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مضمونی کمدی و طنز دارد و داستان دو پسرخاله است 
که بسیار شرور هستند و خانواده ها از دست این دو نفر به 
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 تاج که زبان بلد نبود
 چطور از منافع ما دفاع می کرد؟

دلیل سفرهای مکرر »بن علوی« 
به تهران چیست؟

صداقت اصل و اساس 
حکومت اسالمی است

 ............ صفحه 2

نمایندگان گروه کارگری در شورای عالی کار: ترمیم قدرت خرید باید با توجه به تورم انجام شود 

کارگران چشم انتظار»کمیته مزد«
پایانمهلتبررسیلوایح

FATFدرمجمعتشخیصو
حاکمشدننظرشوراینگهبان

CFT هم 
به سرنوشت 
پالرمو دچار 

می شود؟

اقتصاد این روزها خانواده 40 میلیونی کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند، چشم به راه برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد خود 
هســتند، حقوقی که با تورم 38 درصدی که مرکز آمــار ایران اعالم کرده، تنها کفاف 
گذران 10 الی 12 روز معیشت یک خانواده 3/5 نفری را می دهد. در حال حاضر مباحث 
کارشناسی در کارگروه تعیین مزد به مراحل پایانی رسیده و مباحثی مانند مراجع آمار، 
نحوه توافق، روحیه روش محاسباتی و اقالم سبد معیشت خانوار انجام شده است و قرار 
شــده  آماری که مرکز آمار ایران برای دی ماه از قیمت اقالم اساسی و نرخ تورم اعالم 

 ............ صفحه 6می کند، مالک کمیته مزد قرار بگیرد.سپس براساس نرخ تورم...

سیاســتبا توجه بــه پایان مهلــت قانونی 
یکساله مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای 
بررسی مصوبه مجلس درباره الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این الیحه، 
مشــابه پرونده بررســی الیحه الحــاق ایران به 
کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد. به گفته 
ایســنا در تاریخ 18 مهرماه ۹8، فرصت یکساله 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای بررســی 
الیحه پالرمو نیز به پایان رســید و متعاقباً نظر 
شورای نگهبان مبنی بر رد الیحه پالرمو به دلیل 
تعارض با بند 2 اصل 110 قانون اساســی قطعی 
شد و می توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو 
در نظام قانون گذاری جمهوری اسالمی ایران رد 
شده است. احمد توکلی یکی از اعضای مجمع نیز 

با اعالم این خبر که...

فرسودگی30درصد
مدارسکشور
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اعتبارمیخواهد

عراقآمادهبرپایی
تظاهراتمیلیونیمیشود

بَرّه« آمریکا»بَرّه
بغداد»َحرّهَحرّه«
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کابینهجدیدعروس
خاورمیانهمعرفیشد
شکستپروژه

»بیدولتسازی«
درلبنان
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
عباسعلی سپاهی یونسی

یک هفته بودن در منطقه سیل زده دشتیاری در جنوب سیستان و بلوچستان برایم 
مشــاهدات فراوانی را به همراه داشت؛ که به مشاهداتم از امدادرسانی به زلزله زدگان 
در سرپل ذهاب، امدادرسانی به سیل زدگان خوزستان، امدادرسانی به زلزله زدگان در 
سفیدسنگ خراسان رضوی و کمک رسانی به سیل زدگان در آق قال بندر ترکمن اضافه 

شد. شاید همین حاال که این مطلب را می خوانید...

حاالنوبتکارهایماندگاراست
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آگهی مناقصه
دستگاه پرژکتور ال ای دی
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فراخوان تجدید مناقصه
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فراخوان تجدید مناقصه نوبت  اول 
مراکز و پایگاه های سالمت تحت 

پوشش شهرستانهای مشهد و 
شهرستان های تابعه
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آگهی مناقصه
عملیات نماسازی، سازمان عمران و 
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نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : شرکت گاز اس�تان خراسان جنوبی )س��هامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص( -                
ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838   

تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523
 موض��وع تجدی��د مناقص��ه : پروژه احداث س��اختمان عملیاتی ش��هر اس��امیه ب��ه روش س��رجمع از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس                                                 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000063(
ن��وع و مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعام ش��ده در آیی��ن نامه تضمین برای معام��ات دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 

1394/09/22- مبلغ تضمین 600.000.000 ریال )ششصد میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد عاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به 

امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع داخلی - طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان خراسان جنوبی 

شرایط متقاضیان : * دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه
* ارائه گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
* ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی 

