنیتی بازداشت شــد، برخی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواستار اخراج او و همچنین کاهش 

سطح رابطه میان تهران و لندن شده بودند.

تســنیم: نقشــه های هوانوردی بومی بــا حضور 
امیرســرتیپ خلبــان عزیــز نصیــرزاده، فرمانــده 
نیروی هوایی ارتش و ســورنا ســتاری، معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از نقشــه های هوانوردی 
)INFLIGT AIP( کــه با تــالش و همت کارکنان 
نیروی هوایی ارتش تهیه شــده است، رونمایی شد. 
چارت های هوایی دیجیتال شامل نقشه های پروازی 
IFR و VFR یــک محصول دانش بنیــان با فناوری 
بسیار باالســت که پیش از این انحصار آن در اختیار 
آمریکا و شرکت جپسن قرار داشت که به دلیل اعمال 
تحریم های ظالمانه شــرکت های هواپیمایی ایرانی از 

دسترسی به این نقشه ها محروم شده بودند.
امیرســرتیپ نصیــرزاده، در مراســم رونمایی از 
نقشــه های بومی هوانوردی که در ستاد فرماندهی 
این نیرو برگزار شــد، عنوان کــرد: یکی از عوامل 

تأمین ایمنی، چارت ها و نشــریات هوایی است که 
رفــع تحریم آن نیز جزو گفت وگوهای برجامی بود 
که حاصل نشد و در چنین شرایطی کارکنان نخبه 
نیروی هوایی احساس مســئولیت کردند و به فکر 
افتادند تا ضمن بخش نظامی، در تأمین نقشه های 
هوانــوردی در بخش غیرنظامی هم وارد شــوند تا 

سطح ایمنی پرواز ارتقا یابد. 

ارتش، انحصار آمریکا را شکستنمایندگان مجلس به دنبال کاهش روابط با اروپا و انگلیسروزنامه کویتی فاش کرد 

رونمایی از نقشه های هوانوردی بومیچشم در برابر چشمانتقال 16 نظامی مجروح آمریکا به جنوب  کویت

 گفت و گوی قدس با دکتر احسان شاه قاسمی 
استادیار ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 

ایران بهشت سلبریتی هاست!
 ............ صفحه 4
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روزنامـه صبـح ایـران

عضو شورای نگهبان: افراد گرفتار در مسائل اخالقی و مالی نباید به مجلس وارد شوند   نماینده: دهقان با بیان اینکه به هیچ وجه نباید به افرادی که نمی توانند در برابر وسوسه ها مقاومت 
کنند، اجازه ورود به مجلس داده شود،گفت: شخصاً نیز معتقدم اگر کسی نسبت به مسائل اخالقی و مالی گرفتار شده باشد،  نباید به چنین فردی رحم کرد و از اشتباهش صرف نظر کرد. نباید اجازه دهیم افراد فاسد 

در کشور حاکم شوند. روشن است کسانی که می خواهند در صدر کشور حاکم شوند، باید هنجارهای آن کشور را قبول داشته باشند.

آمریکایی  مقامات  افرازه:  مینا 
اقدام  توجیه  در  گویا کمــاکان 
جنایتکارانه این کشــور در ترور ســردار 
ســلیمانی و اســتفاده تبلیغاتــی از این 
موضــوع، همچنان بر تکرار ادعاهای خود 
اصرار دارند. مایک پمپئو، وزیرامورخارجه 
آمریکا باردیگر در توجیه این اقدام مدعی 
شــده حمالت اخیر در فــرودگاه بغداد 
قانونــی بوده و افزوده اســت: این اقدامی 
قانونی، مهم و یک تالش راهبردی بود که 
ترامپ انجام داد و من مطمئنم که جهان 
در نتیجــه این اقدام امن تر خواهد شــد. 
رئیس جمهــور آمریــکا در توجیه اقدام 
تروریســتی علیه سردار ســلیمانی سعی 
کرد فضــای افکار جهانی را به ســمت و 
ســویی ببرد که از طریــق آن ایران را به 
عنــوان تهدیدی برای صلــح و امنیت به 
نمایش بگــذارد. راهبرد دونالد ترامپ در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
برای نشــان دادن خود به منزله قهرمان 
جامعه آمریکایــی و نیز اظهارات مقامات 
این کشور در توجیه این اقدام تروریستی، 
در حالی مطرح می شــود که بســیاری از 
بین الملل  روابط  تحلیلگران 
و طرفداران حقوق بشــر به 
ترور  کردند  عنوان  صراحت 
سردار قاسم سلیمانی نقض 
اســت؛  بین الملل  حقــوق 
چنان که دادســتان ســابق 
جنگــی  جنایــات  دادگاه 
نورنبــرگ نیــز با ارســال 
نیویورک  به روزنامه  نامه ای 
تایمــز و با انتقــاد از نقض 
توســط  بین الملل  حقــوق 
افکار  کــرد:  تصریح  آمریکا 
دانســتن  منتظر  عمومــی 
منشــور  و  اســت  حقیقت 
دیــوان  ملــل،  ســازمان 
دیوان  و  کیفری  بین المللی 
در  دادگســتری  بین المللی 
الهه همگی در این مورد دور زده شده اند.

 برنامه چندوجهی ترامپ 
برای تهدید آفرینی از ایران

به نظر می رسد سیاست فشار حداکثری که 

دولت آمریکا در آستانه انتخابات علیه ایران 
در پیش گرفته و در همین راستا به اقداماتی 
چون ترور ســردار سلیمانی دســت زده و 
همچنین اعالم فعال شدن مکانیسم ماشه از 
سوی حامیان اروپایی آن، مجموعه اقداماتی 
اســت که وی در راستای برنامه چندوجهی 
خود برای بحران سازی از ایران با هدف اقناع 
سازی و دســتیابی به اهداف خود در قبال 

ایران انجام می دهد. 

 اعتراف نامزدهای انتخاباتی بر تقصیر 
ترامپ در خروج از برجام

سیاست جنگ طلبانه آمریکا در دوره ترامپ 
به گونه ای اســت که حتی مــوج انتقادات 
به ادبیات ســایر نامزدهای انتخاباتی نیز راه 
یافته اســت، چنان که تشدید تنش ها میان 
ایــاالت متحده و ایران، یکــی از محورهای 
هفتمین مناظره نامزدهای دموکرات انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بود و آن طور 
که شبکه »سی ان ان« گزارش کرده است، 
نامزدهای دموکرات به اتفاق، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را مقصر خروج یکجانبه 
از برجام دانســتند و خواســتار بازگشــت 

واشنگتن به این توافق شدند.
ترامپ گرچه در توجیه عملیات تروریستی 
آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی 
مدعی شد که وی در حال برنامه ریزی برای 
حمله به چهار سفارت آمریکا بوده است، اما 
با این حال مقامات دموکرات و حتی »مارک 
اســپر« وزیر دفاع آمریکا نیز چنین ادعایی 
را رد کردنــد و در این مناظــره، نامزدهای 

دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
همگی با صدور مجوز کنگره پیش از هرگونه 
اقدام نظامی علیه یک کشــور ثالث موافقت 

داشتند.

 چالش جدی ترامپ در مهم ترین هدف 
سیاست خارجی خود

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس بر این باور است که اگر دونالد 
ترامپ برای تنــش زدایی با ایران راهی پیدا 
نکند، حتماً در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
آمریکا دچار مشکل خواهد شد؛ زیرا معموالً تا 
پیش از تحوالت اخیر، رؤسای جمهور آمریکا 
سعی شان بر این بوده که کشورهای هدف را 
بازیچه انتخاباتی خود قرار دهند و در شرایط 
خاص و بحرانی با یک اقدام نظامی محدود 
و ایفــای نقش قهرمان ملی آمریکا به هدف 
مطلوب برسند و رأی الزم را برای دور بعدی 

انتخابات ریاست جمهوری بیاورند.
حشمت اهلل فالحت پیشه به خبرنگار »قدس 
آنالین« گفت: به هر حال دو اتفاق ســقوط 
پهپاد آمریکایی و حمله به پایگاه آمریکا در 
عین االسد عراق نشان داد که برخالف همه 
کشورهای هدفی که آمریکا با آن ها در تقابل 
به سر می برد، نمی تواند برگ آخر خود را که 
هدف نظامی اســت در قبال ایران رو کند. با 
توجه به تمام این اتفاقات، باید گفت ترامپ 
در مهم ترین برنامه سیاســت خارجی خود 
که همان مقابله با ایران و نشان دادن سردار 
سلیمانی به عنوان تهدیدی برای منافع ملی 
آمریکاست، با چالش جدی مواجه شده است. 

رئیس جمهور آمریکا از تمام ابزارهای کثیف 
خود برای شکستن این قفل سیاست خارجی 
اســتفاده می کند، اما تاکنون هیچ کدام از 
اقداماتش نتیجه مطلوب و مورد نظر را در پی 

نداشته است.
نماینده مردم اســالم آباد غرب در مجلس 
تصریح کرد: ترامپ با توجه به اینکه به دنبال 
رأی آوری در انتخابات ریاســت جمهوری 
است، به هر حال مجبور است به سمت تنش 
زدایی با ایران حرکت کند و این تنش زدایی 
نیــز تنها با پذیرش واقعیات ایران و قدرت و 

حقوق ایرانیان میسر خواهد شد.
این نماینــده مجلس ادامــه داد: من بارها 
پیــش از این نیز تأکید کــرده ام که ترامپ 
اگر به همین سیاســت برخورد ســخت و 
اعمال تحریم ها علیه ایران ادامه بدهد، روزی 
می رســد که مجبور می شود از سمت ایران 
تنها با نظامیان صحبت کند، چنان که دیدید 
در موضوع مربوط به سقوط پهپاد و حمله به 
پایگاه آمریکا فقط با نظامیان ایرانی صحبت 
کرد که دستاورد هر دو موضوع شکست بود. 
در حال حاضــر هم توصیه ما به ترامپ این 
است که راه تنش زدایی را پیش بگیرد و به 
حقوق و خواسته های مشروع ایران توجه کند، 
در غیر این صورت ناکامی تحوالت اخیری که 
در اثر سیاست های تهاجمی آمریکا رخ داده، 

به جایگاه سیاسی این کشور لطمه می زند.
وی همچنین با اشــاره به انزوای آمریکا در 
اقدامات جنگ طلبانه و ضد حقوق بشــری، 
اظهار داشــت: خون مســافران هواپیمای 
اوکراینی که مسبب اصلی آن جنگ طلبی 
آمریکا و تنش آفرینی ترامپ بود، مظلومانه 
ریخته شد و من معتقدم همین موضوع سبب 
محکومیت دخالت و حضور نظامی آمریکا در 
سایر کشــورها و تقویت موضع تمامی صلح 
خواهان جهان شــد. در این روزها که برخی 
مقامات برای میانجیگری بین ایران و آمریکا 
گام بر می دارند و دولت هایی که بر کاهش 
تنش ها تأکید دارند، تمامی این ها نشــان از 
دغدغه جدی آنان دارد و اتفاقات اخیر نشان 
داد که اگر جنگی بین ایران و آمریکا شکل 
بگیــرد، قطعاً محدود به دو کشــور ایران و 
آمریکا نخواهد بود و همین عامل سبب شده 
تا کشورهای مختلف به سیاست میانجیگری 

روی بیاورند.

هدف آمریکا از راهبرد فشار حداکثری و سیاست تهدید علیه کشورمان چیست؟

نعل وارونه ترامپ در نمایش ایران هراسی

 جاسوســخانه انگلیس به سلبریتی ها وظیفه جدیدی داده! توهین و انصراف 
از جشــنواره فیلم فجر در ازای این خیانت و خوش خدمتی تابعیتشان در هر 
کشــوری که دلشان خواست، برای همین اســت که این همه سلبریتی اکثراً 
بی ســواد و دو تابعیتی در دشــمنی با ارکان نظام به خصوص ســپاه مسابقه 

گذاشته اند. 09360006158 
 خواهشــاً یارانه معیشــتی رو پیگیری کنید. می گویند خانواده ۴ نفره تا ۷ میلیون 
درآمد، من دستگاه کارتخوان تو دکه دارم و ماهی ۲ میلیون اجاره می دهم. ماهی ۹۰۰ 
هزار تومان اجاره خانه می دهم. جواب اســتعالم وزارت رفاه آمده اســت که ماهی ۱۷ 
میلیون برداشــت از حساب داشتیم. مگر هر برداشتی از کارت درآمد حساب می شود؟ 

09380009562
 در شرایطی  که  اکثر ابر قدرت ها در برابر ما موضع  جنگی  گرفته اند، عده ای 
 در داخل  به دنبال  تضعیف  بنیه  دفاعی  کشــورند و در ســکوت  رسانه ای  نقشه 
 دارند  هواپیماهایی  که  ایران  بابت  خســارت  جنگ  مصــادره  کرده  را به  عراق 
 بدهند، حاال وظیفه  مجلس  و دادستانی  است  تا نگذارند خون  شهدا و جانبازان 

هشت سال  دفاع  مقدس  پایمال  شود .09150002986
 با توجه به اینکه تفکیک قوا یکی از اصول قانون است، خوب است که دادستان 
کل کشور به کار دولت ]قوه مجریه[ کاری نداشته باشند و مسئوالن قانون مداری را 

از خود شروع نمایند. 09150008863
 اگه روزی که ســفیر کثیف انگلیس آن غلط را کــرد دو تا زده بودن توی 
گوشــش و با لگد پرتش می کردند بیرون از کشور، هیچ وقت انگلستان جرئت 
نمی کرد که سفیر ما را احضار کند! یادتان باشد که اگه ذره ای مقابل دشمن 
کوتاه بیاییم، چند برابر جســارت پیدا می کند و ضربه می زند. ان شــاءاهلل به 
زودی ورق برمی گردد و مردم صد برابر از ســپاه تشکر خواهند کرد و معلوم 
می شــود که مقصر ســپاه نبوده و افراد دیگری مقصرند و باید محاکمه شوند. 

09150009890
 مهم نیســت که در تأســیس مثالً داروخانه یا مؤسسه حقوقی سرمایه گذارش 
کیســت، مهم این اســت که خدمات دهنده آن ها مدرک الزم را داشــته باشد. 

09150009278

 پایان مظلوم نمایی اصالح طلبان با مشخص شدن نتایج اعالم صالحیت ها
محمد عطریان فر، عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی در پاسخ به این 
پرسش که ۱۴ نفر از نمایندگان فعلی تهران به همراه یکسری شخصیت های اصالح 
طلب تأیید صالحیت شدند، آیا تا این لحظه ارزیابی دارید که برای چند کرسی مجلس 
قابلیت رقابت دارند؟ به نامه نیوز گفت: اصالح طلبان در دوره پیش به صورت حداقلی 
مشارکت کردند و افرادی که انتخاب شدند تیم دوم اصالح طلبان هستند. چنانچه در 
این دوره هم تصمیم اصالح طلبان این باشــد که از رده دوم نیروهای جریان حمایت 
شود، وقتی تقریباً 5۰ درصد نمایندگان فعلی تهران تأیید صالحیت شدند، می توان از 
میان دیگر نیروهای اصالح طلب تأیید صالحیت شده لیستی را تنظیم و عرضه کرد. 
باید صبر کرد و پس از اعالم نظرنهایی شــورای نگهبان، شــورای عالی اصالح طلبان 

تصمیم قطعی را درباره نحوه حضور می گیرد.

جبهه پایداری از ائتالف انصراف داده است؟
حسن بیادی، فعال اصول گرا درباره اینکه آیا جریان اصول گرایی به وحدتی برای ارائه 
لیست می رســند، با اشاره به نقل قولی از بعضی از مســئوالن شورای ائتالف جبهه 
اصول گرایان مبنی بر اینکه جبهه پایداری از ائتالف اصول گرایان انصراف داده اســت، 
اظهار کرد: از یک سو تمامیت  خواهی هایی که در جریان اصول گرایی وجود دارد و از 
سوی دیگر در نظر گرفته نشدن حقوق جامعه بزرگ اصول گرایی منجر به این می شود 
کــه یک ائتالف فراگیر و مؤثر در این جریان صورت نپذیرد.  وی با بیان اینکه اگرچه 
این نوع وحدت هم آثار خوبی در میان مردم ندارد، تأکید کرد: اهدافی که این ائتالف ها 
پیگیری می کنند به دور از خواســته های مردم است و هنوز نتوانسته اند خواسته های 

مردم را احصا کنند.

توصیه هاشمی درباره انتخابات پرشور و وحدت ملی
محســن هاشمی، رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران ضمن 
درخواســت از شــورای نگهبان برای تجدیدنظر در ردصالحیــت  نامزدهای برخی 
جناح های سیاســی کشــور، تأکید کرد: برگزاری انتخابات پرشــور، تضمین کننده 
وحدت ملی است. نزدیک دهه فجر و انتخابات هستیم، مسلماً داشتن یک انتخابات 
پرشور می تواند در مقابل تهدیدهای دشمنان خیلی مؤثر باشد و باید هر کاری برای 
برگزاری پرشور انتخابات انجام دهیم. به همین دلیل امیدوارم شورای نگهبان نسبت 
به ردصالحیت ها تجدیدنظر کند تا هر دو جناح بتوانند در انتخابات حضوری پرشور 

داشته باشند.

گرانی و پشت پرده هایش
»نرخ خودرو ترمز بریــد!«، »افزایش نرخ مواد 
لبنی«، »موادخوراکی گران تر از ماه پیش« و... 
تیترهای مشابه که همه روزه بر ترن رسانه های 
مکتوب می نشیند و از رســانه های دیداری و 
شنیداری دیده و شنیده می شوند، بیش از هر 
خبری اکثریت جامعه را نگران، سرگردان و بهتر 
است بگویم وحشت زده می کند. وحشت زده از 
این منظر که این رویه تا کجا بناست ادامه یابد و 
تا کی حقوق کم و بیش ثابت کارمندان دولت که 
تورم سنگین موجود، افزایش اندک ساالنه آن را 
نیامده می بلعد، توان رویارویی با این افزایش های 

افسار گسیخته را دارد؟
حساب دو دو تا- چهار تاست. وقتی تورم موجود 
از افزایش حقوق کارمندان گاه دو تا ســه برابر 
بیشتر است، یعنی عمالً هر سال مبلغی از حقوق 
آن ها کم می شود و این البته شامل تمام اقشاری 
است که فیش حقوقی ثابت و نه نجومی دارند 
که با کلی منت و شعار و تبلیغ، هر نوروز، ۱5-

۱۰ درصدی به آن اضافه می شــود. این جدال 
بناست چه سرنوشتی داشته باشد؟ سرپرستان 
این خانوارها بناست با این روند چگونه زندگی 
خود و افراد تحت تکفل خویش را اداره کنند؟ 
آن ها که نگران دشمن خارجی و شیطنت های 
آن هســتند، گمان دارند که این دشمن بیش 
از همــه برای صدمه زدن بــه نظام جمهوری 
اسالمی، بر روی چه مؤلفه هایی حساب باز کرده 

است؟
بسیاری گمان می کنند، پاسخ بدیهی این سؤال 
»جنگ« است، اما می بینید که مهم ترین پایگاه 
آن ها موشــک باران می شود و آن ها کلمه ای از 
جنگ نمی گویند، بلکه باز هم بر فشــار بیشتر 
اقتصــادی تأکید می کنند و اینکه نارضایتی از 
داخل، ایشــان را به اهدافشــان خواهد رساند. 
این را آشــکارا می گویند و ابایی ندارند که در 
کنار شــعارهای دروغین برای عشــق به ملت 
ایــران، همزمان کاری کنند کــه واردات دارو، 
نظر به قوانین تحریمی آن ها برای کشنده ترین 
داروها به کشورما ممنوع شــود و جالب آنکه 
همزمان دست از شعار عشق به مردم ایران هم 
برنمی دارند و اما در عمل قوانینی برای کشتن 
آن ها مصوب می کنند. چرا؟ چون برآنند تا به هر 
ترتیب که شده نارضایتی از داخل را تا سرحد 
ممکن دامن زده و مردم را مقابل نظام برخاسته 

از متن خویش قرار دهند.
در چنین شرایطی تمام آن ها که با رانت خواری، 
بی عدالتــی، تبعیض، خویشــاوند ســاالری، 
حقوق های نجومی، بی توجهی به اقشار ضعیف، 
خدمت به جناح و خویشان به جای خدمت به 
خلق و... بدتر از همه این ها گرانی، کاری می کنند 
که مردم هر روز صبح که از خواب برمی خیزند، 
تن و بدنشان از آنچه ممکن است با آن مواجه 
شوند بلرزد، دشــمن این سرزمین اند و این ها 
عامالن اصلی این نقشه دشمن اند که درصدد 
است تا با افزایش نارضایتی، این ناراضیان را در 
مرحله بعد با اندک بهانه ای مقابل نظم و امنیت 
جامعه و مقابل نظام قرار دهد. در این جورچین 
از آن کارمندی که مردم را تحقیر و کارشان را 
به موقع راه نمی اندازد تــا آن مدیرکل، وزیر و 
وکیل و دیگر مقامات ارشدی که در این شرایط 
به جای حمایت از این مردم و کمک به آن ها به 
فکر جیب و سرمایه و حزب خویشند، خائن به 

آمال انقالب و آدم دشمنان نظامند.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

عضو کمیسیون 
امنیت ملی و 
سیاست خارجی 
مجلس بر این باور 
است که اگر دونالد 
ترامپ برای تنش 
زدایی با ایران 
راهی پیدا نکند، 
حتماً در انتخابات 
ریاست جمهوری 
آتی آمریکا دچار 
مشکل خواهد شد

بــــــــرش

باورنداریمبهاسمعزاداری،تخمنفاقبینمردمبپاشنددفاعتمامقدالریجانیازهمکارانردصالحیتشده
ایســنا: رئیس مجلس در انتقاد از علت های 
بیان شــده در مورد رد صالحیــت نامزدهای 
انتخاباتی از جانب شورای نگهبان گفت: مطلبی 
از جانب ســخنگوی شــورای نگهبان از سوی 
رسانه ها منتشر شــد که علت رد صالحیت را 
سوء استفاده اقتصادی بیان می کرد. این مطلب 
درست نیست. علی الریجانی در جلسه علنی 
دیروز در نطق پیش از دســتور مجلس شورای 
اسالمی ضمن تشــکر از هیئت های مرکزی و 
نظارت بر انتخابات در مورد نظرات این هیئت ها 
در مورد رد صالحیت بعضی نمایندگان فعلی و 
ادوار مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از جانب 
سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه ها 
منتشر شــد که عمده ردصالحیت ها را مربوط 
به سوء اســتفاده های اقتصادی می دانست. این 
مطلب درست نیست؛ چرا که نامه های ارسال 
شــده هیئت نظارت به نمایندگان به بندهایی 
اشــاره دارد که اقتصادی نیســتند. البته برای 
بعضی نمایندگان این گونه بوده است، چرا باید 
مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن 
سوء استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کنند.

رئیس مجلس خطاب به فقهای شورای نگهبان 
و حقوقدانان گفت: از شما درخواست می کنم 
که در این بخش داوری الزم را داشته باشید تا 
حقوق افراد نادیده گرفته نشود. براساس قانون، 
نظرات مرجع چهارگانه می تواند مالک باشد و 
گزارش های غیر از این مسیر می تواند از جانب 
افراد و با اغراض خاصی ارائه شــود و تشخیص 
صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع 
کوتاه عملی نیست، ولی می تواند فضای قضاوت 

را مشوش کند. تردیدی نیست که اگر محکمه ای 
در مورد فســاد در پرونده کسی چه مالی و چه 
غیر از آن نظر داده باشد، همگان تابع آن خواهند 
بود، اما اگر صرف گزارش از مرجعی باشد، باید 
اتقان آن را بررسی کرد تا گزارش اولیه و خامی 
نباشد و با آبروی افراد بازی نشود. از طرف دیگر 
اگر سیستم های اطالعاتی در مورد نمایندگان 
مجلس مطلبی داشتند، بهتر آن بود که در طول 
این چهار سال اطالعات را در میان می گذاشتند 
تا اصالح شود، نه اینکه نزدیک انتخابات آن را 
یکجا مطرح کنند. البته وزارت اطالعات در چند 
مورد که شاید در حد انگشتان دست هم نباشد، 
مطالبی را درباره  برخی به اینجانب دادند و بنده 
هــم به افراد متذکر شــدم و آنان نیز از طریق 
وزارت اطالعات پیگیری کردند تا صحت مطالب 
روشن شود. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره 
به صحبت های الریجانی درباره رد صالحیت ها 
گفت: اگر رییس مجلس در جریان قرار نگرفته 
اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما 
جزئیات را اعالم نکرده اند. ما به عنوان شــورای 
نگهبان از جهت قانونــی ممنوعیت داریم که 
جزئیات پرونده ها را به افکار عمومی اعالم کنیم.