نکته 1: ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .
 برنامه زمانی مناقصه : * مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 98/11/02 لغایت ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 98/11/07 
* آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی  : ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 98/11/21       * اعام نتایج ارزیابی کیفی :  98/11/27 

* مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 98/11/27 لغایت ساعت 15:00روز چهار شنبه مورخ 98/11/30 
* آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 13:30 یکشنبه مورخ 98/12/11  

* زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 98/12/11  - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه 
و ارزیابی کیفی ، بایس��تی اس��ناد را تا آخرین مهلت ذکر ش��ده در آگهی از طریق س��امانه س��تاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی 
کیفی می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل 

دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد .
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مناقصه خرید پالستیک ركابی 35×45 و پالستیک رولی
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خرید پالس�تیک رکابی 35×45 و رولی ترجیحا از نوع 

زیست تخریب پذیر از طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیر مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. 
 http://dev.razavi.ir  جه�ت مش�اهده ش�رایط خری�د و دریاف�ت اس�ناد مذک�ور ب�ه نش�انی
بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز یک ش�نبه مورخ 98/11/13  نس�بت به تحویل پیشنهادات 
تکمیل ش�ده و نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم شده به آدرس: مشهد مقدس سازمان مرکزی آستان قدس 

رضوی دبیرخانه معاونت اداری و پش�تیبانی اقدام نمایید،
 ضمن�ًا هزین�ه چ�اپ آگه�ی در روزنام�ه ه�ا ب�ر عه�ده برن�ده مناقص�ه خواه�د ب�ود.

 شماره تماس 32001420-051 و 051-32001519

سیاست:امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه دیروز از 
تمایالت خود برای گنجاندن برنامه موشکی بالستیک 
ایــران در توافق جدید با ایران خبــر داد. مکرون که به 
فلسطین اشغالی سفر کرده، در نشست خبری با »رووین 
ریولین« رئیس رژیم صهیونیستی، با بیان اینکه فرانسه 
درباره جاه طلبی های هســته ای ایران انعطاف نشــان 
نمی دهد، گفت: »مصمم هستیم که ایران هرگز به سالح 
اتمی دست پیدا نکند«. به نوشته وبگاه »آی24 نیوز« وی 
همچنین افزود: »ما می خواهیم توافق ]هسته ای[ با ایران 
را به برنامه موشکی بالستیک آن گسترش دهیم... با این 
حال، هر کاری بتوانیم برای جلوگیری از بی ثبات شدن 
منطقه انجام می دهیم«. رئیس جمهور فرانســه پیش از 
این با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دیدار کرده بود. نتانیاهو در این دیدار از مکرون خواست 
تــا به بهانه »گام های کاهش تعهــدات برجامی ایران و 
فعالیت های خصمانه منطقه ای« به کارزار فشار و تحریم ها 

علیه ایران بپیوندد. به نوشته سخنگوی نخست وزیری 
این رژیم، نتانیاهو و مکرون درباره وضعیت لبنان و پروژه 
تولید موشک های نقطه زن توسط حزب اهلل و همچنین 
وضعیــت لیبی پس از مداخلــه نظامی ترکیه صحبت 
کردند. پیش از این، »ژان ایو لودریان«، وزیر خارجه فرانسه 
با ادعای اینکه توافق هسته ای ایران در خطر است، گفته 
بود: »از تهران می خواهیم تعهداتش را رعایت کند... هدف 
از فعال سازی مکانیسم ]حل اختالف در برجام[ یافتن راه 

حلی دیپلماتیک برای اختالفاتمان است«.

سیاست: »محمــد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
ایران بار دیگر در صفحه توییتر خود به اقدام اخیر 
کشــورهای اروپایی در فعا ل ســازی مکانیسم حل 
اختالف برجام واکنش نشان داد. وی نوشت: »برای 
گفتن آنچه که قباًل گفتم متأسفم: وقتی E3 )آلمان، 
انگلیس و فرانسه( هفته گذشته باقیمانده های برجام 
را برای خودداری از افزایش تعرفه های دولت ترامپ 
بــرای کاالهای وارداتی اروپایی فروختند، هشــدار 
دادم که این امر تنها ترامپ را حریص تر خواهد کرد. 
پس از فروختن شــرافت و از دســت دادن هرگونه 
پایه و اساس اخالقی و قانونی، یک تهدید دیگر در 
زمینه تعرفه مطرح شــده است«. ظریف سپس به 
اروپا توصیه کرد: »بهتر بود که اتحادیه اروپا عملکرد 
بهتری در زمینــه اعمال و اجرای حاکمیت از خود 
نشان می داد«. وزیر خارجه ایران به تهدیدات جدید 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در نشســت 

ســاالنه مجمع جهانی اقتصاد در »داووس« اشــاره 
کرده که به کشــورهای اروپایی هشــدار داد  اگر 
توافقی با اروپایی ها صورت نگیرد، تعرفه بر واردات 
خودرو از اروپا به آمریکا گزینه خوبی است. پیش از 
این ظریف گفته بود: »تســلیم تأیید شد. تروئیکای 
اروپا بقایای برجام را فروخت تا از تعرفه های جدید 
ترامپ جلوگیری کند. دوســتان من این بی فایده 
است. شما فقط اشتهای او را بیشتر می کنید. قلدر 

دبیرستان خود را به خاطر دارید؟«.

سیاســت:رئیس جمهور آمریکا در تالش مجدد 
برای اندک جلوه دادن حجم خسارت انتقام موشکی 
ایران و حمله به پایگاه »عین االســد«، مدعی شــد 
زخمی شــدن آن ها چندان جدی نبود. ترامپ در 
نشســت خبــری پایانی خود در اجــالس »مجمع 
جهانی اقتصاد« در داووس، در پاســخ به پرسشــی 
درباره گزارش ها از زخمی شدن نظامیان آمریکایی 
در حمله موشکی به عین االسد مدعی شد: »شنیدم 
که آن ها ســردرد گرفتند و یک ســری چیزهای 
دیگــر که می توانم بگویم خیلــی جدی نبود«. وی 
پــس از مواجه شــدن با اصرار خبرنــگار مبنی بر 
اینکه شما در نخستین واکنش به عملیات موشکی 
ایران، گفتید هیچ نظامی آمریکایی آســیب ندیده، 
اما اکنون گفته می شــود حداقــل 11 نفر مجروح 
شــده اند، گفت: »آن ها این را به من گفتند... شــما 
بایــد از وزارت دفاع بپرســید. نه، از نظر من خیلی 

جدی نیست، به خصوص در مقایسه با جراحت های 
دیگری کــه دیده ام«. رئیس جمهــور آمریکا که به 
اذعان سیاســتمداران این کشور، ســرباز فراری از 
جنگ ویتنام است، با لحنی که گویی در جنگ های 
بسیاری مشارکت داشــته، افزود: »من قباًل افرادی 
را بدون دســت و پا دیده ام. من کســانی را دیده ام 
کــه به طرز واقعاً وحشــتناکی در آن جنگ )عراق 
2003( مجروح شــده بودند... من آن ها را جراحات 

بد می دانم، نه اینها را«.

اعترافجدیدترامپدربارهحملهموشکیایرانظریفخطاببهسهکشوراروپایی:وقاحتفرانسویها

مجروح شدن نیروهایمان خیلی جدی نبود!شرافت فروشی شما مانع طمع ترامپ نشدمکرون خواستار توافق بر سر برنامه موشکی شد

چفیه ای برای ماهاتیر
 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران

الریجانی: ایران پاسخ  رفتار اروپا را می دهد  خانه ملت: رئیس مجلس با اشاره به اینکه رفتار اروپایی ها در مواجهه با مسئله هسته ای کشورمان برگرفته از رفتار آمریکایی ها است، گفت: اینکه اروپایی ها 
صحبت از بهره گیری از ماده 36 می کنند، نشان می دهد که چه غرضی دارند، البته ایران پاسخ آن ها را خواهد داد، اما از چنین رفتاری که شبیه آمریکایی هاست معلوم می شود آن ها در چنین اردوگاهی قرار گرفته اند 

و البته طبیعی است که زد و خورد سیاسی برای طرفین تبعاتی خواهد داشت.

 سیاست  با توجــه به پایان مهلت قانونی 
یکســاله مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
برای بررســی مصوبه مجلس درباره الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون CFT، پرونده 
بررســی این الیحه، مشــابه پرونده بررسی 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون پالرمو در 
مجمع بسته شد. به گفته ایسنا در تاریخ ۱۸ 
مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برای بررســی 
الیحه پالرمو نیز به پایان رسید 
و متعاقباً نظر شورای نگهبان 
مبنی بــر رد الیحه پالرمو به 
دلیل تعارض بــا بند ۲ اصل 
اساســی قطعی  قانون   ۱۱۰
شد و می توان گفت پیوستن 
به کنوانسیون پالرمو در نظام 
قانون گذاری جمهوری اسالمی 