سیاست: بیش از هزار نفر از دانش آموختگان 
دانشگاه صنعتی شــریف با امضای بیانیه ای 
ضمــن اعــالم برائت از هنجارشــکنی های 
انجام شــده در این دانشگاه در هفته  گذشته 
تأکید کردند: باور نداریم کسی صرفاً از روی 
دلســوزی یا عزاداری یا اعتراض، آتش کینه 
بر مقدسات مردم و ارکان این نظام و انقالب 
بگشــاید و تخم نفاق بین مردم بپاشد و تیغ 
تهمت و توهین بر پاسداران انقالب، شهدا و 
به خصوص شهید مظلوم حاج قاسم سلیمانی، 

بکشد. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: »این روزها 
برای مردم ایران به کندی یک عمر می گذرد. 
زمستانی سرد، پر از داغ هایی سخت و جانکاه. 
هنوز از شهادت مظلومانه سردار رشید اسالم 
حاج قاسم سلیمانی قلب های همه آکنده از 
درد بود که فاجعه کرمان اتفاق افتاد و هنوز 
با آن کنار نیامده بودیم که سقوط اندوهناک 
و غم انگیز هواپیما، دوبــاره داغدارمان کرد. 
در این میان اما خروش اقیانوس عاشقان در 
مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی، دل ها را 
به هم پیوند داد و مرهم کوچکی بر زخم های 
مــردم بود. راز این حضور کم نظیر را باید در 
شخصیت حاج قاســم سلیمانی جست وجو 

کرد«.
ایــن بیانیه تأکید می کند: »اما به واســطه 
یک اشــتباه در میانه نبرد دوســتان و هم 
دانشگاهی های عزیزمان و دیگر هموطنان 
خود را از دســت دادیم. جگرهای ما از این 
اتفاق ســوخته و دل هایمان شرحه شرحه 

است. دوست داشــتیم هرگز این روزها را 
نمی دیدیــم و مصرانــه و مجدانه خواهان 
برخورد قاطع با همه مقصران احتمالی این 
مصیبت جانکاه هســتیم. اما در عین حال 
باور نداریم کســی صرفاً از روی دلســوزی 
یا عــزاداری یا اعتــراض، آتــش کینه بر 
مقدســات مردم و ارکان این نظام و انقالب 
بگشــاید و تخم نفاق بین مردم بپاشــد و 
تیغ تهمت و توهین بر پاســداران انقالب، 
شــهدا و به خصوص شــهید مظلــوم حاج 
قاسم سلیمانی، بکشــد. دانش آموختگان 
شریف هم داغدار عزیزان خود هستند، هم 
خود را پشــتیبان و همراه میلیون ها مردم 
ســوگوار ایران در دفــاع از میهن عزیزمان 
در برابــر دشــمنی ها می داننــد. ما ضمن 
تسلیت به خانواده هایی که جگرگوشه های 
خودشــان را در این حادثه از دست دادند، 
از خداونــد بزرگ طلــب آمرزش و رحمت 
بیکران بر همه کســانی که در این مدت از 
میان ما رفتند، به خصوص شهید حاج قاسم 
سلیمانی و دانشجویان و دانش آموختگان 

دانشگاه شریف را داریم«.

بدون تیتر

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

داستان مجلس )11(

احزاب و تشکل هاسیاست داخلی
بیانیه دانش آموختگان دانشگاه شریف در محکومیت هنجارشکنی های اخیررئیس مجلس: سوء استفاده اقتصادی نمایندگان درست نیست

سیاست داخلی
تحلیل عماد افروغ از قیام حاج قاسم

 قدرت نرم آمریکا 
در حوادث اخیر فرو ریخت

فارس: عماد افروغ، جامعه شناس 
و نماینــده دوره هفتــم مجلس 
شورای اسالمی گفت: قدرت نرم 
آمریکا در حمله به عین االســد و 
تشییع باشکوه ســردار سلیمانی 
شکسته شد و زمانی که قدرت نرم 

یک نظامی فرو می ریزد، روی قدرت سختش هم اثر می گذارد. 
وی با اشاره به دستاورد های مراسم تشییع پیکر شهید حاج 
قاسم سلیمانی و یاران باوفایش، گفت: اگر برای تحت شعاع 
قرار گرفتن تشــییع باشکوه و حمله موشکی به عین االسد، 
شــاهد هیچ اقدامی از سوی دشــمن نبودیم، جای تعجب 
داشت. حوادث اخیر موجب شد تا بسیاری از بلندپروازی ها، 

بزرگ نمایی ها و غیرمترقبه ها شکسته و قابل مترقبه شود.

مجلس
ذوالنور: 

 همه کشورهای حوزه مقاومت 
خون خواه شهید سلیمانی اند

سیاست: ذوالنور، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در جلسه علنی 
مجلس گفت: دشمن فکر می کرد 
که با شهادت سردار سلیمانی شروع 
یک دوره آرامش را خواهد داشت، اما 
با شهادت سردار، کابوس آزاردهنده 

و مرگبار، بــی خوابی، ناامنی، دلهره و اضطراب بر دشــمن و 
اردوگاه های آنان مستولی شده است. فقط ایران خون خواه شهید 
سلیمانی نیست و همه کشورهای مقاومت اسالمی خون خواه 
سردار سلیمانی هستند. استکبار جهانی با اقدامات ناشیگرانه 
برخی داخلی ها فکر می کرد جامعه ما دچار شکاف شده است، 
اما در پایان هفته ای که گذشت، شاهد بزرگ ترین نماز جمعه 

تاریخ اسالم به امامت رهبر معظم انقالب بودیم.

سیاست خارجی
موسوی خطاب به مکرون:

 آنچه در جنوب ایران قرار دارد
نامش »خلیج فارس«است

موسوی،  عباس  ســید  سیاست: 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به اســتفاده امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانســه از نام جعلی برای 
خلیــج فــارس در توییت هایی به 

فرانســوی، انگلیسی و فارسی نوشت: »به جناب مکرون یادآور 
می شــوم خلیجی که در جنوب ایران واقع است، تنها یک نام 
دارد و آن خلیج فارس اســت.« وی افزود: »حضور نظامی شما 
در خلیج فارس به اندازه اشتباه شما در نامیدن آن اشتباه است. 
هر دو اشتباه بزرگ، اما قابل جبران است«. امانوئل مکرون رئیس 
جمهور فرانســه به تازگی در اظهاراتی از عبارت مجعول خلیج 

ع ر ب ی به جای خلیج فارس استفاده کرده است.
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مجلس چهارم در هنگامه صلح
دوره  ســومین  حسینی:  مرتضی  سید 
مجلس)۷۱-۱36۷( در شــرایطی شــکل 
گرفت که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. 
پایان جنگ و بازسازی خرابی ها، اولویت های 
این دوره از مجلس را تعیین کرد. انتخابات 
چهارمین دوره مجلس، در اســفند ســال 
۱3۷۰ و در شــرایطی  برگزار شد که جنگ 

به پایان رسیده بود و دوسال هم از فقدان بنیان گذار انقالب گذشته بود.
در این دوره، شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی به اعمال نظارت استصوابی 
پرداخت و چهره های وابســته به جناح چپ رد صالحیت شدند. شورای نگهبان جناح 
چپ را به دلیل عدم التزام به ولی فقیه به چالش کشید و این موضوع را دلیلی برای رد 
صالحیت بر شمرد. جناح چپ نیز با انتقاد از اعمال نظارت استصوابی به نزاع با جناح راست 
پرداخت. عالوه بر این در شرایطی که اغلب طبقه حاکم از مالحظات اقتصاد آزاد حمایت 
می کردند، اعضای جناح چپ بر موضع گیری های اقتصادی پافشاری می کردند که نشان 

می داد مالحظات این گروه در تعارض با باور جریان حاکم بر کشور قرار دارد.
حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی)۷۲-۱368( یا مخالفت با آن را می توان اصلی ترین 

محور نزاع  دو جناح سیاسی کشور در جریان انتخابات مجلس چهارم دانست.
جناح راست  کمک به دولت هاشمی را ایده  خود می دانست. همچنین با انتقاد از رویکرد 
مجلس سوم نسبت به دولت، آن را خصمانه می خواند. در حالی که از نظر آنان برخورد 
مجلس با دولت باید پدرانه و دلسوزانه می بود؛ جناح چپ اما بر این نظر بود که با تمام 

کارهای رئیس جمهور، موافق نیست و دلیلی هم بر موافقت همه جانبه با او نمی دید.
در این میان، مهم ترین صف بندی در فضای انتخابات بین جامعه روحانیت مبارز و مجمع 

روحانیون مبارز یا به عبارتی بین جریان راست و چپ روحانیون انقالبی رخ داد. 
مجمع روحانیون به نمایندگی از جناح چپ با یک فهرست 3۰ نفره کامل و همچنین با 
ارائه نامزد از برخی شهرستان ها در این انتخابات شرکت کرد. سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی، انجمن اسالمی معلمان ایران، انجمن اسالمی مهندسین، دفتر تحکیم وحدت و 

انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها نیز از این فهرست حمایت کردند.
در ســوی دیگر، جناح راست قرار داشت که تقریباً تمام نامزدهایش مورد تأیید شورای 
نگهبان بودند.  جناح راست از روند انتخابات راضی بود و از ردصالحیت ها حمایت می کرد. 
در نهایت نیز جناح راست با اطمینان کامل از پیروزی خود در انتخابات با شعار »پیروی 
از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از دولت هاشــمی، تداوم انقالب اسالمی تداوم 
سازندگی« وارد رقابت های انتخاباتی شد. از فهرست جناح راست، جمعیت مؤتلفه اسالمی، 
جامعه اسالمی مهندسین، جامعه اسالمی دانشگاهیان، جامعه اسالمی فرهنگیان، جامعه 
زینب، جامعه انجمن اسالمی اصناف و بازار، انجمن اسالمی فارغ التحصیالن و دانشجویان 
شــبه قاره هند و جامعه وعاظ تهران حمایت می کردند. این تشکل ها با نام تشکل های 
همسو و به صورت ائتالفی در تهران و شهرستان ها اقدام به فعالیت انتخاباتی کردند. در 
نهایت انتخابات با پیروزی جناح راست پایان یافت.  مجلس چهارم در هفتم خردادماه سال 
۱3۷۱ افتتاح شد، جامعه روحانیت مبارز با کسب کرسی ریاست مجلس )علی اکبر ناطق 

نوری( و نایب رئیس )حسن روحانی( بر سایر تشکل ها غلبه یافت.
در  ایــن دوره مجلس نمایندگان از میان 5۹۱ طرح و الیحه 3۴۲ مورد را تصویب 
کردند که برخی از قوانین آن قانون حمایت قضایی از بسیج، قوانین بودجه، قانون 
سرمایه گذاری خارجی، قانون اصالح قانون ریاست جمهوری اسالمی ایران، تنظیم 
خانواده و جمعیت، ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی، قانون و مقررات 
صادرات و واردات، قانون معافیت شــرکت شهرک های صنعتی و شرکت های تابع 

از پرداخت مالیات بود.
 سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت

 اکونومیســت در گزارشی تأکید کرد حمله 
موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی ها در عراق 
نشــان می دهد این حمالت با دقت بوده است. 
این حمله نشان می دهد موشک های کوتاه برد 
ایران نقطه زن و دقیق هستند و همین می تواند 
چالشی برای آمریکا باشد. یک تحلیلگر مؤسسه 
ماساچوســت آمریکا گفت: دقت موشک های 
سپاه باالست و این موضوع نشان می دهد دیگر 
این فناوری در تســلط آمریکا قرار ندارد و این 
موضوع می تواند عواقب زیادی برای آمریکا در 

مقابله با ایران داشته باشد.

 خبرگزاری فارس نوشت: تیم اطالع رسانی 
دولت با فشــار به صداوســیما دنبال ایجاد 
یک بدعت جدید برای رئیس جمهور اســت 
که تاکنون ســابقه نداشته اســت؛ این تیم 
پس از آنکه در تحمیل برخی مســتندهای 
خاص خود به رسانه ملی ناکام ماند و برخی 
پروژه های عملیات روانی آن شکست خورد، 
حاال به دنبال آن اســت تا بسته های خبری 
آقای رئیس جمهور در مراسم مختلف را خود 
تهیه و تدوین کند و فقط صداوســیما پخش 

کننده باشد.

 سازمان پزشــکی قانونی از تحویل ۱5۰ 
پیکر شــهدای ســقوط هواپیمای اوکراینی 
به خانواده هایشــان خبر داد. بر اساس این 
گزارش، از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینــی تاکنــون ۱6۹ پیکــر در مرکز 
تشــخیصی و آزمایشــگاهی پزشکی قانونی 
استان تهران شناسایی شدند. یادآور می شود 
تمام پیکرهایی که بســتگان آنان برای اخذ 
نمونه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند 
و یا پروفایل ژنتیکی آنــان برای تطبیق به 
پزشکی قانونی تهران ارسال شد، شناسایی 

شده اند.



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

 برگزاری »سه شنبه های فرهنگی« این بار در بیمارستان فوق تخصصی رضوی  قدس: دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس از برگزاری چهل و دومین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی« همزمان با سالروز گشایش بیمارستان فوق تخصصی رضوی در محل این بیمارستان خبر داد. مهدی قیصری نیک گفت: این برنامه شامل رونمایی و معرفی »اسناد پزشکی آستان قدس رضوی موجود 
در گنجینه رضوی« همزمان با سالروز گشایش بیمارستان فوق تخصصی رضوی سه شنبه یکم بهمن ماه، ساعت 9 صبح برگزار می شود.بر پایه اسناد موجود، پزشکی در آستان قدس رضوی بیش از پنج قرن قدمت دارد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
دفتر »آوای رضوان« امروز در تهران افتتاح می شود

آستان: دفتــر »آوای رضوان« وابسته 
به مؤسسه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی در تهران افتتاح می شود.
مراســم افتتاحیه دفتــر آوای رضوان 
در پایتخت در آســتانه چهل و یکمین 
ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 

10 صبح در پردیس تربیتی توانا واقع در تهران، شهرک غرب، تقاطع بولوار ایران 
زمین شمالی و خوردین )نرسیده به بیمارستان بهمن(، پالک 80 برگزار می شود.

این دفتر با همکاری مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و بنیاد 
فرهنگی رضوی در راســتای اشــاعه ســرودهای ملی و مذهبی و فعال کردن 
ظرفیت هــای نوجوانــان و جوانان مســتعد در حوزه ســرود در تهران فعالیت 
خواهد کرد.یادآور می شــود، واحد آوای رضوان زیر نظر مؤسســه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی توانسته با برنامه های مختلف در حوزه سرود مانند 
برگزاری جشــنواره سراســری آکاپالی آوای رضوان، تولید سرود و نماهنگ در 
مناسبت های ملی و مذهبی، اجرای سرود به سبک آکاپال )بدون همراهی ساز( 
توســط گروه های جوان و نوجوان در معابر پرتردد شــهری و مراســم  گوناگون 
 مانند نمــاز جمعه، حال و هوای ویژه ای در گوشــه و کنار کشــور ایجاد کند.

تولید آزمایشی دینام اتوبوس در شرکت شهاب یار
آستان: مدیرعامــل شرکت شهاب یار 
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی رضوی 
گفت: تولید آزمایشــی محصول دینام 
اتوبوس به همت این شــرکت همزمان 
با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز 
می شود. داوود عابدی گفت: این دینام 
 M.A.N مخصوص اتوبوس بــا موتور

اســت که با تغییر بخشي از پوسته دینام قابلیت استفاده در بیشتر کامیون های 
M.A.N را دارد.وی ادامه داد: ساخت این محصول با رویکرد داخلي سازي قطعات 

به منظور صرفه جویي ارزي و رونق تولید داخلي انجام می شود.
مدیرعامل شرکت شهاب یار با اشاره به استفاده از مهندسی معکوس در ساخت 
این محصول خاطرنشان کرد: این محصول با ساخت 6 قالب شامل درب دینام، ته 
دینام، بالشتک استاتور دینام، روتور دینام، جاي بلبرینگي دینام و قاب پالستیکي 
دینام از نمونه اصلي مهندسی معکوس شده است.وی افزود: پیش بیني مي شود 
نخستین سري از این دینام ها در بهمن ماه سال جاري به صورت آزمایشي و پس از 
دریافت گزارش آزمایشگاهي از شرکت مهندسي ثمین افراز در ناوگان حمل و نقل 
درون شهري مورد آزمایش میداني قرار گیرد.عابدی درباره مجموعه های همکار 
در اجرای این پروژه گفت: طراحی و ساخت این محصول با همکاري بخش های 
خصوصي در زمینه ریخته گري، ماشین کاري و قالب سازي در حال انجام است و 
شرکت شهاب یار مدیریت پروژه را بر عهده دارد.وی ادامه داد: تولید دینام مذکور 
نیز با توجه به سابقه ســاخت دینام اتوبوس هاي رنو توسط شرکت مدرن کاران 
انرژي توسط این شرکت صورت می گیرد که به محصوالت رنو کامالً اشراف دارد.

عابدی با بیان اینکه دینام در دست تولید در مقایسه با نمونه هاي خارجي موجود 
در بازار از کیفیتي به مراتب باالتر برخوردار اســت، افزود: عالوه بر این، محصول 
مذکور از قیمت مناســب تري برخوردار اســت. وی فروش و عرضه این دینام را 
در شرکت هاي واحد اتوبوســراني که از اتوبوس هاي با موتور M.A.N استفاده 
مي کنند، عنوان کرد و گفت: ضمن اینکه با توجه به تغییرات جزئي صورت گرفته 
روی دینــام، این محصول قابلیت نصب و بهره بــرداري در انواع کامیون با موتور 
M.A.N را دارد.مدیرعامل شرکت شهاب یار ادامه داد: در ساخت این دینام، عالوه 
بر دریافت تمامی استانداردهاي مربوط به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي 
ایران، بایستی پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباري دینام در این خصوص ارائه و 

در نهایت عالمت استاندارد ملي ایران روي بدنه دینام حک شود.

 قدس/ محمدحســین مـروج کاشـانی 
رضوی  مهر  آستان  مشاوره  کلینیک  مسئول 
مستقر در حرم منور امام رضا)ع( از ارائه خدمات 
بارگاه  زائران  از  نفر  هزار  حدود 20  به  مشاوره 
مقدس حضرت ثامن الحجج)ع( در 9 ماه ابتدای 

سال جاری خبر داد.
جواد شریعتی فر در گفت وگو با خبرنگار قدس 
در مورد این کلینیک گفت: در سال 1396 و در 
راستای توسعه خدمات تخصصی روان شناسی 
و مشاوره با رویکرد اسالمی به زائران و مجاوران 
حرم مطهر امام رضــا)ع( مرکز جامع خدمات 
مشــاوره، رشد و توانمندســازی آستان قدس 

رضوی تشکیل شد.
وی افزود: البته پیش از این و از سال 1384 هم 
مرکز مشــاوره با رویکرد دینی در آستان قدس 
رضوی بــه عنوان یک واحــد زیرمجموعه اداره 
پاســخگویی به ســؤاالت دینی حرم مطهر امام 
هشتم)ع( خدمات مربوط به مباحث مشاوره به 
زائران و مجاوران این آســتان ملکوتی را نیز ارائه 

می کرده است.
این کارشناس ارشــد رشته روان شناسی ادامه 
داد: بــه دنبال تشــکیل مرکز جامع مشــاوره 
آستان قدس رضوی در سال 1396 تصمیم بر 
آن شــد زیرمجموعه این مرکز، چند کلینیک 
مشاوره ایجاد شود که هم اکنون سه کلینیک 
شامل: »کلینیک مشاوره آستان مهر رضوی« 
مســتقر در باب الهادی)ع( حــرم مطهر امام 
هشتم)ع(، »کلینیک مشــاوره مستقر در بازار 
غدیــر« )واقع در طبقه دوم، ویــژه مجاوران( 
در جنــب صحن غدیر بــارگاه مطهر رضوی و 
کلینیک مشــاوره بعثت )واقع در سه راه بعثت 
مشهد، ویژه مجاوران( مشــغول ارائه خدمات 
تخصصی مشــاوره به زائران و مجاوران بارگاه 

مقدس حضرت ثامن االئمه)ع( هستند.
شریعتی فر متذکر شــد: همچنین در مجموعه 
زائرشهر رضوی )واقع در منطقه طرق مشهد( و 
زائرسرای رضوی )واقع در بولوار چمن مشهد( هم 
قرار اســت با هماهنگی های انجام شده خدمات 
تخصصی مشاوره به زائران و مجاوران و همچنین 
ساکنان مناطق کم برخوردار مشهد به طور رایگان 

ارائه شود.
وی تصریح کرد: ارائه خدمات تخصصی مشاوره 

فردی و گروهی در کلینیک آســتان 
مهر رضوی مستقر در حرم مطهر امام 
هشتم)ع(، زائرشهر و زائرسرای رضوی 
و در مناطق کم برخوردار مشهد )بیش 
از 10 منطقه کم برخوردار شناســایی 
شده در مشــهد( رایگان بوده اما در 
کلینیک های مشاوره مستقر در بازار 
غدیر و سه راه بعثت مشهد، خدمات 
تخصصی مشاوره، مطابق تعرفه های 
اعالم شــده به عموم متقاضیان ارائه 

می شود.
ایــن مقــام مســئول بیــان کرد: 
کلینیک مشاوره آستان مهر رضوی 
که در باب الهــادی)ع( حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( قــرار دارد، همه 
روزه از ســاعت 8 صبح لغایت 19 
بعدازظهــر در زمینه ارائه خدمات 
روان شناسی  و  مشــاوره  تخصصی 
به زائران آســتان مقدس حضرت 
رضا)ع( فعال و دایــر بوده، ضمن 
مشــاوره  تخصصی  خدمات  اینکه 
ویــژه بانوان هــم در رواق مبارکه 

بــارگاه مقدس  فاطمه زهــرا)س(  حضــرت 
امــام رضا)ع( همــه روزه )به جــز جمعه ها( 
از ســاعت 8 صبــح تا 18 بعدازظهر توســط 
 خواهران کارشــناس مشــاوره ایــن کلینیک 

ارائه می شود.

 چه خدمات تخصصی مشاوره 
به زائران ارائه می شود؟

دیگری  بخش  در  شــریعتی فر 
از ســخنانش در زمینه خدمات 
تخصصــی کــه در کلینیــک 
مشاوره آســتان مهر رضوی به 
زائران ارائه می شــود، گفت: در 
این کلینیک خدمات تخصصی 
گوناگون  زمینه های  در  مشاوره 
ارائه می شــود کــه عبارتند از: 
»مســائل خانواده«، »مشــاوره 
پیش از ازدواج«، »رفع اختالفات 
زوجین«، »ارتقای سبک زندگی 
فرزند«،  »تربیــت  اســالمی«، 
»مشاوره های  فردی«،  »مسائل 
»مشــاوره های  تحصیلــی«، 
مشــاوره های  و  و...  حقوقــی« 

گروهی و دسته جمعی.
این مقــام مســئول در زمینه 
زائران  بهره منــدی  چگونگــی 
بارگاه مقدس امام رضا)ع( از این 
خدمات تخصصی مشاوره تصریح 
کــرد: زائران حرم منور امام هشــتم)ع( می توانند 
با مراجعــه حضوری بــه این کلینیــک واقع در 
باب الهادی)ع( حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 
و دریافــت نوبت از خدمات تخصصی این کلینیک 

بهره مند شوند.

وی یــادآور شــد: به علــت کمبود فضــا و انبوه 
مراجعه کننــدگان و بــه لحاظ رعایــت اصول و 
اســتانداردهای تخصصی در زمینه مشــاوره های 
فردی و بررسی مسائل مرتبط با مشکالت افراد که 
باید به صورت حضوری و مستقیم انجام شود، این 
کلینیک از ارائه خدمات مشاوره تلفنی به اشخاص 
و هموطنان عزیز معذور است.این کارشناس ارشد 
رشته روان شناسی در زمینه کارشناسان و استادان 
این کلینیک تصریح کرد: هم اکنون حدود 120 نفر 
)مرد و زن( از کارشناسان مشاوره با مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد و دکترا از بین متخصصان حوزه و 
دانشگاه و افراد مجرب و با گذراندن مراحل جذب و 
گزینش با مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی 
آســتان قدس رضوی و کلینیک های زیر نظر این 
مرکز، مطابــق برنامه تنظیمی و اصــول، قواعد و 

دستورعمل های تعیین شده، همکاری می کنند.

 استفاده از خدمات مشاوره گروهی
 چگونه است؟

وی درباره خدمات مشاوره گروهی و دسته جمعی 
هم اظهــار کرد: یکی دیگر از خدمات ارائه شــده 
توســط این کلینیک، خدمات مشاوره گروهی به 
کاروان هــا و گروه های زیارتی زائــران و گروه های 
زیارتی معرفی شــده از سوی ســازمان ها، نهادها، 

ارگان ها و... مطابق برنامه ریزی و نوبت دهی است.
مسئول این کلینیک افزود: در مشاوره های گروهی 
افراد بیشتری در یک جلسه مشترک و در آن واحد 

از خدمات ارائه شــده بهره مند می شوند و مطابق 
روش های پیش بینی شــده، گروه هــای زیارتی و 
ســازمان ها، نهادهــا و ارگان ها می تواننــد با ارائه 
معرفی نامه معتبر و بــا مراجعه به این کلینیک از 
خدمات مشــاوره گروهی در یک زمینه خاص که 

مطابق درخواست خود آنان است، بهره مند شوند.