ایران رد شده است.
احمــد توکلی یکی از اعضای 
مجمع نیز بــا اعالم این خبر 
که دیروز مهلت یکساله مجمع 
برای بررسی نهایی CFT بر اساس آیین نامه 
داخلی مجمع پایان یافته است، در پاسخ به 
این پرسش که آیا امکان تمدید این مهلت بر 
اساس ضرورت موضوع وجود دارد، به ایسنا 

گفت: مجمع تشــخیص هر موضوعی را بر 
اســاس ضرورت بررسی می کند، اما به نظر 
می رسد این موضوع ضرورتی ندارد. پیش از 
این سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست 
خبری تأکید کرده بود در حال حاضر نظام 
مسائل مهم تری از لوایح FATF دارد. با توجه 
به آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به 
موارد اختالفی یک ســال است و اگر پس از 
یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان 
محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس و با 
توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح 
CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این 

لوایح، دیگــر اعتباری ندارد و چنانچه دولت 
همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، 
بایــد دوباره به مجلس الیحه بدهد و فرایند 

قانونی تصویب آن دوباره طی شود.

 دیدگاه آمریکا درباره تصویب لوایح 
 FATF مرتبط با

بــه گزارش فــارس، مقامات ارشــد وزارت 
خرانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا 
در سال های اخیر، بارها از ایران درخواست 
کرده بودند لوایــح مرتبط با FATF یعنی 
لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو 
و CFT را به تصویب برساند. به عنوان مثال، 
مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا در 

کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس، وزیر 
امور خارجه آلمان در اوایل خردادماه امسال 
گفت: »ایران به طور کامل نتوانســته است 
تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در 
سال ۲۰۱6 پذیرفته است را تکمیل کند. به 
عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده 
است که دو کنوانسیون پالرمو )مقابله با جرایم 
 CFT ســازمان یافته فراملی( و کنوانسیون
)مقابله با تأمین مالی تروریســم( را تصویب 
 FATF کند«. از ســوی دیگر در حالی که
ادعای مبارزه با تروریســم را دارد، اما دولت 
آمریکا در مقابــل دیدگان جهانیان، یکی از 
مقامات ارشد نظامی کشورمان را که میهمان 
عراق بود، ناجوانمردانه ترور کرد و صدایی از 
این نهاد در اعتراض بلند نشــد! با این حال 
انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: اینکه مطرح شده که تاریخ رسیدگی 
به CFT )کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریسم( در مجمع گذشته و پرونده مختومه 
و بسته شده است صحت ندارد. هنوز راجع 
به این موضوعات در مجمع رأی گیری نشده 
اســت؛ البته اگر تاریخ هم گذشــته باشد با 
مکانیزیم هایی که وجــود دارد و اگر مجمع 
تصمیم دیگری بگیرد مشــکل آیین نامه را 

حل می کند.

پایان مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص و حاکم شدن نظر شورای نگهبان

CFT هم به سرنوشت پالرمو دچار می شود؟

همه ما ایرانی ها جانمان را مدیون )رهبر عزیزمان( و زنده یاد شهید واال مقام )حاج 
قاسم سلیمانی( هستیم و آن هایی که درخیابان ها عکس سردار را پاره و به رهبر 
معظم توهین کردند، نا ایرانی هستند و یک مشت خائن و دلقک هستند که دست 

پرورده آمریکایند. 09150001859
شما می گویید سالی 5۰۰ هزار شــغل ایجاد کرده اید، پس چرا این همه جوان 
بیکارند؟ حرف های پوچ و توخالی تحویل مردم دادن که اشــتغال نمی شود برای 
جوانان! اگر راست می گویید بخش مسکن را فعال کنید، بخش کشاورزی و صنعت را 
فعال کنید، ببینید جوان ها به کار گرفته می شوند یا نه؟ با بی تدبیری جلوهر فعالیتی 
را گرفتید، تورم و گرانی را 5۰۰ درصد برده اید باال، دست همه را از عقب بستید، 

انتظار دارید اقتصاد جامعه با سرعت به پیش برود! 09350007054
این سخنرانی های تکراری هیچ کس و هیچ چیز را تطهیر نمی کند و جای پاسخ 

هیچ سؤال اساسی ملت را از مسئوالن کشور نمی گیرد! 09150008863
مطهری در نظری گفته حتی نماینده افراد مخالف نظام نیز باید در مجلس باشد 
و می گوید ما معتقدیم هر کس قانون را قبول داشته باشد، برای کاندیدای مجلس 
کافی است، سؤال؛ آیا برای مخالف نظام تبصره یا اصلی دیده شده؟ 09150001136

در دوره نمایندگــی قبل، دولت چهار ماه مانده بــه انتخابات اعالم کرد حقوق 
بازنشسته ها را 4۰ درصد باال می برد تا از مردم رأی بگیرند، به محض اینکه رأی ها 
را گرفتند اعالم کردند ۱5 درصد اضافه می کنند، ۲5 درصد آن دروغ از آب درآمد، 
حاال هم همســان سازی را بهانه قرار داده اند تا رأی بگیرند این دولت با کارمندان 

خودش هم صداقت ندارد! 09350007054
چرا برنامه جهان آرا و... تعطیل شد؟09360005964

جناب آقای الریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسالمی شما که برای دفاع از 
نمایندگان رد شده در انتخابات پیش روی مجلس برخاسته اید!؟ و عملکرد شورای 
محترم نگهبان را زیر سؤال برده اید، آیا شما و سایر نمایندگان به این موضوع فکر 
کرده اید که تابلوهای هنری حراج شده هم که به قیمت میلیاردی فروخته شده، باید 
مالیات بر ارزش افزوده داشــته باشد و صاحبان و خریداران آن ها ملزم به پرداخت 
آن باشند؟ با اینکه مجلس برای مصرف آب، برق و گاز و تلفن و فاضالب و... مالیات 

وضع کرده، این تبعیض جای دفاع ندارد!؟ 09150006196

گله دبیر شورای نگهبان از رئیس جمهور
به گفته خبرگزاری مهر آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان دیروز در جلسه 
این شورا با گالیه از اظهارات اخیر رئیس جمهور نسبت به بررسی صالحیت ها و سوء 
استفاده وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر شد: در شرایط فعلی، کشور نیاز به آرامش و 
امید آفرینی دارد و آقای رئیس جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار 
عمومی را نگران کند یا موجب یأس مردم و سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. شورای 
نگهبان از تأیید یا رد صالحیت هیچ فردی منتفع یا متضرر نمی شود و برایش این جناح 

یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می کند.

نحوه تعیین لیست ۳۰ نفره شورای ائتالف در تهران 
عضو شــورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته 
درباره چیدمان لیست حدود ۱۰ نفر از چهره ها، 4 تا 6 نفر از بانوان، سه تا چهار نفر از 
روحانیون و مابقی از چهره های جوان و زیر 5۰ سال انتخاب می شوند. مهدی چمران 
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری 
تسنیم، با تشــریح اقدامات روزهای اخیر این شورا برای نهایی کردن لیست 3۰نفره 
تهران گفت: با هماهنگی هایی که صورت گرفته، مقرر شده است تا هفته آینده مجمع 

عمومی شورای ائتالف با شرکت بیش از 7هزار نفر و به شکل الکترونیکی برگزار شود.

راهکارهای یک مسئول امنیتی درباره پول های کثیف انتخاباتی
به گفته سایت نماینده، اســماعیل کوثری، نماینده ادوار مجلس و جانشین فرمانده 
قرارگاه ثــاراهلل درباره پول های کثیف در انتخابات گفت: »شــفاف کردن هزینه های 
انتخاباتی کار سخت و دشواری نیســت؛ مثالً همان شام و ناهاری که هر نامزد برای 
تبلیغات خود می دهد، قابل پیگیری است. دستگاه های نظارتی می توانند با چک کردن 
حساب های بانکی این افراد متوجه شوند که چه مقدار برای انتخابات هزینه  می کنند و 

یا از طرق دیگر. این شفاف کردن کار سختی نیست«.

آیا جای حاج قاسم خالی است؟ 
ایران و غرب آسیا پس از فرمانده با ذکاوت و باهوش نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، چه وضعیتی خواهد یافت؟ در اهمیت فکر، ایده و فعالیت حاج قاسم برای محور 
مقاومت، تنها همین حرف رهبر فرزانه حزب اهلل، ســید حسن نصراهلل مبنی بر تقسیم 

تاریخ منطقه به دوران پیش از حاج قاسم و دوران پس از او کافی است. 
اگر بخواهیم شخصیت و میدان نفوذ سردار سلیمانی را در یک نمای کلی بررسی کنیم، 
باید تصریح کنیم سردار شهید در سه عرصه نظامی، سیاسی و رسانه ای، علمدار کنشگر 