 بهره مندی 20 هزار زائر از خدمات مشاوره
شــریعتی فر در زمینه شــمار زائرانی که در 9ماه 
ابتدای سال جاری از خدمات تخصصی این کلینیک 
اســتفاده کرده اند، گفت: بر اســاس آمار موجود، 
ماهیانه این کلینیــک به حدود 800 تا 1000 نفر 
)بستگی به مراجعه زائران دارد( خدمات مشاوره ارائه 
می کند که در فصل تابستان، ایام نوروز و ایام ویژه 
و خاص مانند: دهــه کرامت، دهه والیت و امامت، 
دهه آخر ماه صفر، نیمه شعبان، تاسوعا و عاشورای 
حســینی و... این میزان ماهیانه تا یک هزار و 500 
نفر هم می رســد. وی در مورد خدمات مشــاوره 
گروهی برای کاروان های زیارتی هم افزود: معموالً 
ماهیانــه به حدود 600 نفر در ایام معمول و عادی 
سال، خدمات مشاوره گروهی توسط این کلینیک 
ارائه می شــود که این میــزان در ایام ویژه و خاص 
ســال که در باال به آن اشاره شد، ماهیانه به بیش 
از یک هزار نفر هم می رســد و از ابتدای فروردین 
تا پایان آذر ماه سال98، در مجموع حدود 20 هزار 
نفر از زائران بارگاه مقدس امام هشتم)ع( از خدمات 
مربوط به مشاوره های فردی و گروهی این کلینیک 

استفاده کرده اند.
این مقام مســئول در پاســخ به این پرســش که 
چــرا چنین کلینیکی در مجموعه حرم مطهر امام 
رضا)ع( راه اندازی شده است، گفت: اوالً وجود چنین 
کلینیکی در حرم مطهر رضوی از نظر تســهیل و 
تســریع در مراجعه زائران و صرفه جویی در وقت و 
زمان آنان برای دریافت خدمات تخصصی مشاوره، 
تأثیــر مثبتــی دارد. ثانیاً بهره مندی از قداســت، 
معنویت و انوار تابناک توســل به حضرت رضا)ع( 
تأثیر معنوی و روحی بســزایی در رفع بسیاری از 
مشکالت زائران دارد، بنابراین بهره مندی از فضای 
معنوی حرم مطهر امام رضا)ع( عامل مهمی در این 

زمینه است.
مسئول این کلینیک متذکر شد: یکی از مهم ترین 
برنامه هــای آینده مرکز جامع خدمات مشــاوره، 
رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی، توسعه 
خدمات مشاوره در سیستم ارجاع و کلینیک های 
همیار در استان ها و شهرستان های کشور است. این 
افراد پس از بازگشت به شهر خود به کلینیک های 
همیار )منظور از همیار یعنی کمک کننده در فرایند 
مشاوره( معرفی شوند تا وقفه ای در جریان درمان 

آنان ایجاد نشود.

 ارائه خدمات 
تخصصی مشاوره 

فردی و گروهی 
در کلینیک 

آستان مهر رضوی 
مستقر درحرم 

مطهر، زائرشهر و 
زائرسرای رضوی 

و در مناطق 
کم برخوردار مشهد 

رایگان است

بــــــرش

20 هزار زائر در 9 ماه گذشته از خدمات »آستان مهر رضوی« حرم مطهر بهره مند شده اند

زیارت، مشاوره، زندگی

خـــبر

رونق تولید

  دوشنبه 30 دی  1398 24 جمادی االول 1441 20 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9165 

آگهی مزایده فروش گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین 
س��ازمان موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تعداد 23 

راس دام  گاوداری های فریمان و چناران را به شرح ذیل:
 الف( گاوداری فریمان :     1- گاو مازاد16 راس 
ب( گاوداری چناران :         1-گاو مازاد 5 راس 

 2- تلیسه مازاد 1 راس    3-تلیسه فری مارتین 1 راس 
را از طری��ق مزای��ده به ف��روش برس��اند .داوطلبین م��ی توانند ب��ا مراجعه به 
گاوداریهای این سازمان به آدرس های ذیل و رؤیت دامهای فوق ضمن دریافت 
فرم ش��رکت در مزایده پیش��نهاد خود را حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 98/11/10 به دبیرخانه س��ازمان واق��ع در بلوار احمدآباد بلوار بعثت بین 
رض��ا و طالقانی پالک 50 تلف��ن: 38421523  تحویل و رس��ید دریافت دارند . 
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت

 ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی رمزدار در وجه حس��اب سازمان موقوفات ملک 
در اس��ناد مزایده ذکر ش��ده اس��ت و یا فیش واریز نقدی به حس��اب س��ازمان 

موقوفات ملک به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد.
 س��ازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیش��نهادات مختار است به 

پیشنهادات مبهم - مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس گاوداری چناران : کیلومتر 35 جاده مشهد - چناران جاده چشمه گیالس 

آدرس گاوداری فریمان : کیلومتر 35 جاده فریمان - تربت جام جاده برات آباد

ع 9
81
33
41

  سازمان موقوفات ملک

»آگهی مناقصه عمومی  خرید تجهیزات بی سیم دستی وخودرویی «
آستان قدس رضوی در نظر دارد جهت خرید تجهیزات بی سیم دستی و خودرویی از طریق مناقصه عمومی از شرکت 

ها یا فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید.
 جهت مش��اهده متن کامل آگهی و ش��رایط مناقصه به نش��انی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا 
ساعت 30 :12 مورخ 1398/11/10  نسبت به تحویل پاکت پیشنهاد قیمت به دبیرخانه معاونت پشتیبانی آستان قدس 

رضوی اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 05138795555 و 32001053-051 و 05132001113

/ع
98
13
34
7

»مناقصه خرید لیوان یکبار مصرف«
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید لیوان یکبار مصرف از طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیر مندرج در اسناد 
مذکور اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی http://dev.aqr.ir بخش مناقصات مراجعه و 
حداکثر تا ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 98/11/10  نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و نمونه ها و مدارک مطابق شرایط 
اعالم شده به آدرس مشهد مقدس سازمان مرکزی آستان قدس رضوی دبیرخانه معاونت محترم اداری و پشتیبانی اقدام نمایید، 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. شماره تماس 32001420-051 و 051-32001519

/ع
98
13
37
3

/ع
98
13
37
4

س��ند ماکی��ت موتورس��یکلت س��پند رن��گ قرم��ز 
ش��ماره موتور 156FMI12159711 و ش��ماره شاسی 
ب��ه ش��ماره پ��الک 28973 ای��ران   125S8912581
763 مفقود گردیده و فاقداعتبار می باشد. چنانچه 
هرکس ادعای در مورد وسیله مذکور دارد با شماره 

09391543558 تماس بگیرد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی کامیون کشنده 
مدل 1383 رنگ س��فید به شماره انتظامی 891ع66 
ایران 42 شماره موتور 54194600280743 و شماره 
شاس��ی WDB9540325K845420 به مالکیت مجید 
جمش��یدی مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
13
38
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
ام وی ام م��دل 1387 رن��گ مش��کی ب��ه ش��ماره 
موت��ور ش��ماره   36 ای��ران  ص26   681 انتظام��ی 

شاس��ی  ش��ماره  و   MVM372FG5B00218
IR87211000124 ب��ه مالکی��ت ناهی��د اردالن مه��ر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

رونمایی از کتاب »فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها؛ ایدئولوژی دهشگری جهانی«  اندیشه: آیین رونمایی از کتاب »فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها« در پژوهشکده فرهنگ و هنر 
اسالمی برگزار می شود. کتاب »فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها« به قلم ایالن کاپور و ترجمه احسان شاه قاسمی،  استاد مطالعات دانشگاه تهران است. ایالن کاپور، با استفاده از نظریه های اسالوی ژیژک در این 

کتاب توضیح می دهد که فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها نه تنها خیرخواهانه نیست، بلکه آلوده به ایدئولوژی و بسیار مخرب است و فقط سالحی مخفی برای تثبیت سرمایه داری و تبعیض است. 

 امیر یزدیان، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی 
و مترجم کتاب »دلقک ها و آدم کش ها؛ نقش سازمان سیا در هالیوود«

هالیوود و ترمیم چهره منفی سیا در افکار عمومی
سینما به عنوان یکی از رسانه های فرهنگی 
قدرتمند در همه جوامع و نه صرفاً ایاالت 
متحده دارای اهمیت اســت و نهادهای 
مختلف در تالش  هســتند به قدر کفایت 
در راســتای اهداف خود از آن بهره ببرند. 
یکی از مهم ترین مؤلفه های سواد رسانه ای 
انتقادی، توجه بــه انگیزه های اقتصادی 
ســازمان رسانه ای مورد مطالعه اســت. بدان معنا که رسانه ها در نهایت در راستای 
تأمین منافع مالکان و ســرمایه گذاران خــود حرکت کرده و محتوا تولید می کنند؛ 
موضوع مهمی که در اقتصاد سیاســی ارتباطات نیز به طور خاص مورد مطالعه قرار 
می گیرد. با این توضیح باید پذیرفت آگاهی از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فیلم های 
سینمایی به شــناخت هرچه بهتر اهداف پنهان پیام های رسانه ای کمک می کند. 
در این مورد خاص نیز حمایت های ســیا از فیلمســازان هالیوودی - و آن گونه که 
خانم جنکینز، نویسنده کتاب مدعی است حمایت های گزینشی - به منظور تأمین 
منافع این سازمان خواهد بود. چیس براندون در مقام مسئول اداره تعامل با صنعت 
سرگرمی در راستای اهداف سازمان سیا درصدد برقراری روابط متعددی با فیلمسازان 
هالیوودی بود. این امتیاز، وی را قادر می ساخت اهداف سیا در هالیوود را راحت تر و 

در سطحی وسیع تر دنبال کند. 
ســیا نیز به عنوان یکی از نهادهای قدرت سیاسی همانند سایر نهادهای اجتماعی 
ناگزیر از اســتفاده از رسانه هاســت. یکی از قوی ترین ابزارهای رسانه ای در اختیار 
نهادهای اجتماعی صنعت فیلم ســازی اســت. طبق ادعای خانم جنکینز، سیا در 
راســتای ترمیم چهره منفی خود در اذهان عمومی از دهه 1991 به طور ویژه وارد 
عرصه فیلم سازی شد؛ اما این رابطه در چند دهه اخیر پیچیده تر از چیزی شده است 
که قبالً تصور می شد. تا پیش از آن، سیا در فیلم ها و سریال ها در مقام نهادی خودسر 
و دســت به اسلحه تصویر می شد. پس از دوران جنگ سرد، مسئوالن این سازمان 
تصمیم گرفتند سیاست سهل گیرانه ای در قبال فیلمسازان اتخاذ کنند به این امید 
که سوءبرداشت های موجود از سیا را برطرف سازند. شاید نکته مهم در این میان این 
بود که این سیاست سهل گیرانه صرفاً در قبال فیلمسازانی بود که نگاه مثبتی به سیا 
داشتند و فیلمسازان منتقدی نظیر مستندساز معروف آمریکا مایکل موور هیچ گاه 
فرصت استفاده از امکانات سیا را برای فیلم سازی بدست نخواهند آورد. سیا به کمک 
برخی از این فیلم ها توانســت جایگاه خود را پس از جنگ ســرد بازآفرینی کرده و 
پیکان انتقاداتی را که مشخصاً پس از حوادث 11 سپتامبر، این سازمان را هدف قرار 
داده بودند، منحرف کند؛ همچنین توانست خود را به عنوان نهادی همیشه حاضر 
و مقتدر نشان دهد. روابط گسترده تر مقامات سیا با اهالی صنعت سینما به تقویت 
روحیه داخلی در این سازمان کمک کرده است. به ادعای جنکینز، سیا به دنبال آن 
است جایگاه خود را در میان عموم جامعه ارتقا بخشیده و البته بتواند از حمایت های 

کنگره نیز برخوردار شود. 
جذب نیروی انسانی، تهدید غیرمستقیم نیروهای خارجی به واسطه ارائه تصویری 
مبالغه آمیز از توانمندی های سازمان، ارتقای جایگاه خود در میان عموم جامعه و البته 
بهره مندی از حمایت های کنگره از دیگر اهدافی است که سیا در برقراری ارتباط با 
هالیوود دنبال کرده و می کند. با توجه به اینکه سیا کامالً بر اهمیت نظارت بر وجهه 
عمومی خود واقف هست، در افکار عمومی خود را سازمانی معرفی می کند که آگاهانه 
از حضور در رسانه ها اجتناب دارد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که دیدگاه های 
عمومی درباره سیا به واسطه اطالعاتی شکل می گیرند که خوِد این سازمان به طور 
حساب شــده در اختیار عموم قرار می دهــد. این نکته اهمیت کار خانم جنکینز را 
برجسته می سازد که به واسطه مصاحبه های متعدد با نیروهای وابسته )مستقیم و 
غیرمستقیم( با سیا، مورخان و فیلمسازان در تالش بوده تا رابطه پنهان سیا با هالیوود 
را هرچه بهتر آشکار سازد. همچنین، با توجه به اینکه سازمان ها و نهادهای دولتی 
ایاالت متحده از تبلیغات سیاسی با استفاده از منابع مالی دولتی منع شده اند، رویکرد 
سیا در فیلم ســازی را می توان نوعی تبلیغات سیاسی به شمار آورد و این برخالف 

قوانین مرتبط با تبلیغات و تبلیغات سیاسی آمریکاست.

 اندیشه/ نقوی-فاطمی نژاد  ظهور رسانه های 
اجتماعی در فراگیرِی مفهوم »سلبریتی« نقش 
غیرقابل انکاری دارد. دکتر احسان شاه قاسمی، 
اســتادیار ارتباطات اجتماعی دانشــگاه تهران 
پژوهش های فراوانی با موضوع فرهنگ شــهرت 
و ســلبریتی انجام داده و کتاب های شــاخصی 
نیز بــا عناوین »ســلبریتی های اینترنتی: فهم 
شــهرت آنالین« و »فعالیت های انسان دوستانه 
جهانی«  دهشــگری  ایدئولوژی  ســلبریتی ها؛ 
ترجمه کرده است. دکتر شاه قاسمی اعتقاد دارد 
سلبریتی هایی  سلبریتی هاســت.  بهشت  ایران 
که انسان ها را اســیر و برده نظام سرمایه داری، 
مصرف گرایی و کاالیی سازی می کنند و کسوت 
هدایــت جامعه را در حالــی به تن می کنند که 
شایستگی حکومت بر قلب ها و ذهن ها را ندارند. 
آنچه می خوانید حاصل گفت وگوی ما با ایشــان 

درباره همین موضوع است.

 جناب دکتــر! در حالی کــه خیلی ها 
ظهور ســلبریتی ها را برخاسته از طبیعت 
پســت مدرن می دانند، چگونه باید با این 

مسئله مواجه شد؟
باید برخورد انتقادی و واقع نگرانه داشــته باشیم. 
نباید به صورت عامدانه، واقعیات را نادیده بگیریم. 
سلبریتی ها در سال های آینده تقویت نیز خواهند 
شد و اآلن باید تصمیم بگیریم در مقابل جریانی که 
تقویت نیز خواهد شد چه باید کرد. نخستین کار، 
انجام پژوهش  در این زمینه است. من نزدیک به 50 
پژوهش در این زمینه انجام داده ام که مثالً در یکی 
از آن ها در مورد دینداری و تبعیت از سلبریتی ها 
با پژوهش به این نتیجه رسیدم که این دو رابطه 
منفی دارند؛ یعنی هرچقدر نوجوان دیندارتر باشد 
احتمال دنباله روی اش از سلبریتی ها کمتر است. ما 
به پژوهش ها بها ندادیم وگرنه با پژوهش به راحتی 
می توان اثبات کرد تبعیت از ســلبریتی ها سبب 
نارضایتی شما از زندگی تان خواهد شد. پژوهش ها 
به ما کمک می کنند در تخاطــب با نوجوانان، با 
برهان با آن ها گفت و گو کنیم. دومین کار این است 
که دست به قانون گذاری در این حوزه بزنیم. اگر 
سلبریتی به بهانه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 
دست به اختالس و تخلفات مالی زده، چرا ما باید 
از برخورد با او هراس داشــته باشیم. ایران بهشت 
سلبریتی هاســت؛ چرا که هزینه برخورد کردن با 
آن ها بیش از هزینه برخورد نکردن با آن ها شناخته 
شده است. تخلفات چند تن از سلبریتی ها در این 
قضایا برای دستگاه های ما اثبات شده ولی به همین 
دلیلی که گفتم برخورد صورت نمی گیرد. ما باید 

قانون را برای سلبریتی ها نیز اعمال کنیم. 

 آیا ما با همان مدل غربی سلبریتی گری 
مواجه هستیم یا تفاوت هایی در ایران با این 

مدل وجود دارد؟ 
فرهنگ ما یکســری مســائل را نمی پذیرد به 
همین دلیل سلبریتی های ما یک محدودیت های 
اجتماعــی دارند که غربی هــا آن را ندارند. مثاًل 
عکس گرفتن در حالت برهنگی چیزی اســت 
که نه جامعه آن را می پذیرد و نه فرصت فعالیت 
در ادامه را برای سلبریتی به وجود می آورد. حتی 
چنین ســلبریتی در خارج از کشــور نیز برای 
جامعه ایرانی پذیرفته نمی شود. اما سلبریتی های 
ما مزایایی نیز دارند که فرار مالیاتی از آن دسته 

است. مگر سلبریتی در غرب می تواند فرار مالیاتی 
انجام دهد؟ اگر ایــن کار را انجام دهد بالفاصله 
برخورد قضایی با او می شــود و شــاید به زندان 
بیفتد. اینجا ســلبریتی ها مالیــات نمی دهند و 
باید مردم فشــار بیاورند تا ایــن اتفاق صورت 
بگیرد. در سنگاپور مثاًل شما اگر سلبریتی باشید 
نمی توانید کارمند دولت باشید، چرا که در فرم 
استخدام شما آمده که من شغل دیگری نخواهم 
داشــت. در ایران شما همزمان می توانید با ده ها 
شــرکت قرارداد ببندید. از نظر برخورد قانونی، 
سلبریتی های هیچ کشــوری در دنیا مثل ایران 

خدایی نمی کنند. 

 ممکن است در آینده زندگی مردم وجه 
سلبریتی گونه پیدا کند؟ 

زندگی مردم نمی تواند وجه سلبریتی گونه بگیرد، 
چرا که برای ســلبریتی بودن باید فالوور و پیرو 
داشته باشید. شما نمی توانید همه امکانات را با 
هم داشته باشــید. یا باید پیرو باشید یا پیروی 
شــونده. اتفاقی که در آینده می افتد این است 
که به نظرم دامنه نفوذداران متخصص بیشــتر 

می شود. 
یعنی به نظرم مثاًل اآلن که سلبریتی یک لوازم 
آرایشــی را تبلیغ می کند در ادامه یک پزشک 
اســت که این کار را در این فضا انجام می دهد. 

مثاًل اگر تســترها آدم های معمولی هستند که 
این کار را انجام می دهند، ممکن است فردی که 

آشپز زبده ای است کم کم جای او را بگیرد. 

 در لحظه و در وضعیت فعلی چه می شود 
کرد؟

ما عادت بدی داریم که وقتی پول داریم نمی آییم 
درخت گردو بکاریم و همیشه سراغ نسخه های 

کوتاه مدت می رویم. 
اآلن بایــد بــر اســاس توانایی هــای فعلی مان 
برنامه ریــزی کنیــم تا امکان گرفتن بیشــینه 
پاداش و امتیاز را داشــته باشــیم. من به عنوان 
استاد دانشــگاه توان سیاست گذاری فرهنگی و 
یا برخــورد قضایی با آن ها را ندارم ولی می توانم 

پژوهش انجام دهم. 
البتــه باید تالش کــرده و حتــی در صفحات 
مجازی احتجاج کنیم که چگونه نباید به حرف 

سلبریتی ها گوش داد. 

 عده ای اعتقاد دارند ما در عصر بی خردی 
هستیم پس تقال کردن بی فایده است. نظر 

شما در این مورد چیست؟
درســت است که عبور از سلبریتی ها غیرممکن 
است ولی نباید بی تفاوت بود. درست نیست که 
بگوییم عصر بی خردی اســت. جهان به سمت 
بی خــردی نمی رود بلکه ســلبریتی ها بســیار 
هوشــمندانه با ضریب دادن به این بی خردی ها 
پــول درمی آورند. شــما کتــاب »فعالیت های 
انسان دوستانه سلبریتی ها« را ببینید تا به عینه 
مشاهده کنید چه صنعت فریبکارانه و پیچیده ای 

برای فریب توده ها در کار است. 

 آموزش هایــی چــون کتــاب »تفکر 
و سوادرســانه« چگونــه می توانــد به 

آگاهی بخشی به مردم کمک کند؟
باید به مــردم در خصوص فرهنگ شــهرت و 
ســلبریتی ها آموزش داد. متأســفانه مدرسان 
سواد رســانه ای که این رسالت را برعهده دارند، 
بی سوادترین مدرسان ارتباطات در ایران هستند. 
حتی به نظرم کتاب هایی که در این حوزه است 
اآلن به ضرر ماست. ما اگر می خواهیم تبلیغ سواد 
رسانه ای کنیم باید تبلیغ غیرسیاسی کنیم تا به 

حرف ما گوش داده شود. 
وقتی ما این بحث را به مباحث سیاســی آلوده 
می کنیم، این هیچ فایده ای ندارد و سبب می شود 
بچه ها کتاب های ســواد رســانه ای را مســخره 
کنند. ما نیاز به بازبینی کلی در سیاست گذاری 

سوادرسانه ای داریم.

گفت و گوی قدس با دکتر احسان شاه قاسمی، استادیار ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 

ایرانبهشتسلبریتیهاست!

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

یادداشت

دوشنبه 30 دی  241398 جمادی االول1441 20 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9165

سلبریتی ها، تضعیف کنندگان خرد سیاسی اند

نوجوان ها سوخت موتور فکری سلبریتی ها هستند چرا که هنوز به بلوغ 
فکری نرســیده اند و به راحتی از طریق ســلبریتی ها فریفته می شوند. 
نوجوان نباید گوشــی در دست داشته باشــد ولی خانواده ها استدالل 
می کنند نوجوان آن ها برای کار علمی گوشی دارد در حالی که حتی مرد 
50 ســاله استفاده علمی از آن نمی کند. اصالً پژوهش هایی که در مورد 
استفاده نوجوانان 15 ساله از تلفن های هوشمند شده، نتایج محرمانه ای 
دارد کــه نمی توان منتشــر کرد، چرا که وجدان جامعــه را جریحه دار 
خواهد کرد. متأسفانه مسئوالن فرهنگی ما تا همین اآلن فکر می کنند 

ســلبریتی موضوع مهمی نیست، درحالی که مهم ترین مسئله ما درک 
سیاســی و خرد سیاسی است. داشــتن خرد سیاسی همه مشکالت ما 
را حل می کند، در حالی که یکی از عوامل تضعیف کننده خرد سیاسی 
مسئله سلبریتی هاست. مشکل ما اینجاست که اختیار جوانان ما در دست 
سلبریتی هاست، یعنی افرادی به شدت بی سواد که عمدتاً بیشتر از یکی 
دو ترم در دانشگاه نتوانسته اند تحصیل کنند. بیشتر آن ها نه تنها دنبال 
مطالعه نیســتند که سواد مطالعه ندارند. بنابراین تبدیل شدن این ها به 

الگوی یک نوجوان و جوان به شدت خطرناک است. 

ش�هرداری کهک در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسالمی ش��هر مقدار 1000 مترمربع زمین پارک الله را به منظور استفاده 
بخش خصوصی جهت بهره برداری و اس��تقرار وس��ایل بازی کودکان و غرفه مربوطه را به صورت اجاره 5 س��اله از طریق مزایده 
عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: 
قم- ش��هر کهک- بلوار ولی عصر)عج(- س��اختمان اداری ش��هرداری کهک مراجعه نموده یا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 34223233-025 تماس حاصل فرمایند.

ارزش اجاره بهای پایه ماهانه  مساحت زمینشرحردیف
)ریال(

مبلغ سپرده

اجاره بهای زمین1
 برای سال اول

 1/000
مترمربع

6/000/000

 26/580/000

ریال

اجاره بهای زمین2
7/200/000 برای سال دوم

اجاره بهای زمین3
8/600/000 برای سال سوم

اجاره بهای زمین4
10/000/000 برای سال چهارم

اجاره بهای زمین5
12/500/000 برای سال پنجم

*متقاضیان می بایست به عنوان سپرده شرکت در مزایده، مبلغ 26/580/000 ریال نقدًا به حساب 3100000947003 
به نام س��پرده ش��هرداری کهک نزد بانک ملی ش��عبه کهک واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی یا اوراق مش��ارکت 

بی نام تهیه و به همراه اسناد مزایده ارائه نمایند.
* مهلت تحویل اس��ناد و قبول پیش��نهادات: 10 روز بعد از نش��ر آگهی نوبت دوم )پایان وقت اداری روز پنجش��نبه                

مورخ 98/11/17( می باشد.
* برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

*شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

*هزینه های انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.                                                     شناسه آگهی 738570
 WWW.Kahak.ir  ع روابط عمومی شهرداری کهک/
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بر اس��اس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو 
مرحله ای واگذار میگردد:        

1-  دستگاه مناقصه گذار : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان 
وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

2- ش��رح پروژه: عملیات اجرایی تهیه، حمل و نصب نیوجرس��ی مفصلی)بتنی(،تابلو،عالئم و خط کشی در محور های ساری-
تاکام، س��وادکوه، کنارگذرهای س��اری، بابل، نور، پلور، بایج��ان به طول 110کیلومتر، با مدت اجرای کار 24 ماه، در اس��تان 

مازندران
3-  س��یر مراحل دریافت اس��ناد و برگزاری فرایند مناقصه: صرفًا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دریافت اس��ناد از س��امانه مذکور حداکثر تا تاریخ 1398/11/08 میسر خواهد 

بود.
ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : 41934 
4- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه )صرفا پاکت الف( اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/11/19 و تاریخ جلسه مناقصه ساعت 13روز یکشنبه 

مورخ 1398/11/20 می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد. و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد. 

5- ب��رآورد : براس��اس فهرس��ت بهای پای��ه راه، راه آه��ن و باند فرودگاه س��ال 1398 ب��ه مبل��غ 435,160,000,000 ریال 
میباشد.

6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 11،000،000،000 ریال تعیین میگردد. 
7- مهندسین مشاور طرح: مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران ) مترا(  ) تلفن : 021-74508000 (

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است. 
شناسه آگهی 738622/ م الف 3592

آگهی مزایده شهرداری کهک 
)نوبت اول( شماره: 40/22/5059
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98
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آگهی تغییرات شرکت مینا طب آسیا شرکت تعاونی به شماره ثبت 738 و شناسه ملی 10380089433    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,05,17 ونامه ش��ماره 3203 مورخ 98,5,28 اداره تع��اون کار و رفاه 
اجتماعی شهرس��تان س��بزوار تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - خانم ملیکا خیر اندیش به شماره ملی 0793768977 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محس��ن نبی زاده به ش��ماره ملی 0056837313 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید کوثری مقدم به ش��ماره ملی 0793402204 و آقای رضا میری به ش��ماره ملی 0794677967 و خانم 
نس��رین بهمن صفار به ش��ماره ملی 0793507375 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی بهمن صفار به ش��ماره ملی 0790300737 و 

خانم ندا دیواندری به شماره ملی 0780357531 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
- صورت های مالی سال 96 و 97 )ترازنامه و حساب سود زیان( مورد تصویب قرار گرفت 

. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )738464(
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 آگهی تغییرات شرکت مسکن ورزشی تربیتی طرقبه شاندیز شرکت تعاونی به شماره ثبت 38088 و شناسه ملی 10380537217    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,05 و نامه شماره 2,107801 مورخ 1398,10,11 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای امین گلکار طرقبه به ش��ماره ملی 6439557165 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد طهماس��بی به شماره ملی 0932841521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا نجاران طرقبه به شماره ملی 0932006833 به سمت منشی هیئت مد یره و آقای سید اصغر عباسیان به شماره 
ملی 0638886988 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای یوس��ف اس��ماعیل پور به شماره ملی 0943676398 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ               
29 , 12 , 1399 انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای یوسف اسماعیل پور 
مدیرعامل و امضاء آقای امین گلکار طرقبه رئیس هیئت مدیره یا آقای جواد طهماسبی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی 

و نامه ها با امضاء آقای یوسف اسماعیل پور مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738467(

/ع
98
13
31
8

آگهی تغییرات شرکت تولید روستائی ولی عصر شرکت تعاونی به شماره ثبت 10604 و شناسه ملی 10380263197    
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1396,11,29 ونامه ش��ماره 506,19,2655 م��ورخ 1396,12,28 اداره تعاون روس��تائی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسمعیل نظام دوست شماره ملی 0943856507 و آقای اصغر امامی شماره ملی 0943892910 
و آقای محمد رضا دهس��تانی ش��ماره ملی 0935404791 و آقای جعفر نظام دوس��ت ش��ماره ملی 0943922089 و آقای علی منزوی ش��ماره ملی 
0941538109 به س��مت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای س��ید احمد سید محمودی شماره ملی 0935627693 و آقای رمضانعلی سلیمان ارداک 
ش��ماره ملی 0935728767 به س��مت اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت س��ه س��ال مالی انتخاب گردیدند . – آقای اکبر گلی ش��ماره ملی 

0935581014 و آقای محمد علی فرخی97 شماره ملی 0935383263 به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738468(
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آگهی مناقصه شماره )) 2098001004000097 ((                                        
در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت

وزارت راه و شهرسازی
ش��رکت س��اخت و توس��عه زی��ر 

بناهای حمل و نقل کشور



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

روزنامـه صبـح ایـران

برای تحقق عدالت باید هزینه زیادی پرداخت  ابنا: آیت اهلل رضا رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در مراسم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی و یادواره شهید زورمند در رشت گفت: 
عدل هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی معنا پیدا می کند؛ عدالت، آرمان همه انبیای الهی بوده است. عدالت، واژه زیبایی در عرصه بین الملل اما بسیار مظلوم و غریب است؛ ایران اسالمی برای تحقق عدالت 

هزینه های زیادی داده است. ویژگی جامعه مهدوی تحقق عدالت است و برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف باید هزینه های زیادی متقبل شد.

 هیچ چیز به اندازه کارگزار ناالیق 
آرامش روانی و زندگی مردم را به هم نمی زند

ایکنا: امام علی)ع( در بخشــی از نامه ۵۳ نهج البالغه که به عهدنامه مالک اشــتر 
مشهور است، به مالک دستور می دهند که با دشمن مردم بجنگد؛ در حقیقت جهاد 
با دشــمن مردم اعم از قتال است. یکی از نکات مهم این است که در اینجا، مراد از 
جهاد، جهاد با دشمنان اسالم و حکومت نیست، بلکه جهاد با دشمنان مردم است. 
گاهی اوقات ریشه دشمنی با مردم، در ساده اندیشی خارج از قاعده خود مردم است 
و اینجا باید مالک، یک نظام فرهنگی، مدون، جهت دار، خالق و با نشاط را بر جامعه 
حاکم کند که مردم با اعتماد به مبنایی بودن آن نظام تعلیم و تربیت و تبلیغ، بتوانند 
حفره های وجودی خود را پُر کنند؛ بنابراین، جهاد در اینجا از جنس نرم است؛ یعنی 
باید سازمان تبلیغاتی درست شود که با راهبرد دقیق و مناسب و مهم بتواند در تولید 

معرفت و در تبیین مبانی و جلب اعتماد مردم، اثربخش باشد.
از جمله دالیل بروز مشــکل نیز این اســت که گاهی اوقــات از توانایی های درون 
جامعه غفلت می شــود؛ وقتی که به توانایی های درون جامعه توجه نشــود، به طور 
طبیعی اعتماد به نفس مسئوالن کم می شود؛ در حقیقت دشمن اصلی این است که 
مسئوالن، اعتماد به نفس نداشته باشند و توانمند بودن اقتدار ملی را باور نکنند و این 

باور، یک خطر جدی است.
 گاهی اوقات نیز به کار گماری افراد ناشایست و ناصالح موجب به وجود آمدن مشکل 
برای مردم می شود. حتی متدینان ساده اندیش و ناتوانی که بازیچه دست بازیگرانی 
قرار می گیرند که در زمان مســئولیت پذیری غایب هســتند، اما در زمان گشایش، 
بهره برداری می کنند از این دایره خارج نیســتند و اسباب دگرگونی نعمت را فراهم 
می کنند. هیچ دشمنی برای اقتصاد و دشمنی با مردم و به هم زدن آرامش روانی و 
زندگی مردم، به اندازه مدیر ناشایســت و کارگزار ناالیق، وجود ندارد. این ها اگر بر 
مصدر امور مردم قرار گیرند، شرایطی را ایجاد می کنند که حتی دشمن در پیدایی 
آن، توفیق پیدا نمی کند؛ بنابراین حضرت)ع( به مالک و همه کسانی که در شرایط 
مالک قرار می گیرند، دستور می دهند که اینچنین رفتار کنند و می گویند که با روحیه 
جهــادی و مدیریت جهادی، موانع و معایبی که باورهای مردم را دچار از بین بردن 
می کند، از پیش روی آن ها بردار و بعد هم، خوِد مسئله شناسایی مواضع جاری، به 
عهده مالک قرار می گیرد؛ یعنی عامل حکومتی باید قدرت تشخیص باالیی داشته 
باشد و اگر فاقد قدرت تشخیص باشد، خود او یکی از اصلی ترین عوامل دشمنی با 

مردم خواهد بود.

اسالماجازهانتشارفقردرجامعهرانمیدهد
یکی از اصلی ترین دشمنان اسالم و دشمن اسالمی ماندن مردم، فقر اقتصادی است. 
به این معنا که مردم در بحران قرار گیرند و در تأمین معاش خود مشــکل داشــته 
باشــند. نظام اسالمی نسبت به این مسئله تکلیف دارد خود امام علی)ع( در رابطه 
با خاندان و فرزندان خود، این اهتمام را دارد؛ ســید رضی از قول امام علی)ع( نقل 
می کند که ایشان به محمد بن حنفیه یک روایت مهم و تکان دهنده ای را فرمودند 
، إِنِّي أََخاُف َعلَْیَک الَْفْقَر َفاْســَتِعْذ بِاهللِ ِمْنُه«: ای فرزندم، نگران تو هستم  که »یَا بَُنَيّ
که گرفتار فقر شــوی و از آن به خدا پناه ببر؛ بنابراین فقر ارزش نیست، بلکه عیب 
جامعه اســت و تحمل و تحمیل فقر به جامعــه از ناحیه مدیران، خالف حکمت و 

مصلحت است.
اسالم اجازه انتشار فقر در جامعه را نمی دهد؛ چون اگر فقر آید، نخستین اثری که 
در جامعه می گذارد، این است که در دین انسان ها نقصان ایجاد می کند؛ همچنین 
عقل و اندیشه نیز مشوش می شود و مردم را نسبت به آن بدبین می کند؛ اگر فقر بر 
کیان جامعه سایه افکن شود، نه تنها دین مردم زائل می شود، بلکه جامعه دچار بهت 
و حیرت شده، درستی و نادرستی راه ها گم می شود و مردم در پیمودن مسیر دچار 
اشکال خواهند شد. آن هایی که فقر را تحمل می کنند و متدین می مانند، این ها به 
نوعی در زمره اولیای مقرب خدا هستند و کسی حق ندارد که این توقع را از جامعه 
داشــته باشد که شــما باید تحمل کنید. بله؛ یک وقت هست که شرایط ریاضت و 
سختی حاکم است و باید همه سطوح جامعه در سختی باشند که اینجا تقوا کمک 
می کند و شــرافت انسانی مقوم این موضوع اســت، اما زمانی در دین نقصان ایجاد 
می شود، که مردم ببینند، عده ای از خواص به دلیل فراوانِی برخورداری از نعمت ها، 
در حال منفجر شدن هستند، ولی مردم برای تأمین معاش زندگی خود خجالت زده 

هستند و روی رفتن به خانه را ندارند.

معــارف: ســومین نشســت از سلســله 
نشست های »جایگاه فقه حکومتی در تحقق 
گام دوم انقــالب اســالمی« به همت پایگاه 
تخصصی فقه حکومتی وســائل پنجشنبه 
گذشته در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب 
اسالمی تهران برگزار شد. حجت االسالم دکتر 
رحیم لطفی، استاد مرکز تخصصی مهدویت، 
یکی از ســخنرانان این نشســت بود که با 
موضوع »رواج گفتمان مهدویت؛ بسترســاز 

تمدن اسالمی« به ارائه بحث پرداخت.

نگاهمابهپیشرفت
مبتنیبرآموزههایاسالمیاست

حجت االسالم لطفی در ابتدای بحث »وجود 
یک سازمان و نظم اجتماعی« و »پیشرفت 
مادی و معنوی انســان« را دو رکن مفهوم 
تمدن نوین اســالمی معرفی کرد و گفت: 
پیشرفت »فرایند حرکت از وضعیت موجود 
به ســمت وضعیت مطلوب بر اساس الگوی 
پیشرفت« است و سه رکن دارد. یک ؛ تحلیل 
وضعیت موجود، دو؛ تبیین وضعیت مطلوب 
و سه؛ راهبردهای این حرکت. وی افزود: نگاه 
ما به پیشرفت مبتنی بر آموزه های اسالمی 
است؛ اسالم به انسان نگاه چند ساحتی دارد 
و زندگی فردی، اجتماعی، دنیایی و آخرتی 
او را در نظــر می گیرد و بــرای همه آن ها 
برنامه مشخصی دارد.استاد مرکز تخصصی 
مهدویت، تمدن اسالمی را یک پیشرفت همه 
جانبه بر اساس آموزه های اسالمی دانست و 
توضیح داد: این حرکــت همواره رو به جلو 
و دائمی است و توقف ندارد؛ چراکه موضوع 
آن انسان است و کمال و استعدادهای انسان 
نیز پایانی نــدارد. هر تمدنی دو بخش دارد؛ 
یک بخش زیربنایــی و یک بخش روبنایی، 
به عبارت دیگر یک بخش نرم افزاری و یک 
بخش سخت افزاری دارد. به اعتقاد وی، نرم 
افزار تمدن همان اســت که در بیانات رهبر 
انقالب به عنوان سبک زندگی از آن یاد شده 
است.حجت االسالم لطفی همچنین مهدویت 
را یکی از عناصری دانست که می تواند برای 
رسیدن به تمدن اسالمی به ما الگو بدهد. او 
اضافه کرد: تمدن اسالمی می خواهد مقدمه 
ظهور باشــد؛ بنابراین بایــد مقدمه با ذی 

المقدمه سازگاری و همسویی داشته باشد؛ 
آموزه مهدویت به عنوان آخرین و تنهاترین 
راهکار برای نجات بشریت تعریف شده است.

انسانمنتظر
همانندمجاهددرراهخداست

این پژوهشــگر با اشاره به ادعاهای دروغین 
مکاتب انسانی درباره نجات بخش بودن برای 
بشــریت و همچنین اعتراف اندیشــمندان 
این مکاتب به ناتوانــی آن ها برای به دوش 
کشیدن این رسالت، بیان کرد: ما می توانیم 
یک گفتمان را در عرصه جهانی ایجاد کنیم؛ 
اگر ما بتوانیم جامعه، ساختار و رفتار مردم 
را در مســیر مهدویــت جهت دهی کنیم، 
آن گاه خواهیم توانست به گفتمان مهدویت 
دست پیدا کنیم و زمینه برای تمدن سازی 
نیــز هموار خواهد شــد.به بــاور وی، همه 
موعودباوران در اســالم و ادیان دیگر، انتظار 
را یک امر فعال می دانند، نه منفعل؛ بنابراین 
ارکان انتظار عبارت اســت از »نارضایتی از 
وضع موجود، تالش برای رســیدن به وضع 

مطلوب و همه گیر کردن این فرهنگ«.
حجت االسالم لطفی با بیان اینکه بر اساس 
روایات، انسان منتظر همانند مجاهد در راه 
خدا اســت که در خون خود غلتیده است، 
گفت: اگر ما این قوه را تبدیل به فعل کنیم و 
در جامعه نمود پیدا کند، حرکت جهادی ما 
شکل گرفته است؛ کسی که در این راه جان 
و هستی خود را از دست بدهد، مانند کسی 
اســت که در میدان نبرد مسلحانه  و در راه 

خدا شهید می شود. او اضافه کرد: در بخش 
نرم افزاری و ســبک زندگی، آموزه مهدویت 
می تواند انتظارات ما را پوشــش دهد؛ برای 
اینکه سبکی را برای زندگی تعریف کنیم باید 
بینش ها، گرایش ها و کنش ها را تحت تأثیر 
قرار دهیم، چرا که رفتارهای بشری بر اساس 
گرایش های آنان شکل می گیرد؛ »ُکٌلّ یَْعَمُل 
َعلی  شاِکلَِتِه« و گرایش های بشر نیز بر اساس 

بینش های او شکل می گیرد.

دردورانغیبتبایدحاکماسالمی
دررأسحکومتباشد

استاد مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه 
با وجود همه پیشــرفت های مادی، باز هم 
انسان ها احساس می کنند در بن بست گرفتار 
شده اند، چرا که آن ها نتوانسته اند به زندگی 
خود معنای درستی بدهند، بیان کرد: آموزه 
مهدویت به زندگی معنای درستی می دهد 
که انسان هیچ گاه به بن بست نمی رسد؛ شما 
با نگاه به گذشته و عبرت از آن و نگاهی که 
به آینده دارید، امروز خود را می سازید؛ یکی 
از کارکردهای دین معنابخشــی به زندگی 
است و مهدویت در این بین از سهم بسزایی 
برخوردار است. وی با اشاره به مفاهیمی چون 
ظلم ســتیزی، عدالت طلبی و صلح دوستی 
افــزود: اگر ما حاکمیت را از آن خدا بدانیم، 
در برابر هر حکومت غیرالهی خواهیم ایستاد؛ 
بشــری که در طول تاریخ مورد هجمه قرار 
گرفته و مورد ظلم واقع شــده است از این 
نوع نگاه حمایت خواهد کرد، به همین دلیل 

هم شهادت سردار سلیمانی دنیا را تکان داد.
حجت االســالم لطفــی عدالــت را یکی از 
شــاخصه های مهدویت دانســت و گفت: 
وقتی ما می خواهیم تمدن اسالمی را شکل 
بدهیم، بایــد به نوعی برنامه ریزی کنیم که 
مردم به سمت عدالت خواهی، صلح دوستی، 
کمال خواهی و آرمان گرایی سوق پیدا کنند. 
به اعتقاد وی اگر بینش ما بر این اساس شکل 
گرفت که حاکمیت تنها از آن خداست، ما 

بایــد خــود را از تســلط 
حاکمیت غیرالهی رها کنیم. 
در دوران غیبت باید حاکم 
اســالمی در رأس حکومت 
و نظام باشــد و نمی توانیم 
غیر آن را بپذیریم؛ بنابراین 
باید وابســتگی خــود را از 
قدرت های دیگر قطع کنیم 
و اتــکای به درون داشــته 

باشیم.

بدونکاروتالشبهجامعهمهدوی
دستپیدانمیکنیم

این پژوهشگر با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر 
معظم انقالب بر استفاده از جوانان در مسیر 
تحقق تمدن اســالمی و زمینه سازی برای 
ظهور و همچنین بهره مندی از حرکت های 
جهادی، اظهــار کرد: در روایت داریم که در 
زمان ظهور حضرت و پیش از اینکه پایه های 
حکومت اســتقرار پیدا کند، یاران ایشــان 
فرصت خوابیدن پیدا نمی کنند و همواره در 
حال تالش و جهاد هستند؛ انقالب ظهور یک 
حرکت جهادی است و بنا نیست بدون کار 
و تالش به جامعه مهدوی دست پیدا کنیم.

وی در پایان به روایت هایی اشاره کرد که به 
بحث تحوالت علمی در عصر ظهور می پردازد 
و توضیح داد: رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه 
گام دوم به جهش و رستاخیز علمی تأکید 
می فرمایند؛ ما باید این علم را داشته باشیم تا 
زیر سلطه دیگران نرویم. در بحث اقتصاد هم 
سه عرصه تولید، توزیع و مصرف وجود دارد 
که در همه این بخش ها روایت هایی داریم که 
شکوفایی اقتصادی زمان ظهور حضرت را به 

ما مژده می دهد.

در سومین نشست »جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقالب اسالمی« مطرح شد

تمدناسالمی؛پیشرفتیهمهجانبهبراساسآموزههایاسالمی

انتظار عبارت 
است از نارضایتی 

از وضع موجود، 
تالش برای رسیدن 

به وضع مطلوب و 
همه گیر کردن این 

فرهنگ

بــــــرش

 عدالت ثمره طبیعی 
درخت حکومت دینی است

فارس: امیرالمؤمنیــن)ع( در تعریف عدل 
و عدالت می فرمایند: قــرار دادن هر چیزی 
در جایگاه و موضع شایســته خــود که در 
ایــن صورت خــود به خود ظلــم، این گونه 
معنا می  شــود کــه حــق را از صاحب حق 
بگیریــم و به  غیرحق چیــزی را به دیگران 
دهیم. امیرالمؤمنین)ع( هدف و تالش خود 
را در دوران حکومــت، گســترش حق قرار 
دادند. اگر حکومتی تشــکیل شود و دغدغه 
عدالت گستری نداشــته باشد، آن حکومت 
باطل اســت، اما مســئله در عمل است که 
بســیار پیچیده می شــود. زمانی که گفته 
شود »عدالت در اجتماع، کشور و جامعه ای 
گســترده نمی شــود، مگر آنکه حکومت در 
اختیار صاحبان حق باشد«؛ بنابراین حکومت 
را مقدمــه ای الزم بــرای برقــراری عدالت 
دانســته ایم. اما اگر حکومت با همین هدف 
و شعارهای اشــاره شده شکل گرفت، اما در 
مــواردی تعارض میان مصداقــی از عدالت 
و حفظ نظام ایجاد شــد، آیــا ما باید بر یک 
مصداق از عدالت پافشــاری کنیم، ولو اینکه 
پایه های نظام که می تواند آرام آرام گسترش 
یابد و تمامی جهــان را مملو از عدالت کند، 
سست شود؟ یا اینکه یک مصداق عدالت را 
برای همیشــه رها کنیم و اصل این درخت 
را که ثمره آن ایجاد جهانی عدالت اســت، از 

ریشه نکنیم و حفظ کنیم؟
مهم ترین مسئله در اسالم درباره عدالت، آن 
زمانی است که تزاحم میان اجرای مصداقی 
از عدالت با حفظ نظام ایجاد می شود؛ در این 
چنین مواردی، مکتب می گوید مصداقی از 
عدالت که جای خود را دارد، اگر خود عبادت 
که امر خداست و باالترین مؤلفه آن نماز است 
هم مطرح باشد، باز هم حفظ نظام واجب تر 
است. بیان دلیلش هم به لحاظ منطقی سخت 
است، اما من به درخت و میوه تشبیه می کنم؛ 
ممکن اســت، درختی یک سال به دلیل هر 
شــرایطی میوه ندهد،آیا به ایــن دلیل باید 
درخت را از ریشه کند؟ عدالت ثمره طبیعی 
درخت حکومت دینی و اسالمی است، حال 
اگر در جایی مصالح یا موانع، مانع شد تا این 
پیشبرد محقق شود، نباید درخت را از ریشه 

کند، بلکه باید به حفظ نظام پرداخت.
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 دکتر حشمت اهلل قنبری

گفتار

گفتار
 حجت االسالم حمیدرضا مهدوی ارفع

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/15

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

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 1398603186030104040 مورخ 1398/10/01 هیات موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 
2 رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض آقای خسرو واحدی مقدس  فرزند محمد  به شماره شناسنامه 53 صادره 
از رشت در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 208/65 مترمربع پالک 
فرع��ی 38877 از اصل��ی 77 مفروز مجزی از پالک 253 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد واحدی مقدس اصلحی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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.م الف 4771 آ-9813329
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/15
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

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

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860318603010407 مورخ 1398/10/01 هیات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت 
،تصرفات مالکانه بالمعارض آقای خسرو واحدی مقدس  فرزند محمد  به شماره شناسنامه 53 صادره از رشت 
در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 243/80 مترمربع پالک فرعی 
38878 از اصل��ی 77 مف��روز مجزی از پالک 253 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 

رسمی آقای محمد واحدی مقدس اصلحی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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.م الف 4773  آ-9813330
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/15
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

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

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860318603007094 مورخ 1398/08/18 هیات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 
رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض آقای مهدی روشن احمد گورابی  فرزند محمود  به شماره شناسنامه 1342 
صادره از رشت در قریه احمد گوراب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 160/76 
مترمربع پالک فرعی 1147 از اصلی 45 مفروز مجزی از پالک 34 باقیمانده از اصلی 45 واقع در بخش چهار 

رشت خریداری از مالک رسمی آقای شعبانعلی روشن محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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.م الف 4793  آ-9813331
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/15
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

))آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی((

در اجرای ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیات مس��تقردر اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان طبس)استان خراسان جنوبی( مورد رسیدگی و تائید 

قرار گرفته جهت اطالع عموم در نوبت به فاصله 15 روز بشرح زیر آگهی میگردد.
)قطعات واقع در بخش یک طبس(

1-شش��دانگ یک باب منزل آقای حسین فروتن از پالک 1030 فرعی از 29- اصلی دیهشک پایین خریداری 
مع الواسطه از آقای حسین فروتن )کریتی( به مساحت 770,90 - مترمربع.

2- س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی اقای س��ید نصراهلل آبخیز از پالک 1104 فرعی از 
29- اصلی دیهشک پایین خریداری مع الواسطه از سید حسین ابخیز به مساحت 5620,40 -مترمربع.

 3- ششدانگ یک باب منزل نیمه ساز اقای حسین محمدی از پالک 60- اصلی خریداری مع الواسطه از آقای 
احمد یعقوبی به مساحت 200- مترمربع.

4- ششدانگ یک باب منزل آقای عباس بخشی از پالک 60- اصلی خریداری مع الواسطه از آقای احمد یعقوبی 
مقدم به مساحت 199,35 - مترمربع.