و مبتکر جمهوری اسالمی بوده است. 
در کمتر از سه هفته ای که از شهادت سردار گذشته، رسانه های جمهوری خواهان 
آمریکایی در تالش بوده اند اوالً سردار را هم ردیف عناصر بدنامی که اتفاقاً در رشد 
و گســترش تعصب و تکفیر نقش داشته اند، جا بزنند و ثانیاً نبود او را جبران پذیر 
ترســیم کنند. اما واقعیت این اســت که با وجود درخشــندگی سردار در میدان 
پرآشــوب منطقه، نیروی قدس و محور مقاومت در نبود او راه را گم نخواهد کرد؛ 
چرا که اوالً شــبکه روابط و ســاختار منحصربه فردی که سردار ساخته، با وجود 
اتکای فراوان بر اســتعداد و هنر ویژه او، قائم به شــخص نبوده و می تواند تحرک 
و اقدام ایران در میدان مقاومت را جهش چشــمگیری دهد. دنیل بایمن، اســتاد 
دانشگاه جرج تاون و کارشناس ارشد بروکینگز، در مقاله ای در مجله فارن افرز، به 
صورت تلویحی، جانشینی سردار اسماعیل قاآنی در فرماندهی نیروی مقاومت در 
خاورمیانه را به جانشینی سید حسن نصراهلل پس از شهادت سید عباس موسوی 

تشبیه می کند.
وجه دوم شخصیت سردار که در داخل ایران کمتر از آن سخن گفته شده، اما به 
شــدت تحت رصد و بررسی تحلیلگران خارجی بوده، کنش سیاسی او بوده است. 
او شخصیتی فراجناحی داشت و همچنان که در صف نبرد با تکفیری ها، هم دوش 
بسیجی ها و پاسدارانی که دل خوشی از دولت دوازدهم و سیاست های منطقه ای 
دولت و به ویژه برجام که دســت ایران را زیر ســاتور آمریکا برد و به تعبیر رهبر 
معظم انقالب، خســارت محض را به کشــور تحمیل کرد؛ نداشتند با محمدجواد 

ظریف، رفاقت و ارتباطی نزدیک داشت. 
در ارتباط با حل مســائل اقتصادی کشــور به ویژه تجارت با کشورهای منطقه و 
اســتفاده از ظرفیت آن ها، تمام توشــه و توان خود را به کار گرفت، حتی اگر این 
جد و جهد به نام دیگران تمام می شــد. در غیاب او، گروه های مختلف سیاســی، 
یک نیروی واســط برای گفت وگو و تعامل را از دست دادند، اما نمی توان گفت او 
نیــروی آخر در این زمینه و عرصه بود. تجربه حاج قاســم در مقابله با تهدیدات 
خشــن و ســخت خارجی، به او چنین آموخته بود که زد و خوردهای سیاسی و 
اختالفات جناحی، ذات دنیای سیاست است و این رفت و برگشت ها تا زمانی که 

خط قرمزهای نظام را جابه جا نکند، چندان خطری ندارد.
وجه سوم شخصیت سردار که فراق او را سنگین و چه بسا تحمل ناپذیر می کند، وجه 
نمادین و سمبلیک او بود. ترور او، عزت و غرور میلیون ها ایرانی را جریحه دار کرد و 
احساس انتقام و انزجار از آمریکا را در دل ها شعله ور کرد. درست است که مخالفان 
سردار و حتی سنگ اندازان و مانعان در راه و مشی او، با شهادت او به ناگاه و از روی 
منفعت ســوگوار شدند و شال عزا انداختند؛ اما واقعیت این است که بخشی از این 
واکنش، کاماًل آنی و تماماً بی ریا و خالصانه بود. شهادت سردار خط   شکن و برجسته 
ایرانی، در واقع به زیر افکندن نماد و ســمبل ملّتی بود که در برابر تمام تحریم ها و 
تهدیدات، همچنان حاضر نیســتند استقالل و شرافت خود را به دریوزگی و گدایی 
مقابل ثروتمندترین کشور دنیا بفروشند. اما در واقعیت ماجرا، شهید قاسم سلیمانی 

به مراتب نمادین تر، کاریزماتیک تر و ذی نفوذتر از قاسم سلیمانی است.
تدا اسکاچپول، اندیشمند علوم سیاســی در تبیین چرایی وقوع انقالب اسالمی، 
نقش و کارکرد ایدئولوژی تشیع را در سازماندهی انقالبیون و پیش راندن نیروی 
انقالب اســالمی مؤثر می دانست و سوزان ملونی، کارشناس برجسته مسائل ایران 
در اندیشــکده بروکینگز بر این باور است که خون سلیمانی، آن اهمیت و اعتبار 
نمادین ســردار سلیمانی را تشــدید خواهد کرد. از نظر او، ایران اگرچه ماه های 
بســیار سختی پشت سر گذرانده، اما در ســال های اخیر نشان داده که در اقدام 
و اعمــال منافعش، عجله ای ندارد و در زمان و موقعیتی مناســب، اقدامش را به 

سرانجام خواهد رساند.