5- ششدانگ اعیان یک باب منزل آقای حبیب اله یوسف زاده کریتی از پالک 191 - اصلی اجاره نامه عادی از 

موقوفه حاج مال خدابخش بتولیت آقای حاج احمد بخشائی به مساحت 237,40 - مترمربع.
6- شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان آقای محمدرضا فرحناکی مقدم از پالک 243- اصلی 

خریداری مع الواسطه خانم نرگس هادیان به مساحت 1028,30 مترمربع. 
7- شش��دانگ یکقطعه زمین محصورمش��تمل براعیان خانم سارا نجف زاده از پالک 2690 اصلی خریداری مع 

الواسطه از خانم کبری اخوان قربانی به مساحت 683,20 - مترمربع.
8- ششدانگ یک باب منزل آقای عباس نقی آبادی از پالک 434- اصلی خریداری مع الواسطه از آقای محمد 

نقی آبادی به مساحت 191 -مترمربع.
9- شش��دانگ یکقطعه زمین محصورمش��تمل براعیان خانم زهرا قلیان اول از پ��الک 1 فرعی از 926- اصلی 
خریداری مع الواسطه از خانم شاه بیگم سجادی و مالکیت متقاضی خانم زهرا قلیان اول به مساحت 198,62 

- مترمربع.
10- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی تمامی پالک1403- اصلی اقای غالمحسین موذن خریداری مع الواسطه 

از آقای غالمرضا شلی قلمکار به مساحت کل 799,80 مترمربع.
11- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و باغچه تمامی پالک1407- اصلی اقای غالمحسین موذن خریداری مع 

الواسطه از آقای غالمرضا شلی قلمکار به مساحت850 مترمربع
12- ششدانگ یکباب منزل خانم طاهره طبسی زاده از پالک 2 فرعی از 1460اصلی خریداری مع الواسطه از 

خانم عصمت موذن و بالواسطه از آقای رضا موذن به مساحت 162,75 مترمربع
13- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان خانم معصومه محمدزاده مقدم از پالک 1605- اصلی 

خریداری مع الواسطه از خانم بی بی زهرا احمدزاده به مساحت 256- مترمربع.
14- شش��دانگ قسمتی از یک باب منزل آقای محمدرضا فتحی از پالک 1674اصلی خریداری مع الواسطه از 

آقای سیدهاشم اعتمادسجادی به مساحت 135,57 مترمربع
15- شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر اعیان خانم الهام مرادی از پالک 1988- اصلی خریداری 

مع الواسطه از آقای سید ابوالفضل حجازی اسالمی به مساحت 209,40 - مترمربع.
16- شش��دانگ ی��ک باب منزل خانم ع��ذرا زه روجیان از پالک 1988- اصلی خریداری مع الواس��طه از خانم 

فاطمه حجازی به مساحت 198,73 - مترمربع. 
17-  858,60 س��هم از 1438,60 س��هم مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی اقای علی سیمرغ زاده 
از کل پالک 2658- اصلی خریداری مع الواس��طه از آقای محمدحس��ین زرگرزاده به مساحت کل 1438,60 

- مترمربع.
18- شش��دانگ یک باب منزل خانم فاطمه مطیع تمامی پالک 3653- اصلی خریداری مع الواس��طه از آقای 

خدابخش رئوفی به مساحت 243,35 مترمربع.
19- شش��دانگ یک باب منزل خانم طاهره رفیعیان از پالک 1 فرعی از 4680 اصلی خریداری مع الواس��طه از 

خانمها فروزنده و آذرمیدخت و محمدرضا شهرت همگی یحیی شیبانی به مساحت 181,55 مترمربع.
20- شش��دانگ یک باب منزل آقای مرتضی باقری از پالک 1 فرعی از 4680- اصلی خریداری مع الواس��طه 

خانمها فروزنده و اذرمیدخت و محمدرضا شهرت همگی یحیی شیبانی به مساحت 169,60 - متر مربع.
21- شش��دانگ یک باب منزل آقای امیرحس��ین رضائی از پالک 1 فرعی از 4680اصلی خریداری مع الواسطه 

خانمها فروزنده و اذرمیدخت و محمدرضا شهرت همگی یحیی شیبانی به مساحت 148,80 - متر مربع.
22- شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین محصور مش��تمل بر اعیان خانم فائ��زه امیدی طحان از پ��الک 1 فرعی از 
4680- اصلی خریداری مع الواس��طه خانمها فروزنده و اذرمیدخت و محمدرضا ش��هرت همگی یحیی شیبانی 

به مساحت 299,30 - متر مربع.
23- شش��دانگ ی��ک باب منزل آقای جعفر صفری از پالک 130 فرع��ی از 2 از 4680اصلی خریداری از آقای 

علی اقا رحمانی به مساحت 280,75 متر مربع.
24- ششدانگ یک باب منزل آقای محمد اسماعیل زاده از پالک 4720- اصلی  خریداری مع الواسطه از آقایان 

علی و همایون و کامران شهرت همگی غیاثی به مساحت 237,20 -متر مربع.
25- شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر اعیان اقای ابوالفضل بهش��تی زاده از پالک 212 فرعی از 

4763- اصلی خریداری مع الواسطه از آقای علی اقا رحمانی به مساحت 177- متر مربع.
)قطعات واقع در بخش دو طبس(

26-نسبت به موازای 920 سهم از 960 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر اشجار و ساختمان 
و استخر و یکرشته قنات دایر اقای امراهلل اکبری کل پالک 145- اصلی بی بازگ خریداری مع الواسطه اقایان 

علی علیدوست و محمد شاه گل به مساحت 25972,60 - متر مربع.
)قطعات واقع در بخش سه طبس( 

27- ششدانگ یک باب منزل آقای حسنعلی مرادیان از پالک 5- اصلی روستای مهربانی خریداری از ذبیح اهلل 
مرادیان به مساحت 161,75 -متر مربع

28- شش��دانگ یک باب منزل خانم ش��ادی مغربی از پالک 5- اصلی روس��تای مهربانی خریداری از ذبیح اهلل 
مرادیان به مساحت 175,45 متر مربع

)اصالحی(
29- ششدانگ یک باب منزل آقای حسن صفرزاده از پالک شماره 739اصلی بخش یک خریداری مع الواسطه 
از مرحوم حس��ین ایلخانی به مس��احت 347,10 -متر مربع که در اگهی قبلی اشتباها بنام حمید صفرزاده قید 

گردیده است.
30-- شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان اقای سیدرضا رضوی از پالک شماره 1259 فرعی 
از 29- اصلی بخش یک دیهش��ک پایین خریداری مع الواسطه از آقای قلی عباسی به مساحت 2986,70 متر 

مربع که در اگهی قبلی اشتباها پالک 1259 فرعی از 30اصلی قید گردیده است.

لذا بدینوس��یله به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی واش��خاص ذینفع در آراء اعالم ش��ده ابالغ میگردد چنانچه 
اعتراض��ی دارند باید از تاریخ انتش��ار و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوم��اه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مب��ادرت به تقدیم دادخواس��ت بدادگاه عموم��ی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحوی��ل نماین��د و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 
بدادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت بصدورس��ند خواهد نمود. ضمن اینکه صدور سند مالکیت مانع 
از مراجع��ه متضرر بدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص آگهی اصالحی از تاریخ انتش��ار نوبت اول مهلت اعتراض 

سی روز خواهد بود.آ-9813333
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/11/15
غالمرضا کدخدائی / رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان طبس

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000922- 98,10,26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام 
تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد عظیمی سورانی    فرزند  محمد رضا  به شماره شناسنامه 
254 ص��ادره از ترب��ت جام در یک باب منزل   به  مس��احت 138,95 متر مربع  پ��الک  فرعی از673- اصلی   
مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم از مالکیت 
مورث )س��هم ارث خودش��ان( محمد عظیمی سورانی  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 داش��ته باش��ند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-9813335 م الف 98,235
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15

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 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000913- 98,10,24  - هیات 
اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد عظیمی 
س��ورانی    فرزند  محمد رضا  به ش��ماره شناسنامه 254 صادره از تربت جام در یک باب منزل   به  
مس��احت 141,05 متر مربع  پالک  فرعی از673- اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم از مالکیت مورث )س��هم ارث خودش��ان( 
محمد عظیمی سورانی  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 نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813336 م الف 98,236
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15

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 

هیات 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 139860306007000914- 98,10,24  - هیات اول/
دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد عظیمی سورانی    
فرزن��د  محمد رضا  به ش��ماره شناس��نامه 254 ص��ادره از تربت جام در یک باب منزل   به  مس��احت 
132,80 متر مربع  پالک  فرعی از 673-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 
13   خری��داری   از  مالک رس��می آقا/ خانم از مالکیت مورث )س��هم ارث خودش��ان( محمد عظیمی 
سورانی  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 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9813337 م الف98,237
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای/خانم اخالقی نژاد فرزند رمضان با ارائه دوبرگ استشهادیه محلی گواهی امضا شده طی درخواست 
مورخ15662-98/8/13تقاض��ای صدورس��ند مالکی��ت المثنی نوبت اول نس��بت به200س��هم مش��اع 
از75000س��هم ششدانگ یکقطعه زمین بندسار بش��ماره پالک4فرعی از6-اصلی واقع در بخش 3حوزه 
ثبتی شهرس��تان س��بزوار که ذیل صفحه 110دفتر 290به ش��ماره چاپی 059842بنام نامبرده ثبت و 
سندصادروتس��لیم شده است وحس��ب اعالم مالک –متقاضی سند مالکیت در اثر نقل مکان مفقود شده 
را نموده اس��ت در اجرای ماده120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود میباش��ند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورتجلسه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگرددویادرصورت اعتراض اصل 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سندمالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد نمود.)م الف98/100/3240( تاریخ انتشار:1398/10/30 آ-9813334
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار

دادنامه 
پرون��ده کالس��ه 9809988134300765 ش��عبه اول دادگاه عمومی بخ��ش اللجین تصمیم نهایی ش��ماره 

9809978134301368
خواهان: آقای مصطفی پیریائی توانا فرزند محمد قلی به نش��انی اس��تان همدان – شهرس��تان همدان – شهر 

همدان – روستای دینار آباد – کنار جاده اصلی  روبه روی  پارک شهدای گمنام 
خوانده: آقای محمد قلی پیریائی توانا فرزند ش��اداهلل به نشانی –بخش اللجین بهار –روستای دینارآباد –جنب 

خیابان اصلی
 خواسته: حجر 

گردش��کار- دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده  وبا اس��تعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل انشاء رای می شود.

))رأی دادگاه(( در خصوص درخواست  آقای مصطفی پیریائی توانا فرزند محمد قلی  مبنی بر صدور حکم حجر 
آقای محمد قلی پیریائی توانا فرزند ش��اداهلل بدین توضیح که متقاضی صدور حکم حجر طی درخواس��ت خود 
اجماال چنین اظهار داشته که :فرزند خوانده می باشد که خوانده به دلیل کهولت سن وبیماری آلزایمر قادر یه 
انجام امور شخصی خود نیست وتقاضای صدور حکم حجر وی رانموده است. دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات 
پرونده ومالحظه نظریه پزشکی قانونی استان همدان به شماره وتاریخ 1395/24/1/01/55097- 1398/9/16 
که درآن قید گردیده : بر اساس ارزیابی روانپزشکی انجام شده دچار اختالل شناختی تاشی از زوال عقلی شده 
اس��ت وبه همین دلیل توانایی اداره اموال  مالی وش��خصی خود را ندارد .این وضعیت از روز جاری مورد تایید 
اس��ت.همچنین با توجه به س��ایر قراین مثبته  موجود از جمله تحقیق از خوانده ،حجر وی به سبب عدم رشد 
محرز بوده ودادگاه به اس��تناد مواد ،70،58،57،48،1 قانون امور حس��بی وهم چنین مواد 1218،1207 قانون 
مدنی حکم بر حجر آقای محمد قلی پیریائی توانا فرزند ش��اداهلل صادر واعالم می دارد، زمان حجر وعدم رش��د 
مشارالیه از تاریخ 1398/9/16 می باشد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه محترم تجدید نظر استان همدان است .
)م الف 435( آ-9813332

قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش اللجین – مهرداد گنجعلی دارائی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم معصومه زوری دارای شناس��نامه ش��ماره 3671522577 به شرح دادخواست به کالسه 980737 از این 
ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا زوری پور  بشناسنامه 319 
در تاریخ 98/8/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد 
ذیل:  1- معصومه زوری فرزند عباس دارای کد ملی 3671522577 مادر متوفی 2- علی سرگزی فرزند ملک 

دارای کد ملی 3673615092 همسر متوفی      / متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 1519 آ-9813328
مظاهری- رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زابل

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 139860306007000822- 98/10/4 - هیئت اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  
متقاضی آقا/ خانم  بهرام بهرامی   فرزند  گل محمد      به شماره شناسنامه 13173  صادره تربت جام  در  یک  باب 
خانه/منزل به  مس��احت  151,25 متر مربع پالک فرعی از   959 -   اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم سهم االرث خانم ایران احدی از ورثه یحیی اسماعیل احمدی  
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 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف :98/205  آ-9812737
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/30

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد

1- ششدانگ یکباب منزل از پالک 81 اصلی به مساحت 237/03 متر مربع ابتیاعی خانم عاطفه سیدی زاده از محل 
مالکیت رسمی رضا جمال زاده برابر رای شماره 1544-98 مورخه 1398/07/21- کالسه 97-0334

2- ششدانگ یکباب منزل از پالک 3231 اصلی به مساحت 211/78 مترمربع ابتیاعی خانم عاطفه سیدی زاده از 
محل مالکیت رسمی رضا جمال زاده برابر رای شماره 1536-98 مورخه 1398/07/20-کالسه 97-0339

لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسیداخذ نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی 
واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف1200 آ-9813361
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/15
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rاستفاده نکردن از سرمایه های راهبردی 
 اقتصاد را ضعیف کرده است

یکی از مهم ترین چالش هایی که اقتصادهای باثبات و قدرتمند توانســتند برای 
اقتصاد خود تعیین تکلیف کنند نقش پذیری یا قابلیتمند کردن یا افزایش نرخ 
بهره وری منابع انســانی در کشورهاست. قطعاً ما باید به این پرسش مهم پاسخ 
دهیم منابع انسانی ما تا چه حد مهارت و تخصص دارند؟ چه مقدار به این موضوع 
آگاه هستند که پس از دانش آموختگی از دانشگاه چه مسئولیت، وظیفه و شغلی 

را باید در کشورعهده دار شوند؟
 تا زمانی که نتوانیم بهره وری عوامل انسانی را در کشور ارتقا دهیم دقیقاً عین دو 

خط به هم نارسیده یا نامتقارن عمل کرده ایم.
در طول دهه های گذشته ثابت شده بسیاری از سیاست گذاری  دولت ها، مخالفت 
با تقویت اقتصادی است. اعداد و ارقام عجیب و غریبی هم عموماً از سوی دولت ها 
مطرح می شود دال بر حل مشکالت اقتصاد و اشتغال، اما همچنان شاهد هستیم 
جمــع کثیر و بزرگی از جوانان تحصیلکــرده بیکارند. تا زمانی که این نقیصه را 
برطرف نکنیم و بهره وری را مبتنی بر دانشــی کردن اقتصاد جلو نبریم، در حوزه 

اقتصاد قدرتمند نخواهیم شد.
 وقتی هم درباره قدرتمند شدن اقتصادی صحبت می کنیم اگر بخواهیم یک بار 
از ابتدا تا انتها تعریف کنیم، شــاید هم آسیب شناسی آن با ذکر دالیل به شکل 
تفصیلی هم با جزئیات هم به شــکل مسئله هم به شــکل پاسخ به مسئله به 
سیاســت های اقتصادمقاومتی باید رجوعی دوباره شود. حال باید به این موضوع 
بپردازیم که پس از نزدیک به 6سال ما کجای منحنی رشد اقتصاد مقاومتی در 
کشــورمان هستیم و چه مقدار توانستیم اقتصادمان را تاب آور کنیم؟ چه مقدار 
توانستیم ظرفیت های انسانی و دانشی اقتصاد و بهره وری عوامل را ارتقا دهیم؟ ما 
چقدر توانستیم بهره برداری از سرمایه های راهبردی اقتصادمان مثل نفت، گاز و 

منابع را روند بهتری بخشیم؟ 
آیا با درست کردن مثالً یک پاالیشگاه چون خلیج فارس بخش بزرگی از نیازهای 

ما به خارج برطرف می شود؟ 
در واقع برای قوی سازی اقتصاد باید سرمایه گذاری و ظرفیت سازی را چندوجهی 
کرد و در مناطق اقلیمی کشورمان با توجه به ظرفیت ها توسعه بخشید تا بخش 
بزرگی از اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل به درآمدهای منطقه ای نفتی می شد و 
بخش زیادی از نیازهای اقلیمی ما برطرف می شد و بخش بزرگی از تحریم های 
انرژی ما از بین می رفت و مهم تر از آن بخش های بزرگی از اقتصاد ما قدرتمندتر 
می شد.به نظر می رســد یکی از مهم ترین الزاماتی که در پایان باید به آن توجه 

شود، مقابله با فقر است. 
هر چقدر بتوانیم سامانه نگاه به مبانی و اصول و بایسته ها و الزامات اقتصاد ملی 
را قدرتمند کنیم، اما اگر در اقتصاد کشور حتی یک فقیر هم وجود داشته باشد؛ 
یعنی آنکه دانش و بهره وری ایجاد شده به تکامل یافتگی و چابکی نرسیده و اقتصاد 
ملی همچنان ضعیف مانده و برای قدرتمند کردن آن باید همچنان برنامه ریزی 

و تالش کرد.

پزشکان تا پایان بهمن مهلت ثبت کارتخوان دارند

ضرب االجل مالیاتی برای حرفه های پزشکی
 اقتصاد/فرزانه غالمی  حجم فرار مالیاتی 
اقتصاد کشور از 10 هزار تا 100 هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود که در این میان سازمان 
امور مالیاتی، فــرار 40 هزار میلیارد تومانی 
را تأیید کرده است.براســاس بررســی های 
کارشناسی اگر رقم تأیید شده 40 هزار میلیارد 
تومانی از ســوی سازمان امور مالیاتی را مبنا 
قرار دهیم، رقم فرار مالیاتی حال حاضر اقتصاد 
کشور، 48 برابر بودجه وزارت ورزش وجوانان، 
2/9 برابر بودجه وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، 1/2 برابــر بودجه وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و 10/5 برابر 
یارانه نقدی پرداختی بــه خانوارها )ماهیانه 
3هزار و 800 میلیارد تومان( در هر ماه است. 
در این فضای پر حفره سیستم مالیاتی، کشور 
تحت شــدیدترین فشارهای 
تحریمی قرار دارد و براســاس 
الیحه بودجه سال آینده باید با 
448 هزار میلیارد تومان اداره 
شــود که به دلیل محدودیت 
روزافزون در فروش نفت تنها 
159 هزار میلیــارد تومان از 
درآمد کشور از ناحیه سرازیر 
شدن دالرهای نفتی به کشور 
خواهــد بود.در شــرایطی که 
اقتصاد کشور در تنگنای مالی 
قــرار دارد و دخــل و خرج از 
تعادل خارج شــده، حدود 40 درصد اقتصاد 
کشور معاف از مالیات است که این معافیت  
معادل 150 هزار میلیارد تومان را از اقتصاد 
پرهزینه کشــور دریــغ کرده اســت و 40 
درصد مالیات مــی پردازند و 20 درصد هم 
فراری هستند. بر همین اساس کارشناسان 
بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اصالح قوانین 
مربوط به معافیت هــای مالیاتی تأکید ویژه 
دارند تا عالوه بر جلوگیری از کسری بودجه، 
درآمــدی پایدار و پاک برای اقتصاد کشــور 
خلق شــود. ناگفته نماند که ضرورت اصالح 
نظام درآمدی دولت از طریق افزایش ســهم 
درآمدهای مالیاتی در بند 17 سیاست های 

اقتصاد مقاومتی تصریح شده است. 

 بگیر و ببند مالیات پزشکان
جامعه 100هزار نفری پزشــکان کشور در 
جریان افزایش شفافیت مالیاتی و گسترش 
چتر مالیات متناسب با درآمد در سال جاری 
بیش از هر زمانی زیر ذره بین قرار گرفته اند 
و از هر مرجعــی، رقمی در خصوص حجم 
فرارمالیاتی این قشــر پردرآمد کشور اعالم 
می شــود حال آنکه تاکنون بــه بهانه هایی 
همچــون نبود زیرســاخت و آموزش برای 
اســتفاده از کارتخــوان از چتــر مالیــات 
گریخته اند و درخواست وجه نقد از بیماران 
مراجعه کننده دارند یا اینکه با اجاره حساب 
دیگــران و از جمله منشــی مطب، راه را بر 
سازمان امور مالیاتی برای تخمین درآمد و 
تعیین مالیات حقه می بندند و از آن جایی 
که قوانین مالیاتی کشور ضریب علی الرأس 
بسیار اندکی وضع کرده، عدم ارائه اظهارنامه 

مالیاتی را اقتصادی تر می دانند.
 برآوردهای متعــددی از حجم فرارمالیاتی 
پزشــکان تاکنون اعالم شــده، اما سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرده در حالی که درآمد 
واقعی پزشکان 700 میلیارد تومان است، این 
قشر در سال 96 حدود 150 میلیارد تومان 
مالیات پرداخته اند. این سازمان در اظهارنظر 
دیگری گفته رقم مالیاتی پزشکان غیردولتی 
یک هزار و 200 میلیارد تومان است، اما فقط 

200 میلیــارد تومان از ایــن رقم پرداخت 
می شود.در مجموع برآورد شده اگر 60 هزار 
پزشک عمومی، 40 هزار پزشک متخصص و 
900 بیمارستان در کشور وجود داشته باشد، 
مالیات 9 هزار و 200میلیارد تومانی در سال 
باید از سوی این قشر پرداخت شود که 150 
میلیارد مالیات پرداختــی در برابر این رقم 

بسیار ناچیز است..

 مهلت نصب کارتخوان تا آخر بهمن 
تمدید شد

الزام پزشــکان به نصب کارتخوان از ابتدای 
ســال جاری از سوی ســازمان امورمالیاتی 
اعالم شد و مهلت نصب کارتخوان در آخرین 
مرحله تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شده 

است.
پیشتر بنا به اعالم دفتر مبارزه با پولشویی 
و فرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتی، تنها 
تعداد 20 درصد از پزشــکان مشــمول، به 
قانون تمکین کرده بودند، اما روز گذشــته 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
اعالم کرد: طبق آمار ســازمان امورمالیاتی 
40 درصد از مؤدیان پزشک کارتخوان  ثبت 
کرده اند، اما باید توجه کرد که بســیاری از 
مؤدیان ما، مؤدی هستند، اما مطب ندارند. 
به عنوان مثال متخصص بیهوشــی مؤدی 

است و اظهارنامه مالیاتی می دهد، اما خودش 
که از بیمار پولی دریافت نمی کند، بلکه در 
بیمارستان به نام او پول گرفته می شود، اما 
خودش باید مؤدی باشــد. یا در زمینه طب 
اورژانس هم به همین صورت اســت، البته 
طبق محاسبات ما بیش از 50 درصد مؤدیان 

پزشک،  کارتخوان نصب کرده بودند.
محمد جهانگیری اظهار کرد: در حال حاضر 
بحث ما آمار نیست، بلکه می خواهیم قانونی 
به صورت کامل اجرا و شفاف ســازی انجام 
شود. برای اینکه شفاف سازی و عدالت همراه 
با حفظ کرامت باشــد و از طرفی هم برای 
سایر صنوف الگویی شود که آن ها هم بتوانند 
در همین مســیر حرکت کنند و قانون هم 

اجرا شود، این کار را پیش می بریم.
به گفته وی رویکرد در وهله اول، دوم و سوم 
مذاکره و اطالع رسانی است، اما اگر تا پایان 
بهمن ماه برخی پزشکان برای ثبت کارتخوان 
اقدام نکنند، فهرســت این افــراد از طریق 
سازمان امور مالیاتی در اختیار معاونت فنی 
و نظارت سازمان نظام پزشکی قرار خواهد 
گرفت تا در قبال آنان اعمال قانون شــود و 
اگر این شــیوه مؤثر واقع نشد، سازمان امور 
مالیاتی اعمال قانون خواهد کرد که اعمال 
قانون براساس جرایم انجام می شود و می تواند 
در زمینه تمدیــد پروانه ها و... هم باشــد.

رقم مالیاتی 
پزشکان غیردولتی 
یک هزار و 200 
میلیارد تومان 
است، اما فقط 200 
میلیارد تومان از 
این رقم پرداخت 
می شود

بــــــــرش
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بازار را در قالب شرکت های دانش بنیان برای توسعه استارت آپ ها در جهت کار در این بازار وزارت نیرو در حوزه آب و برق پیش ببریم.مشکالت و مسائلی که ما در این حوزه داریم چه در حوزه مربوط به تحریم 
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یادداشت روز

 ساسان شاه ویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 دوشنبه 30 دی  1398 24 جمادی االول 1441 20 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9165 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9404121
بانک رفاه کارگران به اس��تناد س��ند رهنی شماره 79361 دفترخانه 33 مشهد علیه وام گیرنده آقای محمد مدنی، 
نام پدر: حس��ین، شماره ملی: 1828025534، شماره شناسنامه: 7290 و راهن آقای غالمعلی زحمتکش نام پدر: 
گل محمد به ش��ماره ملی 0849608082 شماره شناسنامه 32 اجرائیه ای تحت کالسه 9404121 در قبال مبلغ 
1/753/224/747 ریال )یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و س��ه میلیون و دویس��ت و بیست و چهار هزار و هفتصد و 
چهل و هفت ریال( تا مورخه 94/5/7 صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 95/01/23 در پایان مهلت مقرر 
در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه ششدانگ 
اعیان یکباب منزل پالک ثبتی 4261 فرعی از 11 اصلی بخش 9 مشهد )چهار هزار و دویست و شصت و یک فرعی 
از یازده اصلی بخش نه مشهد( به آدرس: طالب، میدان عسگریه، عالمه طباطبائی 16، بعد از چهارراه سوم سمت چپ 
)قائمی 8(، جنب پالک 262، به مبلغ 14/166/750/000 ریال )چهارده میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و 

هفتصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
1- حدود اجمالی ملک برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

شماالً: بطول 25 متر دیوار به دیوار خدارحیم تیموری،
شرقا بطول 9/60 )نه متر و شصت سانتیمتر( درب و دیواریست به خیابان،

جنوباً بطول 25 متر دیوار به دیوار اعیان محمد خرم دل،
غرباً به طول 9/90 )نه متر و نود سانتیمتر( دیوار به دیوار اعیان علی سلحشور

2- مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناس��ان کارش��ناس در روز ارزیابی به این ش��رح 
می باشد:

طبق بررسی های بعمل آمده مورد کارشناسی آدرس ملک مشهد، طالب، میدان عسگریه، عالمه طباطبایی 16، بعد 
از چهارراه سوم سمت چپ )قائمی 8(، جنب پالک 262

مدارک ثبتی: طبق کپی س��ند شش��دانگ اعیان پالک 4261 فرعی از 11 اصلی بخش 9 مش��هد با ش��ماره ورقه 
مالکیت 902704 و بنا به اظهارات متعهد علیه آقای غالمعلی زحمتکش، ملک در زمان بازدید عنوان شد در تملک 

خودشان می باشد.
عرصه: موقوفه آستان قدس رضوی به مساحت طبق سند 243/75 مترمربع با حد و حدود

شماالً بطول 25/0 متر به ملک مجاور
شرقاً به صور 9/60 )نه متر و شصت سانتیمتر( به ملک مجاور

جنوباً بطول 25/0 متر به ملک مجاور
غرباً به طول 9/90 )نه متر و نود سانتیمتر( به خیابان که در طبیعت منطبق بر حدود اجمالی می باشد.

اعیانی: طبق کپی گواهی پایان ساختمانی به شماره 4/19232 تاریخ 1379/12/28 شهرداری منطقه 4 مشهد در 2 
طبقه بصورت دو واحد مسکونی به مساحت 321/0 مترمربع شامل طبقه همکف مسکونی 144/0 مترمربع، طبقه اول 
مسکونی 145/0 مترمربع و طبقه دوم اتاق همراه خرپشته 32/0 مترمربع که در حال حاضر بهره برداری به مساحت 
351/0 مترمربع بصورت سه واحد مسکونی در سه طبقه همکف، اول و دوم می باشد طبقات همکف و اول و دوم هر 
یک دارای خواب، آشپزخانه، سرویس پله و بعضاً دارای هال، پذیرایی، سرویس بهداشتی و حمام است. طبقات اول و 
دوم، نوسازتر، بعضاً در برخی طبقات دارای آشپزخانه اپن و بعضاً همراه تزئینات و نورمخفی است و )طبقه دوم جنب 
خرپشته بنا اضافه شده است( طبقه دوم به صورت یک خواب، طبقه اول به صورت دو خواب است و طبقه همکف 
دارای آشپزخانه )غیراپن( و شامل هال، پذیرایی و چند خواب که قسمتی به صورت دو اتاق )از داخل به هم مرتبط 

است و به حیاط هم جداگانه مرتبط است( همچنین جنب حیاط دارای انباری و نیز سرویس بهداشتی است.
مشخصات فنی: اسکلت نیمه فلزی، مصالح بنایی )آجر، آهن(، پوشش سقف طاق ضربی، نما سنگ، پنجره ها بعضاً 
آلومینیوم، جنس کف ها بعضاً سرامیک و موزائیک و سنگ و بدنه بعضاً برخی قسمت ها همراه قسمتی کاشی کاری 
است، گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی با قدمت حدود 30 سال می باشد )طبقات اول و دوم از قدمت کمتر 

و نوسازتر است و در قسمت هایی بازسازی و یا الحاق شده است(
امتیازات: آب 2، برق 2 و گاز 1 ارزش ملک فوق الذکر )حقوق استیجاری عرصه و اعیان و انشعابات( در حال حاضر با 
توجه به موقعیت منطقه ای و مکانی، مساحت و ابعاد و کیفیت و مشخصات فیزیکی و بدون استعالم از مراجع قانونی 

و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد.
ارزش جمعاً مبلغ چهارده میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال )14/166/750/000 

ریال( اعالم می گردد. و ملک مذکور برابر گزارش فوق در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.
ملک موصوف برابرنامه شماره 139885606271009482 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد.

مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ چهارده میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال )14/166/750/000 ریال( در روز ش��نبه مورخه 1398/11/19 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
اول اجرای ثبت مشهد واقع در نبش خیابان پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. 
ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق 
تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار 

خواهد شد. آ- 9813308
 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای 1- مس��عود ش��ریعتی مقدم 2- علی ش��ریعتی مقدم 3- تهمینه ش��ریفی به پرداخت مبلغ 
4/000/000/000 ریال در پرونده کالسه 396، پالک ثبتی شماره 56127 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی 
بلوار فردوسی- خ. رسالت 23- پ 38- ط 2 دارای عرصه به مساحت حدود 94 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 
94 مترمربع ش��امل یک واحد آپارتمان مسکونی توقیف گردیده و به مبلغ 8/050/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت که در تاریخ 98/11/24 س��اعت 9 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی 
وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. 

قیمت پایه 8/050/000/000 ریال می باشد. آ- 9813261
دادیار واحد مزایده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظ��ر به محکومیت آقای زین العابدین فالحیان فرزند محمد در پرونده کالس��ه 640 مزایده خودرو وانت دوکابین 
تویوتا هایلوکس مدل 2009 به ش��ماره پالک 88 ج 754 ایران 12 و ش��ماره شاسی 491022796 و شماره موتور 
670067 توقیف گردیده و به مبلغ 4/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 98/11/14 ساعت 10 
صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام 
کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروش خواهد ش��د. قیمت پایه 4/000/000/000 ریال 

می باشد. آ- 9813299
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 11 اجرای احکام کیفری ویژه نیابت دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده- نوبت اول
نظر به محکومیت آقای ایرج فرش��ته پور به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 382، یک و 
نیم دانگ پالک ثبتی شماره 262 فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی رودکی شمالی 8- پ. 145 دارای 
عرصه به مس��احت حدود 510 مترمربع و اعیان به مس��احت حدود 267 مترمربع شامل دو طبقه توقیف گردیده و 
به مبلغ 14/375/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/11/12 س��اعت 10 صبح در محل ش��عبه 
مزایده اجرای احکام کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 )واحد 
مزایده( و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه ششدانگ 57/500/000/000 ریال می باشد. 

آ- 9813291
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای جالل رجب زاده به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 622 مزایده، پالک 
ثبتی ش��ماره 44 فرعی از 186 اصلی بخش 10 مش��هد به نش��انی بلوار هاشمیه- هاش��میه 62- سه راهی سمت 
راس��ت- داخل اراضی قضات داخل اولین خیابان سمت چپ به مساحت حدود 3276 مترمربع و اعیان به مساحت 
حدود* مترمربع شامل یک قطعه زمین که 400 سهم از پالک فوق به مالکیت خانم صدیقه خورشیدی کسر گردیده 
اس��ت توقیف گردیده و به مبلغ 136/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/11/28 ساعت 9 

صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام 
کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه 136/000/000/000 ریال 

می باشد. آ- 9813272
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 14 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ش��رکت مثلث بام ش��رق به ش��ماره ثبت 2158 و شناس��ه ملی 10862036063 به استناد دو برگ 
استشهادیه به شماره 117702 و 117701 گواهی شده در دفتر اسناد رسمی شماره 16 فیض آباد منضم به تقاضای 
کتبی مالک جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت سند مالکیت 
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 11750 مترمربع پالک 434 فرعی واقع در اراضی شادمهر پالک 
45- اصلی بخش یک مه والت که متعلق به شرکت مذکور می باشد به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی 
سیستم جامع امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه در دفتر 176 صفحه 44 ذیل 56127 بنام آقای محسن یوسف زاده 
فرزند محمد حسن صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی 32445- 1389/08/12 دفتر اسناد رسمی 
شماره 4 تربت حیدریه به شرکت مذکور انتقال گردیده است سوابق ثبتی و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
لذا به استناد تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 6/98/100  آ-9813365
تاریخ انتشار: 1398/10/30

رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800132
بدینوس��یله به حس��ین نیاز پور فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 177 و ش��ماره ملی 0779525191 متولد 
1359/1/25 و خانم رویا عبداله زاده احتراما در خصوص کالس��ه 9600231 له ش��ما علیه حسین نیازپور و مجید 
صفائیان در خصوص اعتراض به نظریه رئیس ثبت مراتب به ثبت اس��تان خراسان رضوی گزارش و منجر به صدور 
رای هیئت نظارت به شرح بین الهاللین گرید:)با عنایت به گزارش اداره ثبت اسناد و امالک درگز و گزارش کارشناس 
مربوطه و بررس��ی س��وابق ارس��الی و الیحه اعتراضیه معترض هیئت به اتفاق آرا اعتراض ثالث را مردود دانسته و با 
تجویز ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 87/6/11 نظریه رئیس ثبت عینا تایید می 

گردد.(آ-9813360
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی درگز- ناصر حسن زاده

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

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 139860330002019479 مربوطه به پرونده کالسه 1396114430002000661 آقای/

خانم  بهرام باقری ضمیر فرزند محرم در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمساحت 72/00 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 2305 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری شده مع الواسطه از محمدرضا منتظری و خدیجه محبی. )م الف 4500 (
2- رأی شماره 139860330002022839 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001014 آقای/

خانم  محمد حیدری فرزند غالمحس��ین در قسمتی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

بمساحت 166/50 مترمربع پالک شماره 2321 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 
رسمی به شماره 103394 مورخ 81/8/8 دفترخانه 8 قم.  )م الف 4499 (

3- رأی شماره 139860330002007128 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002016919 آقای/
خانم  عربعلی احمدلو فرزند ش��یرعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 63/50 مترمربع پالک شماره 542 فرعی از 1953 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه 
عادی / س��ند رس��می / سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از سید محمد حسینی خریداری کرده است. )م 

الف 4498 (
4- رأی شماره 139860330002020124 مربوط به پرونده کالسه 1391114430002016209 آقای/

خانم  محمد ش��یرزاد فرزند مراد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
120 مترمربع پالک شماره 0 فرعی از 1980 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری 

مع الواسطه از حسن خانی ثبت در دفتر 324 صفحه 238. )م الف 4497 (
5- رأی شماره 139860330002024660 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002001505 آقای/

خانم  اعظم محمودی فرزند محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
100 مترمربع پالک ش��ماره 2272/5/1016 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند 

رسمی شماره 32513 مورخ 97/07/19 دفترخانه 54 قم. )م الف 4496 (
6- رأی شماره 139860330002022018 مربوط به پرونده کالسه 1391114430001004523 آقای/

خانم  نجف پاس��االری کلکو فرزند اله قلی در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمس��احت 96/90 مترمرب��ع پالک ش��ماره 2602/8 اصلی واقع در بخش دو ثبت ق��م. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از اله قلی پاساالری کلکو. )م الف 4495 (
7- رأی شماره 139860330002021773 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000456 آقای/

خانم  اللهقلی خیری فرزند خان حس��ین در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 50 مترمربع پالک شماره 2181 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از حسین رضویان احدی از ورثه سید محمد رضویان. )م الف 4494 (
8- رأی شماره 139860330002024042 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002000640 آقای/

خانم  مهدی احمدبیگی فرزند ابوتراب در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت 114/60 مترمربع پالک ش��ماره 1846/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی 

خریداری مع الواسطه از کبری و سکینه موسوی حرمی. )م الف 4493 (
9- رأی شماره 139860330002024668 مربوط به پرونده کالسه 1392114430002001305 آقای/

خانم ابراهیم هفتانی فرزند غضنفر در قسمتی از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
62/32 مترمربع پالک ش��ماره 2302/3 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از محمدخان محمدی. )م الف 4492 (
10- رأی ش��ماره 139860330002023932 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000909 
آقای/خانم  عصمت فهیمی کنگ س��فلی فرزند اسمعیل در قس��متی از ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده بمساحت 54 مترمربع پالک شماره 2601/80 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت 
متقاضی طی س��ند رسمی ش��ماره 14016 – 96/11/3 دفترخانه 88 قم ثبت دفتر 208 صفحه 133. )م 

الف 4491 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل 
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )  قدس( آ-9812671
تاریخ انتشار اول: 1398/10/14  تاریخ انتشار دوم: 1398/10/30 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

اصل برگ س��بز خودروی سواری پراید دی ام )هاچ 
بک( مدل 1378 به ش��ماره انتظام��ی 32 ایران 116 
د 92 و ش��ماره شاسی S1442287194165  و شماره 
موت��ور 2417999 متعلق به آق��ای علی نخعی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد 
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برگ صورت جلسه و تعرفه واگذاری زمین  
اراض��ی امامی��ه و الهی��ه م��ورخ متعلق به 
آقای حس��ین صباغ فرزند غالمرضا مفقود 
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت هوش��مند ب��ه ش��ماره 13944832 خ��ودروی 
کامیون کمپرس��ی تیپ LK  40/1921 به شماره پالک 
ای��ران 52 564 ع 28 ب��ه نام حس��ین ش��هابادی به 
شماره ملی 0640244130 مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
13
36
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 2691665 ش��ماره  ب��ه  هوش��مند  کارت 
متعل��ق ب��ه آقای س��هراب ش��مس آبادی 
مفق��ود گردی��ده و ازدرجه اعتبار س��اقط 

می باشد .
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برگ س��بز خودروس��واری رنو تیپ لوگانL90  مدل 
 K4MA690D 1390 رنگ مشکی متالیک شماره موتور
 NAPLSRALD 01103315 135823و شماره شاسی
به ش��ماره انتظامی ای��ران 46 346 ق 16 به مالکیت 
علی محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 
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 آگهی تغییرات شرکت اشکان لفاف 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

38742 و شناسه ملی 10380543811    
 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398,09,11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - آقای نادر زواشکیانی به 
ش��ماره مل��ی 0937745154 و آقای هاش��م 
مل��ی 0930632869و  ش��ماره  ب��ه  گواه��ی 
س��ید جمال ش��جاعیان حسینی ش��ماره ملی 
0940881071 به س��مت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )738370(

/ع
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4

آگهی تغییرات شرکت مینا طب آسیا شرکت تعاونی به شماره ثبت 738 و شناسه ملی 10380089433    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,17 ونامه شماره 3203 مورخ 98,5,28 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - نس��رین بهمن صفار به ش��ماره ملی 0793507375 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا میری به شماره ملی 
0794677967 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کوثری مقدم به ش��ماره ملی 0793402204 به س��مت منش��ی هیئت مدیره و 
مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار 
با امضای ثابت مجید کوثری مقدم ) مدیر عامل ( و خانم نس��رین بهمن صفار )رئیس هیئت مدیره ( و مهر تعاونی دارای اعتبار اس��ت و اوراق 

عادی و نامه های اداری با امضای آقای مجید کوثری مقدم ) مدیر عامل ( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )738465(

9ع
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س��ه برگ س��ند موتور س��یکلت  امجد به 
مالکیت  انتظامی 792/34299به  ش��ماره 
حس��ین عل��ی زاده مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 1. مزای��ده گذار : هتل ثامن واقع در مش��هد انتهای 
 بل��وار وکی��ل آب��اد ابت��دای ج��اده طرقب��ه متعلق به

سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر
2. موضوع مزایده : 

2/1 - اج��اره مغازه به مس��احت 23 مت��ر با امتیازات 
کامل حاشیه بلوار امام رضا طرقبه 

3. میزان سپرده شرکت در مزایده : 
3/1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15/000/000 ریال. 

4. مح��ل و مهل��ت بازدی��د از محل و دریافت اس��ناد 
مزایده : مش��هد انتهای بلوار وکیل آباد ابتدای جاده 
طرقبه هتل ثامن واحد اداری هتل/ حداکثر تا ساعت 

16 مورخ 98/11/5
5. محل و مهلت تحویل پیش��نهادات: مش��هد انتهای 
بلوار وکیل آباد ابتدای جاده طرقبه هتل ثامن واحد 

اداری هتل/ حداکثر تا ساعت 14 مورخ 98/11/15
6. محل و زمان بازگشایی پیشنهادات : تهران خیابان 
کریم خان زند خیابان ایرانشهر بعد از چهارراه اراک 

پالک 137 مورخ 1398/11/16
از کلی��ه متقاضیان واجد صالحی��ت دعوت میگردد با 
همراه داش��تن مدارک سوابق کاری در تاریخ تعیین 

شده به واحد اداری هتل مراجعه نمایند. 
جهت کس��ب اطالعات با ش��ماره 4-35510900 واحد 

اداری تماس حاصل گردد.   /ع
98
13
38
0

رها کردن بازار بزرگ ۸۵ 
میلیونی داخل به هوای 

صادرات اشتباه بود
تســنیم: محمد خوش چهره، اقتصاددان با 
انتقاد از رهاشــدن بازار داخل و توجه بیش از 
اندازه به صادرات گفت: این خطای استراتژیک 
بنیادی اســت که خیلی از دولتمردان در چند 
دهه گذشــته به هوای صادرات، بازار بزرگ 85 
میلیون نفری کشور را رها کرده اند.اینکه گفته 
شود یک کشــوری خودکفاســت و می تواند 
همه چیز خود را تولید کند شاید در دنیا چنین 
کشوری وجود نداشته باشد. باالخره اصولی در 
اقتصاد وجود دارد که بعضی از کشورها مزیت ها 
و امکاناتــی دارنــد در بخش های کشــاورزی، 
خدماتی، صنعتی و غیره که بقیه کشورها فاقد 
این مزیت ها هستند.وی اظهار کرد: آنچه قانون 
اساسی، مقام معظم رهبری و خیلی از دلسوزان 
نظام می گویند اینکه اقتصاد کشور نباید اقتصاد 

آسیب پذیر ناشی از وابستگی باشد.
اصل کاهــش وابســتگی از اصولی اســت که 
کشــورهای دنیا این مهم را پذیرفته اند و تالش 
دارند وابستگی های خود را به نوعی کاهش داده 
یا قطع کنند.اشتباهی که دولتمردان و اهالی خانه 
ملت در دو تا سه دهه گذشته در کشور داشته اند 
این اســت که برون نگر باشند و به همین دلیل 
در بازارها بیشتر به دنبال صادرات کاال و خدمات 
هستند، چون فکر می کنند مزیت های صادراتی 
خیلی زیاد اســت و دیده اند که بخش زیادی از 
کاال و خدمات کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا 
ساالنه روی ریل صادرات قرار می گیرد، اما مسیر 
طی شده بلوغ را چون ندیده اند به شدت معتقدند 
کشور باید برون نگر باشد.برخی ها تصور می کنند 
رشــد و توسعه کشــور باید به شدت وابسته به 
آمریکا، اروپا و غیره باشــد؛ به هیچ وجه چنین 
چیزی نیست بلکه باید نگاه ها بیشتر به مزیت ها 
و ظرفیت های داخل کشــور معطوف شود.این 
خطای استراتژیک بنیادی که خیلی از دولتمردان 
در چند دهه گذشته به هوای صادرات، بازار بزرگ 
85 میلیون نفری کشور را رها کرده اند به طوری 
که 95 درصد چای مملکــت در حال حاضر از 
خارج تأمین می شــود در حالی اســت که اگر 
مسئوالن درون نگر بودند بدون شک کشور با رفع 
مشکالت می توانست در این حوزه خودکفا شود.

خبر

 دلیل اصرار برخی نمایندگان
 برای اعطای معافیت  های مالیاتی در مناطق آزاد 

فارس: هدایت اهلل خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به توزیع رانت 
و سوداگری در مناطق آزاد، گفت: متأسفانه عده ای از نمایندگان به علت اینکه در 
حوزه انتخابی خود مناطق آزاد دارند، برای اعطای معافیت مالیات برارزش افزوده 

در مناطق آزاد اصرار می ورزند. 
وی دربــاره معافیت های مناطــق آزاد از پایه های مالیاتــی از جمله مالیات  بر 
ارزش افــزوده، گفت: در همه جای دنیا مناطق آزاد محلی برای رونق صادرات از 
طریق افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید هســتند، اما در ایران 

مناطق آزاد به محلی برای توزیع رانت و سوداگری تبدیل شده است.



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

استفاده از ظرفیت های حوزه برای کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس   برنا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در حاشیه یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: 
آسیب هایی که در فضای مجازی وجود دارد نگران کننده است، پس کارگروهی در همین راستا تعیین شد تا این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهد. وی افزود: در کارگروهی همکاری میان حوزه های علمیه 

خواهران و آموزش و پرورش با هدف کاهش آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد تا از ظرفیت های حوزه در مدارس بهره بگیریم.

اعتیاد به اینترنت دانشجویان را از تحصیل بازمی دارد
ایسنا: پژوهش تازه پژوهشگران دانشگاه 
سوانزی و دانشگاه میالن نشان می دهد 
دانشجویانی که ساعات بیشتری در طول 
روز مشــغول گردش در فضای اینترنت 

هستند تمایل کمتری به مطالعه دارند.
محققان همچنیــن دریافتند اعتیاد به 
اینترنت سبب احساس تنهایی می شود 

که شرایط را برای مطالعه حتی سخت تر می کند. از بین دانشجویانی که در این 
تحقیق شرکت کردند، ۲۵ درصد از آن ها اظهار کردند چهار ساعت در شبانه روز 
را آنالین هستند، در حالی که ۷۵ نفر از آن ها گفتند از یک تا سه ساعت در روز 
را در اینترنت می گذرانند. از بین این دانشجویان، ۴۰ درصد از آن ها در شبکه های 
اجتماعی وقت می گذراندند و بقیه از اینترنت برای جست و جوی اطالعات استفاده 
می کردند. پروفسور »روبرتو تروزولی« از دانشگاه میالن گفت: اعتیاد به اینترنت 
طیف وسیعی از توانایی های مغز را در نواحی کنترل انگیزه، برنامه ریزی و حساسیت 
بــه پاداش مختل می کند. عدم توانایــی در این مناطق می تواند انجام مطالعه را 
سخت تر کند. محققان دریافتند احساس تنهایی نقش بیشتری در احساسات مثبت 
دانشجویان ایفا می کند و هرچه تعامالت اجتماعی به دلیل اعتیاد به اینترنت کمتر 
باشــد، احساس تنهایی بیشتر می شود. بنابراین انگیزه برای مشارکت در محیط 

آموزشی در دانشکده به تدریج از بین می رود.

تمسخر لباس نیروی فضایی ارتش آمریکا
فارس: به گــزارش یاهونیوز، نیروی فضایی ارتش آمریکا کــه یک نیروی تازه 
تأسیس است، به دلیل استفاده از یونیفورم تازه اش مورد تمسخر رسانه ها و کاربران 
شــبکه های اجتماعی قرار گرفته است. دلیل تمسخر لباس نیروی نظامی ارتش 
آمریکا آن است که یونیفورم یاد شده بیشتر شبیه به البسه نظامی است که برای 
اســتتار در جنگل ها و در میان درختان به کار می روند و هیچ ارتباطی با حال و 
هوای این نیرو ها که قرار است مأموریت های فضایی داشته باشند، ندارد. نخستین 
بار پس از ارسال عکس هایی از این لباس نظامی در توییتر توسط حساب رسمی 
وزارت دفاع آمریکا بود که سیلی از واکنش ها نسبت به آن شکل گرفت. بسیاری 
از کاربران مدعی شدند لباس یادشده به گونه ای طراحی نشده که در زمان انجام 
مأموریت های فضایی به سربازان کمک کند. کاربر دیگری نیز به تمسخر در توییتر 
خود نوشت: شما انتظار دارید چند درخت در فضا پیدا کنید که چنین لباسی را 
طراحی کرده اید؟ فرد دیگری نیز تصریح کرد: فضا ســیاه رنگ است. من حس 
می کنم این نکته مهمی است که باید در طراحی لباس نیروی فضایی ارتش آمریکا 
به آن توجه می شــد. برخی کاربران هم به شوخی نوشتند بهتر بود ارتش آمریکا 
برای طراحی این لباس ها از مجموعه فیلم های جنگ ســتارگان الهام می گرفت. 

به گفته یکی از آن ها شاید این نیرو قصد دارد به جنگل های کره ماه حمله کند!

روسیهوچینبرایمقابلهباکاهشجمعیتچهمیکنند؟
راهکارهای شرقی برای فرزندآوری

مهر: چند روز پیش بــود که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه از کاهش 
جمعیت این کشور سخن گفت و خواستار 

افزایش جمعیت روسیه شد.
پوتین در ســخنرانی خود در مجلس با 
تأکید دوباره بــر موضوع جمعیت گفت: 
نــرخ زاد و ولد در کشــور دوباره در حال 

کاهش است، به همین منظور باید طرح های تشویقی جدیدی برای فرزندآوری زنان 
اجرا کنیم. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون کشور روسیه با بحران کاهش جمعیت روبه رو شده 
و پوتین نیز از ســال ۲۰۰۰ تاکنون همواره بر ضــرورت مقابله با این بحران تأکید 
کرده اســت. در حال حاضر نرخ باروری برای زنان روســی کمتر از ۱.۵ است اما به 
دنبال درخواست رئیس جمهور این کشور برای افزایش زاد و ولد، قرار است طرح های 

تشویقی بیشتری برای ترغیب زوجین به فرزندآوری اجرا شود.
روسیه تاکنون برای افزایش رغبت والدین به تولد فرزندان بیشتر، تسهیالت مختلفی 
ارائه داده و محوریت اصلی این مشوق ها نیز معافیت مالیاتی خانواده های پرجمعیت و 

پرداخت یارانه های نقدی به مادران و خانواده ها بوده است.