نمایش استیضاح 
دونالــد ترامپ، نخســتین رئیــس جمهور 
جمهوری خواه آمریکاســت که در مجلس 
سنا اســتیضاح می شــود، پیش از این دو 
رئیس جمهور دیگر اندرو جانســون در سال 
۱۹6۸وبیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ درسنا 
محاکمه شده اند، که هر دو از حزب دموکرات 
بودند. دموکرات های مجلس نمایندگان - که 
ماه هاســت در پی استیضاح ترامپ هستند- 
اتهامات او را در کیفرخواستی ۱۱۰ صفحه ای 
در دو سرفصل»سوء اســتفاده از قدرت« و 
»عدم همکاری با مجلس نمایندگان« به سنا 
ارائه کرده اند. ســنای آمریکا - که در جریان 
استیضاح به دادگاه تبدیل می شود- به ریاست 
رئیس دیوان عالی کشور آمریکا برگزار شده و 
هفت نفر از دموکرات های مجلس نمایندگان 
نقش دادستان را ایفا می کنند و ۱۰۰ سناتور 
مجلس سنا که 53 نفر آن ها جمهوری خواه 
هستند، هیئت منصفه این دادگاه خواهندبود. 
اگرچه با توجه به نفوذ ترامپ در حزب فیل ها  
که اکنون در رسانه ها به حزب ترامپ مشهور 
شده اســت و نیاز به دو سوم آرای سناتورها 
بعید به نظر می رســد که استیضاح ترامپ 
منجر به برکناری وی شــود، اما نخســتین 
جلسه استیضاح با جنجال و اختالف شدید 
آغاز شــد. تصویب مقررات استیضاح بیش 
از ۱3 ســاعت به طول انجامید، اما سرانجام 
فیل های جمهوری خواه بر االغ های دموکرات 
پیروز شدند و دیدگاه های خود را درتصویب 
آیین نامه اســتیضاح به کرســی نشاندند. 
چالش بعدی بر روی مدت زمان اســتیضاح 
است؛ جمهوری خواهان  که اتهامات وارده را 
بی اســاس می دانند و از نتیجه رأی گیری 
مطمئن هستند، خواستار جمع شدن سریع 
روند اســتیضاح و رأی گیری هســتند، اما 
دموکرات ها بر روند کامل اســتیضاح و ارائه 
همه شواهد و مستندات و پاسخ ترامپ اصرار 
دارنــد . در این صورت و با توجه به غیر قابل 
پیش بینی بودن ترامپ انتظار می رود جریان 
استیضاح به محاکمه حاکمیت آمریکا منجر 
شــود و دو حزب حاکم به افشــای یکدیگر 
بپردازند. در ایــن گزینه و با توجه به رکورد 
دروغگویی ترامپ در بین رؤســای جمهور 
آمریکا، جدال های جدی بین دو حزب االغ ها 

وفیل ها دور از انتظار نیست .
در هر حال محاکمه ترامپ رویدادی است که 
در تاریخ کوتاه آمریکا ثبت خواهد شد و نمونه 
دیگری از حکمرانی آمریکایی که همواره با 
دروغ ،فریب ،جنایت، تجاوز، ســلطه گری و 
ظلم به ملت ها همراه بوده است را به نمایش 

خواهد گذاشت.
 بســیاری از صاحبنظران بــر این باورند که 
دموکرات ها از میدان استیضاح دست خالی 
برخواهند گشت؛ زیرا آن ها حداقل نیاز دارند 
تا نظر ۲۰ســناتور جمهوری خــواه را برای 
برکناری ترامــپ با خود همراه کنند. برخی 
نیــز بر این باورند که ترامــپ از پیروزی در 
این استیضاح پلی برای پیروزی در انتخابات 
۲۰۲۰ خواهد ساخت و دومین دوره ریاست 
جمهوری خود را تثبیت خواهد کرد، اگرچه 
نظرسنجی های شبکه های تلویزیونی آمریکا 
خالف این ادعا رابه رخ می کشــد و بیش از 
5۲ درصد آمریکایی ها در نظرســنجی سی 
ان ان خواهان برکناری ترامپ هســتند، اما 
ساختار انتخاباتی آمریکا که مبتنی بر تعداد 
کارت های الکترال نامزدها در ایالت هاست و 
میــزان آرا در آن نقش تعیین کننده ندارد، 
روند انتخابات را به نفع ترامپ رقم خواهد زد. 
همچنان که هیالری  کلینتون رقیب وی در 
انتخابات ۱۹۹6 با وجود میزان رأی بیشتر از 