 فرزند بیاورید تا وام مسکن دریافت کنید
بر اساس قوانین این کشور، خانواده هایی با سطح درآمد پایین به ازای فرزند اول تا ۱۸ 

ماهگی کودک، کمک معیشتی دریافت می کنند.
این تسهیالت با افزایش شمار فرزندان بیشتر می شــود؛ به طوری که فرزندان دوم 

خانواده به مدت ۱۰ سال یارانه یا کمک معیشتی دریافت می کنند.
طرح دیگر دولت روســیه برای تســهیل شــرایط فرزندآوری اعطای وام مسکن به 
خانواده هاســت. بر اســاس این طرح، آوردن فرزند دوم و سوم منجر به پرداخت وام 
مسکن با سود بسیار پایین به خانوارها می شود. مدت بازپرداخت این وام به ازای فرزند 
دوم، سه سال و به ازای فرزند سوم پنج سال خواهد بود. از جمله دیگر تسهیالت این 
کشور برای کمک به افزایش جمعیت، پرداخت وام مسکن با رقمی باالتر از وام های 
پیشین، به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر است. به عالوه یکی از راهکارهای دولت 
روسیه برای مقابله با سقط جنین و در نتیجه افزایش شمار متولدین، سیاست گذاری 
فرهنگی در این زمینه از طریق برگزاری جلسات مشاوره و مددکاری اجتماعی برای 
مادران است. با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ باروری در روسیه ۱.۵ است، پوتین از 
ارائه تسهیالتی جدید به والدین خبر داده و اعالم کرده افزایش مشوق ها برای افزایش 

نرخ باروری به رقم ۱.۷ درصد تا چهار سال آینده است.
بر این اســاس، از این پس به کودکان سه تا هفت ساله خانوارهای کم درآمد کمک 
هزینه معیشتی پرداخت خواهد شد. به عالوه دانش آموزان نیز تا چهار سال اول مدرسه 

غذای رایگان دریافت خواهند کرد.

 تالش چینی ها برای تولد فرزند دوم در خانواده
اما نه تنها روسیه بلکه بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، فرانسه و اسپانیا 
نیز همچنان با بحران جمعیت دست و پنجه نرم می کنند. حتی چین با جمعیت ۱.۴ 

میلیارد نفر نیز با کاهش نرخ موالید خود روبه رو شده است.
به دنبال این موضوع نیز از ســال ۲۰۱۶ سیاســت تک فرزندی در این کشور لغو و 
سیاســت های افزایش فرزندآوری جایگزین آن شد. با این حال در چند روز گذشته، 

دفتر ملی آمار چین از کاهش بی سابقه زاد و ولد در این کشور خبر داده است.
بر اساس اعالم این مرکز، سال گذشته ۶۵ میلیون و ۱۴ هزار نوزاد در این کشور متولد 
شده اند اما این رقم نسبت به سال ۲۰۱۸، به میزان ۵۸۰ هزار نفر کاهش یافته است. با 
این حال در سال های گذشته دولت چین طرح های تشویقی متعددی را برای ترغیب 

والدین به آوردن فرزند دوم اجرا کرده است.

 پرداخت یارانه شیر به فرزندان دوم
در برخی از شــهرهای این کشــور خانواده ها به ازای تولد فرزنــد دوم ماهانه یارانه 
مشــخصی دریافت می کنند؛ به عالوه تا سن سه سالگی نیز به کودکان یارانه شیر 
پرداخت می شود. ارائه تسهیالت تحصیلی به فرزندان دوم خانواده ، کمک های مالی 
و رفاهی، اجرای معافیت های مالیاتی و تسهیل شرایط زایمان کم هزینه برای مادران 

ازجمله دیگر مشوق های دولت چین برای افزایش جمعیت بوده است.
به عالوه تولد فرزند دوم در این کشــور، منجر به کاهش ساعت کاری والدین به ویژه 
مادران، اعطای یک ماه مرخصی به پدران و افزایش مرخصی زایمان به زنان شــاغل 
می شود. نرخ باروری در چین در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱.۷ بود و نگرانی اصلی دولت این 

کشور کاهش شمار نیروی کار در دهه های آینده است.

 از کشورهای دیگر الگو بگیریم
در حال حاضر بیش از یک دهه اســت که ایران نیز با بحران جمعیت و کاهش نرخ 
باروری زنان روبه رو است؛ به طوری که به گفته کارشناسان تا ۳۰ سال آینده ایران جزو 

پنج کشور سالمند جهان خواهد بود.
در سال های گذشته بارها بر ضرورت اجرای سیاست های تشویقی برای ترغیب والدین 
به فرزندآوری تأکید شده اما این سیاست ها تاکنون آن طور که باید و شاید در کشور 
اجرا نشده است. این در حالی است که حساسیت روسیه و چین به عنوان کشورهای 
پرجمعیت جهان بر این موضوع بیش از پیش شــده و به اجرای طرح های مشــوق 
پرداخته اند. ارائه مشوق های مالی، الگوگیری از سیاست های جمعیت در دیگر کشورها 
و در کنار آن فرهنگ سازی برای افزایش فرزندآوری زوجین از جمله اقداماتی است که 

می تواند کشور را از بحران کاهش جمعیت خارج کند.

 گروه جامعه   رهبر معظم انقالب جمعه گذشته 
در جمع بندی خطبه اول، همت ملی برای قوی تر 
شدن ایران را تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان 
با  به جز  البته  مذاکره  از  »ما  گفتند:  و  خواندند 
و  قدرت  موضع  از  اما  نداریم،  ابایی  آمریکایی ها 
قوت«. ایشان تأکید کردند: این ملت عزیز و این 
کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز می شوند، نه 
تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش 
این هدف،  تحقق  پشتوانه  که  فناوری  و  علمی 
حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و تالش و 

کوشش بی وقفه مسئوالن و مردم است.
اکنون باید دید برای قوی تر شدن به چه الزامات 
اجتماعی نیازمندیم، مردم به چه چیزهایی نیاز 
دارند و مســئوالن در قبال جامعه چه باید بکنند 

تا جامعه قوی شود؟ 

 خودباوری ملی 
سینا کلهر، معاون فرهنگی و 
اجتماعی مرکز پژوهش های 
اسالمی  شــورای  مجلس 
اینکــه خودباوری  بیان  با 
نخســتین عامــل قوی تر 
شــدن جامعه ایران است، می گوید: خودباوری از 
مهم ترین کلیدواژه های انقالب اسالمی بوده که در 
این سال ها ذیل مفهوم »ما می توانیم« مطرح شده 
است.  وی ادامه می دهد: ما باید با تأکید بر این 
بــاور، در جامعه نهادینه کنیم که ما می توانیم 
قوی شــویم و باید قوی شویم. همچنین نکته 
مهــم دیگر در این موضوع این اســت که این 
قوی تر شدن، منوط و مشروط بر این است که 
بکوشیم روی پای خود بایستیم. متأسفانه در 
برخی مواقع ما این مهم را نادیده می گیریم که 
شاید جریان هایی در جامعه وجود داشته باشد 
که ایده آن ها نیز قوی شــدن باشــد، اما این 
قوی شدن را از طریق ارتباطات جهانی به ویژه 
آمریکا جســت وجو می کنند، غافــل از اینکه 
این ارتباط نوعی وابســتگی ایجاد می کند که 
موجب ســلب قدرت می شود. باید این نگرش 
در ذهن همه ما نهادینه شود که ما می توانیم 
قوی شویم و باید برای قوی تر شدن روی پای 

خود بایستیم. 

 باید روی پای خود بایستیم 
دکتر کلهر با اشاره به تاریخ معاصر ایران می گوید: 
به گــواه تاریخ، ملت ایران تجربه های متعددی را 
در خصوص قوی تر شــدن در حوزه های مختلف 
از جمله ســلول های بنیادین، انرژی هســته ای، 
فناوری های موشــکی و نانو، پیشرفت های علم 
پزشکی و... کسب کرده است و این نشان می دهد 
تنها راه قوی تر شدن ما خودباوری بدون تکیه بر 
هیچ قدرت خارجی است. این موضوع باید به عنوان 
یک مفهوم محوری در تفکر آحاد ملت قرار گیرد، 
به نحوی که وقتی از تک تک افراد جامعه پرسیده 
می شود غایت نهایی شما در جامعه چیست، بگوید 
ایرانی قدرتمند؛ در چنین شرایطی این خواسته 
ملی می تواند همه ما را در یک جهت قرار دهد و 

زمینه و زیرساخت قوی شدن را فراهم کند. 
 معاون فرهنگــی و اجتماعی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی با اشاره به اینکه شرط 
بنیادی قوی تر شدن کشور ایران همبستگی همه 
مردم اســت، می افزاید: اگر ما برای قوی شــدن 
احساس نیاز نکنیم و باور نداشته باشیم تنها راه 
قوی شدن ما ایســتادن روی پای خودمان است 
سایر تالش های ما به نتیجه نخواهد رسید؛ چرا که 

این نخستین شرط اساسی و بنیادی است. 

 زیرساخت های الزم برای قوی شدن
وی در خصوص دومین شــرط قوی تر شدن نیز 
می گوید: برای قوی شدن نیازمند ابزاری هستیم 

که فراهم شــدن آن ها ضروری اســت؛ چرا که 
نمی توانیم صرفاً با تکرار این کلمه که ما می توانیم 
و ما قوی می شــویم و باید قوی شــویم، امیدوار 
باشیم که قوی شویم. چرا که برای قوی شدن باید 
زیرساخت های آن فراهم شود. یکی از مهم ترین 
زیرساخت های قوی تر شدن این است که بدانیم 
به طور معمول و با کار عادی قوی نمی شویم. قوی 
شدن نیازمند تالش مضاعف است تا فاصله بین ما 
با کشورهای توسعه یافته طی شود. ما نمی توانیم 
عقب افتادگی هایی را که در بعضی از بخش ها به 
دلیل وضعیت تاریخی ما به وجود آمده، بدون کار 
و تالش و همت مضاعف جبران کنیم. دکتر کلهر 
ادامه می دهد: برای قوی تر شدن ناچار هستیم چند 
برابر دیگران کار کنیم و عزم خود را راسخ کنیم تا 
این راه کوتاه تر شود و ایمان داشته باشیم تجاربی 
کــه در حوزه های دیگر به عنوان پیشــرانه های 
قوی تر شــدن کســب کردیم و امید های جامعه 
ما محسوب می شوند، می توانند کمک کنند این 
مسیر را راحت تر طی کنیم و آنچه حائز اهمیت 
است اینکه ما می توانیم و باید به طور مداوم و به 
عنوان یک راهبرد مهم این مطالبه را یادآور شویم 
 و اجازه ندهیم در خطر شــعاری شدن قرار گیرد.

 راهبرد ملی
به گفته وی، مقــام معظم رهبری این مهم را به 
عنوان یک راهبرد ملی عنوان فرمودند و ضرورت 
دارد با کار و تالش مضاعف به شدت از آن مراقبت 

شــود و بخش قابل توجهی از هم و غم ما صرف 
این شود که تا چه حد این قوی تر شدن در حال 

اتفاق است. 
معاون فرهنگی و اجتماعــی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی با تأکید بر اینکه برای 
تحقق قوی تر شدن نمی توان مردم و مسئوالن را از 
یکدیگر جدا کرد، می افزاید: با اینکه نقش مسئوالن 
پررنگ تر از مردم است و آن ها به عنوان ریل گذاران 
جامعه می توانند این حرکت را سرعت بخشیده و 
یا مانع در برابر آن ایجاد کنند، اما واقعیت این است 
که تجربه ۴۰ ســاله ما نشان می دهد نباید امید 
ما صرفاً معطوف به مسئوالن باشد و باید بکوشیم 
بــه طور همزمان و همراه با هم مطالبه عمومی و 
اجتماعی پشت مسئولیت قرار گیرد تا مسئوالن در 
این چارچوب و چرخه مشخص شده حرکت کنند. 
دکتر کلهر ادامه می دهد: اگر ما این پروژه را فقط 
پروژه ای حکومتی و در حیطه وظایف مســئوالن 
ببینیم نباید منتظر اتفاق خاصی باشیم، در حالی 

کــه می توان با عــزم و مطالبه 
عمومی مبتنی بر نظارت عمومی 
به این مهم دســت یافت. البته 
نقش اصلی بر عهده مسئوالن 
اســت اما تجربه نشان می دهد 
هرگاه ما مســئولیتی را صرفاً 
برعهده مسئوالن قرار داده ایم به 

سرانجام نرسیده ایم. 

 اعتماد به نفس ملی
میثــم مهدیــار، دکترای 
جامعه شناســی با اشاره به 
ضرورت قوی شــدن مردم 
در شــرایط فعلی کشــور 
می گوید: نخستین پیش نیاز 
قوی تر شدن ما، اعتماد به نفس ملی است و برای 
این منظور باید نقاط ضعف خود را شناسایی و با 
استفاده از تجربه های گذشته آن ها را رفع کنیم و 

نقاط قوت خود را افزایش دهیم. 
دکتر مهدیار می افزاید: در دو سده اخیر کشورهای 
غربی و آمریکا کوشــیده اند با پیام های تبلیغاتی 
منفــی قدرت و توان ایرانیــان را نادیده گرفته و 
اعتمــاد به نفس آن ها را تضعیف کنند تا نتوانیم 

به نقاط قوت خود مسلط شویم. در بخش علمی 
می توان به حوزه علوم انسانی اشاره کرد؛ به طوری 
که نظریه استعماری بر این حوزه حاکم بوده است 
که از یک ســو پیشینه تاریخی و نقاط مثبت ما 
را نادیــده گرفته و از ســوی دیگر نقاط ضعف و 
محدودیت های ما- از جمله اقتصادزدگی ایرانیان- 
را در حوزه های مختلف جامعه شناسی برجسته 
کرده است. این انگاره ها یکسری خلق و خوهایی 
به مردم ایران نســبت داده که این مسئله تأثیر 
روانی منفی داشــته و موجب شکل گیری روحیه 

خود تخریبگری بین نخبگان می شود. 

 فاصله گرفتن
 از استعمارزدگی علوم انسانی 

وی ادامــه می دهد: با مــروری بر متونی که ذیل 
پارادایم اســتعماری در خصوص جامعه شناسی 
ایران نوشته شده است می توان گفت چند ویژگی 
کلی نظیر دروغگویی، اســتبدادزدگی، ریاکاری، 
تکروی و غیرمشارکتی بودن و 
غیره در مورد ایرانیان تکرار شده 
است که وقتی این گزاره ها تکرار 
می شوند موجب تخریب اعتماد 

به نفس ایرانیان می شود. 
وی با اشاره به اینکه اعتماد به 
نفس الزمه خالقیت و نوآوری 
است، می گوید: کشورهای غربی 
به ویــژه آمریــکا در تالش اند از 
طریق رسانه های خود و شبکه های مجازی نقاط 
ضعف ایران را با نقاط قوت سایر کشورها مقایسه 
کنند تا با تضعیف اعتماد به نفس ما مانع رشد و 

شکوفایی استعداد ها و دستیابی به قدرت شوند. 
دکتر مهدیار می افزاید: همه کشورها در کنار نقاط 
مثبت خود یکسری ضعف هایی نیز دارند، اما آنچه 
در رسانه های غرب مشاهده می شود مقایسه نقاط 
قوت همه کشــور ها با نقاط ضعف ایران اســت. 
بنابراین باید بکوشیم به طور واقع بینانه با تکیه بر 
نیروی جوان و داشته ها و دستاوردهای ملی خود 
در این ۴۰ ســال، روحیه اعتماد به نفس ملی را 
افزایش داده و خالقیت و شکوفایی استعدادهای 
بالقوه خویش را در زمینه های مختلف به فعلیت 

برسانیم. 

کارشناسان در گفت و گو با »قدس« از الزامات اجتماعی قدرت گرفتن ملت ایران می گویند

قوی تر شدن در گرو خودباوری ملی است

قوی تر شدن منوط 
و مشروط بر این 

است که بکوشیم 
روی پای خود 
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موتورهای اسقاطی و آلودگی هوا
مهر: عیســی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: ما کشور اسقاطی ها شده ایم و انتظار هوای پاک داریم. از 
۱۱ میلیون موتورسیکلت، حدود ۹.۶ میلیون اسقاطی هستند اما 
می گویند این ها ابزار رزق و روزی مردم است و ناچار باید حرکت 
کنند و هوای آلوده تولید کنند. هر موتورسیکلت اسقاطی هفت 

تا هشت برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کند.

راهکاری برای تقلب نکردن دانشجویان
فارس: سیدحسن صدوق، رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی 
می گویــد: برای جلوگیری از تقلــب در پایان نامه ها باید جذب 
دانشــجویان دکترا را کاهش دهیم تا ارتباط اســتاد و دانشجو 
راحت تر باشــد. به این ترتیب دانشــجو نمی تواند تقلب کند و 
وقتی از پایان نامه دفاع می کند به محض شــروع، همه استادان 

می فهمند این رساله یا پایان نامه کار خود دانشجو است یا نه؟

کاغذ مچاله ای که به گوشه ای پرتابش می کنند!
تسنیم: شهرام جباری زادگان، کارشناس حوزه حمل و نقل 
عمومــی می گوید: موضوع کمک دولت به سیســتم حمل و 
نقل عمومی روی کاغذ شبیه یک نقاشی خوش آب و رنگ، 
زیبا به نظر می رسد اما در مقام اجرا، به یک تکه کاغذ زشت 
مچاله شده شــباهت دارد که این و آن به گوشه ای پرتابش 

می کنند. 

رئیس صندوق رفاه ادعای معاونش را تکذیب کرد
آنا: ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان در واکنش به 
اظهارات معاون امور دانشجویان این صندوق که مدعی افزایش وام 
ودیعه مسکن دانشجویان خارجی تا ۱۵ میلیون تومان شده بود، 
گفت: صحت ندارد؛ هیچ تغییری در میزان وام های دانشجویان 
صورت نگرفته است. مطیعی در پاسخ به اینکه چرا ایشان این خبر 
را اعالم کرده است، گفت: از خودشان بپرسید، بنده اطالعی ندارم.

دانشگاه از مردم جامانده است
آنا: دکترمحمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در 
یادداشتی نوشت: »بپذیریم که در تربیت اجتماعی نسل جوان در 
انجام رســالت خود کوتاهی کرده ایم و شبهات را به هنگام خود 
پاسخ نداده ایم. وظیفه ما تنها آموزش عالی نبوده است. دانشگاه از 
مردم صبار و شکور جامعه پیشروی استکبارستیز جامانده است. 

شبهات، جوان دانشگاهی را به خود مشغول کرده است«.

باید با تخلف وکال برخورد شود
تسنیم: علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکال و کارشناسان 
قوه قضائیه می گوید: اینکه نتــوان با تخلف وکیل برخورد کرد 
به معنای استقالل نیست، من می گویم چنین استقاللی منفور 
است. استقاللی که یک وکیل یا کارشناس به حقوق یک شهروند 
تجاوز کرده و امیدی به برخورد با آن نباشد را اصالً نمی خواهیم و 

نباید هیچ کانون و مرکزی چنین استقاللی داشته باشد.

تعلل برای دانشگاه شدن سه مؤسسه غیرانتفاعی
مهر: علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
می گوید: سه مؤسســه غیرانتفاعی که از اســتانداردهای الزم 
برخوردار هستند، در خراسان رضوی با یکدگیر ادغام شده اند و 
قرار شده درصورتی که این کار انجام شود مجوز دانشگاه شدن 
آن صادر شود. ولی متأسفانه وزارت علوم تعلل کرده و این تعهد 

خود را انجام نمی دهد. 

از ساخت پالسکو چه خبر؟
باشگاه خبرنگاران جوان: محمد ساالری، عضو شورای شهر 
تهران می گوید: ســه سال از وقوع حادثه پالسکو گذشته است، 
اکنون کار احداث ساختمان جدید پالسکو پیش نمی رود و صرفاً 

در طبقات تحتانی اقدامات مقاوم سازی را انجام می دهند.
وی افزود: پالســکو تاکنون بدون پروانه پیش رفته و شهرداری 

تهران قصوری نداشته است.

انتقاد از کانون وکال
فارس:رامتین قانع، رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه البرز گفت: 
متاسفانه کانون های وکال تحمل پیشرفت های پرشتاب مرکز را 
در دوره جدیــد ندارند و به جای آنکه در این رقابت، خود دچار 
تحول شوند سعی دارند از پیشرفت مرکز جلوگیری کنند و هنوز 
اندر خم قانونی یا غیر قانونی بودن مرکزی هستند که نزدیک به 

۲۵ هزار وکیل عضو آن است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

سید پرویز فتاح مطرح کرد
هشدار به مسئوالنی که امالک 

بنیاد مستضعفان را پس نمی دهند
اگر  بنیاد مســتضعفان گفت:  فارس: رئیس 
کســانی از صاحبــان قــدرت، امــالک بنیاد 
مستضعفان را تخلیه نکنند، با حکم قضایی به 

سراغ آن ها می رویم.
ســید پرویز فتاح، در پاسخ به پرسشی درباره 
امالکــی که به برخــی افراد خاص رســیده، 
گفت: برخی مواقــع بنیاد امالکی را فروخته و 
ثمن معامله را گرفته؛ ولی درمورد آن هایی که 
متصرف امالک بنیاد هستند و در واقع ملک را 
گرفته اند و اجاره نمی دهند و تخلیه نمی کنند، 
حکم قضایــی تخلیه را خواهیــم گرفت و با 
کسی شوخی نداریم. با زبان خوش بیایند پس 
بدهند. آن هایی که با زبان نرم، امالک را تخلیه 
نمی کنند ما باید از زبان قضایی استفاده کنیم و 

با مدرک سراغشان برویم.
فتاح گفت: نمی خواهیم اسامی را اعالم کنیم، 
ولی اگر الزم شد در شرایطی چاره ای جز اعالم 

نخواهد بود؛ ان شاءاهلل کار به آنجا نکشد.

آموزش

یک مسئول آموزش عالی سالمت عنوان کرد

 توقف افزایش ظرفیت
 در سه رشته پرطرفدار پزشکی

ایسنا: قائم مقام ســتاد تحــول و نوآوری در 
آموزش عالی ســالمت گفت: تا ســال ۱۴۰۰ 
افزایش ظرفیت در ســه رشته پرطرفدار علوم 

پزشکی نداریم.
دکتر سید حسن امامی رضوی گفت:  ۸۰ درصد 
نیازهای ما به رشته های مختلف علوم پزشکی 
و همچنین نیروی انســانی در این رشته ها تا 
سال ۱۴۰۰ مشخص شده است و ما می دانیم 
تا این ســال به چه تعداد نیروی انســانی و در 
چــه رده تخصصی نیاز داریم و ۲۰ درصد بقیه 
این نیاز نیز در حال انجام است، بنابراین افزایش 
ظرفیتی در سه رشته دندانپزشکی، پزشکی و 

داروسازی نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد:  به دلیل توزیع نامناسب نیروی 
انسانی در رشته های پزشکی، برخی از پزشکان 
حاضر نیستند در مناطق محروم خدمت کنند 
و ترجیح می دهند در مرکز استان ها باشند، در 

نتیجه گاه برخی پزشکان بیکار می مانند.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد
فراوان ترین نام انتخابی 

خانواده های ایرانی
ایرنا: سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: »امیرعلی« 
و »فاطمه« فراوان ترین نام انتخابی خانواده های ایرانی 
است که از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری 

برای نوزادان خود انتخاب کرده اند.
سیف اهلل ابوترابی افزود: در ۹ ماه گذشته فراوانی 
اسامی پسران که خانواده ها برای نوزادان خود 
انتخاب کرده اند به ترتیــب امیرعلی، محمد، 
علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، 

سامیار، محمدطاها و آریا بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۰ نامی 
که جزو فراوان ترین نام های دختران است شامل 
فاطمه، زهرا،  حلما، زینت، یســنا، آوا، مرسانا، 

نازنین زهرا، باران و فاطمه زهرا بوده است.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال اعالم کرد: در 
۹ ماه گذشــته ۹۱۳ هزار و ۳۴۵ نفر در کشور 
متولد شــدند و در برابر هر ۱۰۰ رویداد والدت 
با جنسیت دختر حدود ۱۰۶ رویداد والدت با 

جنسیت پسر ثبت شده است.

علم و فناوری

تحویل ماهواره »ظفر« به وزارت ارتباطات
 ایرانیان در انتظار 

پیام فارسی از فضا
ایسنا: طراحی و ســاخت ماهــواره تحقیقاتی و 
سنجش از دور »ظفر« از سوی محققان دانشگاه 
علــم و صنعت ایران به پایان رســید و به وزارت 
ارتباطات تحویل داده شد. با تحویل این ماهواره 
بــه وزارت ارتباطات، مقدمات برای تحویل آن به 
وزارت دفــاع و قرار گرفتن در مدار نهایی صورت 
خواهد گرفت. این ماهواره، یک ماهواره تحقیقاتی 
است که در کنار مأموریت تحقیقاتی، یک پیام به 

زبان فارسی مخابره خواهد کرد.
وزیر ارتباطات از مردم دعــوت کرد پیام خود را 
با هشــتگ #صدای_ایران و یا از طریق ســایت 
ZafarPlus.IR به وزارت ارتباطات اعالم کنند 
تا از میان این پیام هــا، بهترین ها برای پخش از 

طریق ماهواره »ظفر« انتخاب شود.
ماهواره ظفــر دارای وزن ۹۰ کیلوگرم و طول 
عمر تجهیزاتی ۱.۵ ســال است و حداقل ۳۰۰ 
درصد نســبت به ماهــواره »نوید« در وضعیت 

بهتری است.

بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت:
وجود آفالتوکسین در لبنیات 

اجتناب ناپذیر است
ایرنا: معاون کل وزارت بهداشــت گفت: اینکه 
لبنیات حاوی آفالتوکسین باشد اجتناب ناپذیر 
است و همیشه و همه جا موجود بوده و هست 
و قاعدتاً آفالتوکسین در شیر غیرپاستوریزه به 

دلیل عدم کنترل بیشتر است.
ایــرج حریرچی افــزود: حتی در کشــورهای 
اروپایی که سختگیرانه ترین کدکس ها را دارند 
هم آفالتوکسین در لبنیات وجود دارد. میانگین 
این ماده حدود ۵۰ تــا ۶۰ نانوگرم در لیتر در 

شیرهای تولیدی صنایع لبنی کشور است.
وی گفت: اگر مقیاس، کدکس اروپا باشد عدد 
کدکس اروپا ۵۰ نانوگرم در لیتر است. کدکس 
ایران حدود ۱۰۰ اســت و اگر کدکس آمریکا 
مدنظر باشد که میزان آن ۵۰۰ نانوگرم است، 

تقریباً تمام نمونه ها قابل قبول هستند.
بررســی ۵۱ مطالعه در ایران نشان می دهد در 
۱۰ سال گذشته میزان این ماده در شیر رو به 

کاهش بوده است.

فراسو

برداشت آزاد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا قاضی الحاجات

تردیدها درباره کنفرانس برلین با موضوع لیبی

سرزمین عمر مختارآرام می گیرد؟
  جهان  سرانجام پس از ماه ها بحث و بررسی، 
کنفرانس برلین در پایتخت آلمان با هدف هموار 
کردن مسیر صلح در لیبی روز گذشته با حضور 
طرف های داخلی درگیر در این مناقشــه و 12 
کشــور دخیل در این بحران برگزار شد. در این 
نشست آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، 
آلمان، ترکیــه، ایتالیا، مصر، امــارات، الجزایر و 
کنگو در کنار فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی 
لیبی و خلیفه حفتر و چهار سازمان بین المللی 
اعم از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا 
و اتحادیه عرب شــرکت می کنند. این در حالی 
است که کشورهایی همچون تونس، قطر، یونان 
و مغــرب با وجود اهتمام به پرونده لیبی، به این 

کنفرانس دعوت نشده بودند. 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد در 
آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی برلین اعالم 
کرده بود این نشســت به ۶ محور اساسی شامل 
پایــان دادن به درگیری هــا و آتش بس دائمی، 
ممنوعیت اســتفاده از ســالح، اصالح سیستم 
امنیتی، بازگشــت به روند سیاســی، اصالحات 
اقتصادی و احترام به قوانین حقوق بشر می پردازد. 
پیش نویس بیانیه کنفرانــس برلین در ماه های 
گذشــته و در پنج نشست با حضور نمایندگان 
بیش از 10 کشور و سازمان های مختلف از جمله 
آمریکا، روســیه، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، مصر و 

امارات آماده شده است.

 توافق نامه برلین چه می گوید؟
پیش نویــس توافق نامه برلین آن گونه که برخی 
رسانه ها منتشر کرده اند دارای سه بُعد برای حل 
بحران لیبی اســت که عبارتند از بُعد سیاسی، 
نظامی و اقتصادی. در بُعد سیاســی آن تشکیل 
کمیته ای متشــکل از 1۴ عضو در شورای عالی 
دولت و 1۴ عضو از دیگر گروه ها پیشنهاد شده 
اســت. همچنین بر ضرورت ازســرگیری روند 
سیاســی از طریق پایان دادن به مرحله انتقالی 
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 

تأکید شده است.
در بُعد نظامی، پیش نویس توافق مذکور خواستار 
برقراری آتش بس دائمی و پایبندی کشــورهای 

مرتبــط به خــودداری از دخالــت در درگیری 
مسلحانه و رصد دریایی، هوایی و منطقه ای هر 
گونه نقض تعهدات مربوط به ممنوعیت واردات 
سالح است. همچنین تســریع در روند برچیده 
شدن گروه های مسلح و ادغام اعضای آن در نهاد 
نظامی، ایجاد نیروهای امنیتی و نظامی واحد و 
تشکیل کمیته ۵+۵ )پنج نظامی منتسب به دولت 
الســراج و پنج نظامی منتسب به حفتر( توصیه 
شــده است. در بُعد اقتصادی این پیش نویس بر 
احترام به یکپارچگی نهادهای اقتصادی دولتی از 
جمله بانک مرکزی، سازمان ملی نفت، سازمان 
سرمایه گذاری و دیوان محاسبات تأکید دارد، به 
خصوص اینکه حفتر تالش دارد با ســیطره بر 
میادین نفتی، سازمان نفت و بانک مرکزی موازی 
در شرق کشور ایجاد کند اما این تالش او تاکنون 
به دلیل آنکه جامعه جهانی حفتر و تشکیالت او را 

به رسمیت نشناخته، ناکام مانده است. 

 لیبی؛ آینده و سناریوهای پیش رو
لیبی از زمان سرنگونی حکومت »معمر القذافی« 
دیکتاتور این کشــور پیوسته با مشکل جنگ و 
درگیری های داخلی روبه رو بوده است و با وجود 
گذشــت هفت ســال هنوز هم به ساحل امن 
نرسیده اســت. در خصوص سرنوشت لیبی به 
اعتقاد ناظران بین المللی حل این بحران اکنون 
تنها در دســت طرف های لیبیایی نیست، بلکه 

بسیاری از کشورهای منطقه و غربی در این کشور 
منافعی دارند و سعی می کنند در هرگونه راه حلی 
برای این بحران منافع آن ها حفظ شــود. اگرچه 
با توجه به ترکیب سطح باالی شرکت کنندگان 
در کنفرانس برلین بســیاری احتمال موفقیت 
آن را زیاد ارزیابی می کنند اما شــواهد موجود، 
خوش بینی در مورد آینده لیبی را سخت کرده 
است. همان گونه که گفته شد این کنفرانس در 
حالی برگزار شد که بسیاری از کشورهای مهم، 
تأثیرگذار و دخیل در بحران لیبی به این نشست 
دعوت نشده اند. عدم مشارکت کشورهایی مانند 
یونان، تونــس، مراکش و قطر که هر یک دارای 
منافــع و مالحظاتی در بحران لیبی هســتند 
می تواند هرگونه نتیجه گیری کنفرانس را تحت 

تأثیر قرار داده و به شکست بکشاند. 
از ســوی دیگر اگرچــه مردم لیبی خواســتار 
آرامش هســتند اما به نظر می رسد آنچه بیرون 
از مرزهای این کشور و در قالب معادالت قدرت 
میان طرف های منطقه ای و جهانی جریان دارد 
خالف این رویه را خواستار بوده و همین مسئله 
آتش بس را شــکننده خواهد کــرد. با توجه به 
اختالفات موجــود، طرف های ذی نفع در بحران 
لیبی هنوز برای پایان دادن به این جنگ توافق 
نکرده اند. فرانســوی ها با ایتالیایی ها بر سر نفت 
لیبی دعوا دارند؛ آمریکا با اروپا بر سر این موضوع 
دچار اختالف است و روســیه به عنوان قدرتی 

که سابقه حضور تاریخی در لیبی دارد خواستار 
حضور دوباره در این کشــور بوده و این معادالت 
قدرت به نظر نمی رســد اجازه برقرار آتش بس 
طوالنی را بدهد.برخی نیز تحوالت لیبی و سوریه 
را به هم مرتبط می دانند. این افراد معتقد هستند 
مسئله لیبی برای اردوغان اهمیت بسیار زیادی 
دارد، چرا که سرنوشــت سوریه هم به لیبی گره 
خورده اســت. به نظر می رســد اگر اردوغان در 
پرونده لیبی شکست بخورد در موضوع سوریه نیز 
ناچار خواهد بود امتیازاتی واگذار کرده و این برای 

سلطان ترکیه امری غیرقابل قبول است. 

 اجتماع کشورهای  بانی ویرانی  لیبی
پایــگاه خبری العهد در گزارشــی می نویســد: 
کشــورهای تأثیرگذار و مداخله گــر در بحران 
لیبی اکنون دور هم جمع شده اند تا برای پایان 
جنگ بیهوده ای که از ســال ها پیش سرزمین 
عمر مختار را درگیر خود کرده اســت، تصمیم 
بگیرند. ولی تردیدهایی وجود دارد درباره امکان 
اینکه کنفرانس برلین نتایجی را محقق کند که 
دیگر کنفرانس های صلح برگزار شده درباره لیبی 
همچون کنفرانس الصخیرات، نشست پاریس، 
کنفرانس پالرمو و دیگر نشســت ها و مذاکرات 

سری و غیرسری از انجام آن عاجز بودند.
اینکه این کشــورها که هر کدام در بخشــی از 
این بحران ســهیم هستند چه دستاوردی برای 
این کشور خواهند داشت، خود یک سؤال است 
و پرســش دیگر اینکه کشوری مانند فرانسه که 
باعث و بانی ویرانی لیبی با حمله نظامی به دولت 
معمر قذافی است چه چیزی را می تواند به مردم 

این کشور بدهد!
واقعیت این است که نمی توان سقف خوش بینی 
در خصــوص کنفرانس برلیــن را افزایش داد،  
کنفرانســی که لیبیایی هــا آن را حلقــه ای از 
حلقه های توطئه علیه کشورشان قلمداد می کنند. 
با توجه به موارد بیان شده باید گفت تنها راه حل 
بحران لیبی، جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی 
و نشســتن گروه های مختلف لیبیایی پای میز 
مذاکره با هم و اولویت دادن به منافع ملی به جای 

منافع شخصی و گروهی و قبیله ای است.

 بیش از 220 تن  از نیروهای وابسته 
به منصور هادی کشته و زخمی شدند

مزدوران سعودی زیر موشک 
انصار اهلل

فارس: شبکه »اسکای نیوز« روز گذشته گزارش 
داد در حمله موشکی و پهپادی نیروهای یمنی 
به پادگان عناصر وابســته به دولت مستعفی 
یمن به ریاست منصور هادی در شهر »مأرب« 
دست کم ۹0 شــبه نظامی کشته و 1۳0 تن 
دیگر زخمی شدند. پیش از این، منابع محلی 
از کشته شدن 2۴ نفر و زخمی شدن 20 نفر 
دیگر در این حمله خبر داده بودند. شــبکه 
»االخباریه« به نقــل از منابع امنیتی گزارش 
داد این حمله با موشک های بالستیک و پهپاد 
انجام شده اســت.  نیروهای موشکی ارتش 
یمن شامگاه شنبه در واکنش به حمالت اخیر 
ائتالف سعودی، پادگان آموزشی شبه نظامیان 
وابسته به دولت مســتعفی یمن به ریاست 
منصور هادی را در شــمال شهر مأرب هدف 
قرار دادند. ارتش یمن که بیش از سه ماه و در 
چارچوب عمل به ابتکار رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن، پاسخ حمالت ائتالف سعودی 
را نداده بود، به تازگی اقدام به شــلیک چند 
موشک کرده است. همزمان »یحیی سریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی 
از تعیین ۹ هدف مهم در عربستان و امارات 
خبر داد و گفت: »در سطح اول بانک اهداف 
۹ هدف بسیار مهم هستند که ۶ مورد آن ها 
در عربستان و ســه هدف در امارات است«.

این در حالی است که عبد ربه منصور هادی، 
رئیس جمهور مســتعفی یمن، در واکنش به 
این عملیات، بدون هیچ اشاره ای به حمالت 
شدید چند روز اخیر ائتالف به »نَِهم« و دیگر 
مناطق استان صنعا، در اتهاماتی مدعی شد، 
انصاراهلل تمایلی به صلح ندارد و »ابزاری برای 

دستورکارهای ایران در منطقه« است.

چرا معترضان لبنانی دوباره به خیابان آمده اند؟
پس از چند هفته آرامش نسبی، مردم لبنان بار دیگر از روز جمعه دور تازه ای از 
اعتراضات خود علیه فســاد موجود در ساختار سیاسی این کشور را آغاز کردند. 
صلیب ســرخ لبنان اعالم کرده اســت در درگیری های شدید شنبه شب میان 
نیروهای امنیتی این کشور و معترضان در میدان »النجمه« واقع در مرکز بیروت، 
220 نفر زخمی شــدند که ۸0 نفر آن ها به بیمارســتان منتقل و 1۴0 نفر نیز 
در محل درگیری ها درمان شــدند. اوج گیری دوباره اعتراضات مردم در »عروس 
خاورمیانه« حال این ســؤال را مطرح می کند که چرا مردم لبنان بار دیگر حضور 
در خیابان را برای نشــان دادن مخالفت خود با سیاست های مقامات این کشور 

انتخاب کرده اند؟
جنبش اعتراضی شــهروندان لبنانی از 2۵ مهر ماه و بر اســاس مطالبه ای کاماًل 
مشــروع که همان تشــکیل دولتی برآمده از مردم که بتواند خدمات بهتری به 
شــهروندان ارائه کند، شکل گرفت. اما این جنبش پس از مدتی درپی برکناری 
سعدحریری، نخست وزیر که خود در ایجاد شرایط موجود نقش تعیین کننده ای 
داشــت و با شکل گیری بازی کثیف از سوی برخی جریان های داخلی این کشور 
مواجه شده و مردم احساس کردند در خأل قدرت موجود حقوق آن ها بیش از پیش 
ضایع خواهد شد. شهروندان لبنانی اکنون هم خواسته غیرمعقولی نداشته و تنها بر 
شکل گیری سریع تر دولت تأکید دارند و امیدوارند جریان های سیاسی این کشور با 
کنار گذاشتن منفعت طلبی خود برای یک بار هم که شده منافع ملی و مردمی را 

بر منافع شخصی خود ارجح بدارند.
در حالی که نزدیک به یک ماه از انتخاب حسان دیاب به عنوان نخست وزیر مکلف 
به تشــکیل کابینه می گذرد اما وی به دلیل همین ســنگ اندازی ها در پیشبرد 
سیاســت های خود ناتوان است. جبهه مخالف به سردمداری سعد حریری، سمیر 
جعجع و ولید جنبالط سعی دارند از تشکیل دولت جلوگیری کنند و به زعم خود 
نگذارند دیاب که به اعتقاد آن ها از همراهی حزب اهلل برخوردار است در دستیابی 

به اهداف خود موفق باشد.
 این خط از سوی سعودی و آمریکا نیز دنبال می شود و آن ها نیز درپی آن هستند با 
تداوم شرایط موجود در لبنان و شعله ورسازی دوباره اعتراضات در این کشور، اهداف 
پشــت پرده خود را دنبال کنند.اکنون اگرچه هر گونه تحلیلی در مورد چشم انداز 
آینده تحوالت لبنان دشوار به نظر می رسد، اما واقعیت و ریشه تحوالت اخیر این 
کشور را باید در جای دیگر جست وجو کرد. درد لبنان درد مزمن و کهنه ای است 

که در ساختار سیاسی آن نهفته است.
 پیمان طایفه ای طائف زیر بنای مشــکالت کنونی لبنان اســت که بر اســاس 
سیاست های استعماری فرانسه ایجاد شده و تا وقتی این رویکرد گروه گرایی ادامه 
پیدا کند مشکالت لبنان هم رفع نخواهد شد. به نظر می رسد درنهایت باید روزی 
روشنفکران، علما و دلسوزان لبنانی بدون هیچ مالحظه ای دور یک میز نشسته و 
نسبت به اصالح ساختار سیاسی موجود این کشور و ایجاد نظام سیاسی نوین که 
بر اساس مالحظات این کشور باشــد اقدام کنند. ساختار کنونی از ضعف مفرط 
رنج برده و تمامی مشــکالت را بر دوش مردم قرار می دهد و نتیجه آن می شــود 
که کشور ثروتمندی مانند لبنان به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل 
شده و رهبران سیاسی به دلیل وابستگی حزبی و طایفه ای از هرگونه پاسخگویی 

مبرا شده اند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
)نوبت دوم(

باس��تحضار اعض��ای محت��رم کان��ون کارکنان 
بازنشس��ته تامین اجتماعی ساری می رساند 
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی نوبت دوم کانون 
در روز یکش��نبه مورخ 98/11/20 س��اعت 17 
ال��ی 19 در س��الن اجتماع��ات س��ازمان تامین 
اجتماع��ی ش��عبه دو س��اری واقع در س��اری، 
خیابان امیر مازندرانی ، سه راه ام ام برگزار 

می گردد.
بدی��ن وس��یله از همه اعضای محت��رم کانون 
دع��وت به عمل م��ی آید تا در جلس��ه مذکور 

شرکت نمایند
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در 
مورد عملکرد مالی سال1397

2- اتخ��اذ تصمیم درب��اره ترازنام��ه و بیالن  
کانون سال 97

3- اتخاذ تصمیم در باره بودجه پیش��نهادی 
سال 98

4-انتخاب پنج نف��ر اعضا هیئت مدیره  و دو 
نفر علی البدل

5-انتخ��اب یک نفر ب��ازرس و ی��ک نفر علی 
البدل به مدت یکسال

باقرزادگان - رئیس هیئت مدیره کانون ساری
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت عمران ومسکن سازان خراسان 

جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2317 
وشناسه ملی 10360040261

    جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام 
ش��رکت عم��ران ومس��کن س��ازان خراس��ان جنوب��ی 
وشناس��ه   2317 ثب��ت  ش��ماره  خاص(ب��ه  )س��هامی 
مل��ی 10360040261 راس س��اعت 10روزس��ه ش��نبه   
مورخ98/11/15 در محل: مش��هد – بلوار  شهید قرنی 
ح��د فاص��ل  ش��هید قرن��ی 23و25 طرح مج��د  - برج 
فروردین  طبقه هفتم  شرکت  عمران ومسکن  سازان 

منطقه شرق  تشکیل خواهد گردید.
دستور جلسه:

1-اس��تماع گزارش فعالی��ت هیئت مدی��ره مربوط به 
سال مالی منتهی به 98/6/31 

2- بررس��ی و تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 
98/6/31ش��امل : ترازنام��ه ، صورت س��ود و زیان و 
صورت جریان وجوه نقد )حاوی صورتهای مالی تلفیقی 

گروه و شرکت اصلی(
3- قرائت گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی مربوط 

به سال مالی منتهی به 98/6/31
4-انتخ��اب بازرس )اصلی و علی البدل( و حس��ابرس 

سال مالی منتهی به 99/6/31
5-انتخاب اعضاء اصلی هیئت مدیره

6-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت

7-س��ایر مواردی که رس��یدگی به آنه��ا در صالحیت 
مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره شرکت عمران ومسکن سازان 
خراسان جنوبی)سهامی خاص(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن ورزشی تربیتی طرقبه شاندیز شرکت تعاونی به شماره ثبت 38088 و شناسه ملی 10380537217    
  به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,03 و نامه ش��ماره 2,107801 مورخ 1398,10,11 مدیریت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ 1399,12,29 انتخاب گردیدند: آقای سید 
اصغر عباس��یان به ش��ماره ملی 0638886988 و آقای یوس��ف اسماعیل پور به ش��ماره ملی 0943676398 و آقای امین گلکار طرقبه به شماره 
ملی 6439557165 و آقای غالمرضا نجاران طرقبه به ش��ماره ملی 0932006833 و آقای جواد طهماس��بی به شماره ملی 0932841521 به سمت 
اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای س��ید ابوالقاس��م مدرسی به ش��ماره ملی 0940317923 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای علیرضا 
ضام��ن به ش��ماره مل��ی 0859274888 به عنوان بازرس علی البدل و آقای احمد خرمی به ش��ماره مل��ی 0702346705 به عنوان بازرس اصلی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )738466(
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن را از 
طریق انجام مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000200، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 630.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
ب��ه حس��ابداری ش��بکه مذکور به نش��انی : شهرس��تان 

بردسکن  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/6

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/17

* 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

پیرو چاپ آگهی مناقصه خرید کابل نس��وز سازمان 
عمران و توس��عه حریم حرم حضرت رضا )ع( مورخه 
29 دی م��اه صفح��ه ی 8 سراس��ری تاری��خ برگزاری 
مناقص��ه چهارش��نبه 98/11/2 صحیح می باش��د که 

بدین وسیله اصالح می گردد .
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آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری 
کشاورزی و موقوفات سمنان مستقر 

در دامغان به شماره ثبت 17 و                             
شناسه ملی 10480002125    

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                  
ف��وق العاده م��ورخ 1398,05,26 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : م��اده )30( اساس��نامه 
)ادغام( به ش��رح ذیل به مواد اساس��نامه 
اضافه ش��د : این موسسه می تواند ادغام 

گیرنده یا ادغام شونده باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

سمنان مرجع ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری دامغان )739793(
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اصالحیه  فراخوان )نوبت دوم(
پی��رو چ��اپ آگه��ی فراخ��وان مناقصه عموم��ی ی��ک مرحله ای به ش��ماره  
2098001492000001اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان رض��وی ، مورخ��ه 
98/10/23صفحه  س��ه و مورخه 98/10/24صفح��ه یک در روزنامه قدس اصالحاتی به 

شرح ذیل انجام گرفت  
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 98/10/29 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت : ازس��اعت 8 صبح روز یکش��نبه تاریخ 
98/10/29لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 98/11/02 .

3- مهلت زمان ارائه پیش�نهاد ازطریق سایت : ازس��اعت 8 صبح تاریخ 98/11/03 لغایت 
س��اعت 14 تاریخ 98/11/12 میباش��د درضمن پیش��نهاد دهندگان میبایس��ت عالوه بر 
بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الکترونیکی دولت حداکثرتا 
ساعت 14 تاریخ 98/11/12 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده در 
اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل 

پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4- زمان بازگش�ائی پاکات الف ،ب وج : ساعت 9 صبح روزدوشنبه 98/11/14 ، نماینده 
تام االختیار موسس��ات ش��رکت کنن��ده درمناقصه در صورت تمای��ل میتوانند با ارائه 

معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
 اداره کل پست استان خراسان رضوی 
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 1-نام کارفرما: اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان
2-شرح مختصر و کلی موضوع: 

شماره مناقصه در سامانه ردیف
ستاد 

مبلغ برآورد کار )ریال(موضوع
مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(
مدت اجرا 

)ماه(

12۰۹۸۰۰4۵3۹۰۰۰۰3۷ 

عملیات تکمیلی احداث 
قطعه 2/ب محور                

اسکل آباد- گوهر کوه – 
بزمان با شماره ۹۸/1۶

3۵4.۷11.۵11.3۸۵۹.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰3۶

 3-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4-تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد: روز دوشنبه مورخه 98/10/29

5- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد: صبح روز پنجشنبه مورخه 98/11/03 
6- الزم به ذکر اس��ت کلیه ش��رکت کنندگان در ارزیابی کیفی عالوه بر ارس��ال مدارک به صورت الکترونیکی در س��امانه 
س��تاد،  اس��ناد استعالم کامل شده را به صورت مجلد شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 98/11/19 به دبیرخانه اداره 
کل راه و شهرس��ازی سیس��تان و بلوچس��تان به آدرس زاهدان،  میدان ش��هدا دبیرخانه اداره کل تحویل داده و رس��ید 

دریافت نمایند. 
 7- مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل پرداخت می باشد. 

8-شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
9- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد.               م الف:887/شناسه آگهی 737234
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»آگهی مناقصه«
اداره کل زندان های اس�تان خراس�ان رضوی در نظ��ر دارد مایحت��اج ضروری خ��ود را از طریق 
مناقصه عمومی به ش��رح ذیل تأمین نماید. لذا تولیدکنندگان و تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 
98/10/30 لغایت 98/11/5 جهت دریافت اس��ناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس اینترنتی setadiran.ir. مراجعه نمایند.
1- روغن مایع خوراکی به مقدار 100 تن با شماره سامانه 2098003312000012

2- برنج پاکستانی درجه یک به مقدار 600 تن با شماره سامانه 2098003312000013
3- پتو یک نفره 2200 تخته با شماره سامانه 2098003312000014

ضمن��ًا اداره مالی و پش��تیبانی اداره کل زندان های اس��تان با ش��ماره تلفن 05137299171 )آق��ای چاجی( آماده 
پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت شرکت کنندگان محترم در طول ساعات اداری خواهد بود.

شناسه آگهی 737285/ م الف 8211 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی-)نوبت دوم(

 اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
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