ترامپ از راهیابی به کاخ سفید بازماند.
 اکنون باید دید آیا جلسات محاکمه ترامپ 
آن گونه که جمهوری خواهــان اراده کرده اند 
در یکی دو جلسه خالصه می شود و سریع 
جمع خواهد شــد و یا تا ۱5 بهمن به طول 
خواهد انجامید و ابعاد بیشتری از پشت پرده 

حاکمیت آمریکا افشا خواهد شد.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

 FATF در حالی که 
ادعای مبارزه با 
تروریسم را دارد، اما 
دولت آمریکا  یکی 
از مقامات ارشد 
نظامی کشورمان  را 
ناجوانمردانه ترور کرد 
و صدایی از این نهاد 
در اعتراض بلند نشد!

بــــــــرش

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

چله حاج قاسم )13(

 محمد رستم پور

ینگه دنیا دیگر سرزمین رؤیاها نیستدلیل سفرهای مکرر »بن علوی« به تهران چیست؟
واعظی،  محمود  خلیل خانه:  آرش 
رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس آنالین درباره علت افزایش دیدار ســران 
کشــورهای ایران و عمــان در ماه های اخیر و 
گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه آقای بن علوی، 
وزیر خارجه عمان در مذاکرات با مقامات ایرانی 
حامل پیام آمریکایی هاست، اظهار کرد: آقای بن 
علوی حامل پیامی نبوده اند، بلکه در دیدارهایی 
که با سران عمان برگزار می شود، موضوعات دو 
جانبه مطرح می شود؛ امروز روابط دو جانبه ایران 
با عمان در حال گسترش است و بخشی از سفر 
آقای بــن علوی به تهــران دو جانبه و بخش 
دیگری از آن مربوط به مسائل منطقه ای است. 
عمان یک طرف تنگه هرمز و ما طرف دیگر این 
تنگه قرار داریم و تعامل میان دو کشــور باید 
افزایش یابد و اگر ما ایده تأمین و حفظ امنیت 
منطقه توســط کشــورهای منطقه را مطرح 
می کنیم، این نوع دیدارها بایــد افزایش یابد. 

واعظی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما که 
آیا عربستان سعودی در این دیدارها پاسخی به 
پیشــنهاد یا طرح ایران که نخست وزیر عراق 
اعــالم کرد قرار بــوده در روز ترور به شــهید 
ســلیمانی ارائه دهد را ارســال کرده اند، اظهار 
داشــت: ارتباط ما با عربســتان قطع نبوده که 
پیامی بدهند یا نه؟. مســئله عربستان را نباید 
شــبیه قصه آمریکا دانست. عربستان همسایه 
ماســت. حاال مشــکالتی پیش آمده و مسئله 
جنگ یمن هم مزید بر علت شد. اما سیاست ما 
همواره بر این بوده که با همســایگانمان روابط 

خوب داشته باشیم.

سیاست: ســازمان مرزبانی آمریکا بر خالف 
حکم دادگاه این کشــور یک دانشجوی ایرانی 
را که برای تحصیل به شــهر »بوستون« سفر 
کرده بود، اخراج کرد. »محمد شــهاب دهقانی 
حسینی« که ۲4 سال سن دارد، روز یکشنبه با 
روادید تحصیلی اش وارد فرودگاه بین المللی شهر 
»بوستون« شــد، اما از ورود او به خاک ایاالت 
متحده جلوگیری شد.  دوستان وی در روزهای 
اخیر در شبکه های اجتماعی نیز نسبت به این 
اقدام خالف قانون آمریــکا اعتراض کردند، اما 
برخی از اپوزیسیون ضدانقالب به جای حمایت 
از هموطن خودشان، از اقدام آمریکا حمایت و 
شــایعه کردند که او فرزند یکی از نمایندگان 
مجلس اســت، اما  کمال دهقانی فیروز آبادی، 
عضو کمیســیون امنیت ملی با رد این شایعه 
گفت: نام این جوان شــهاب دهقانی حســین 
آبادی است، اما فامیل بنده دهقانی فیروز آبادی 
است. در واکنش به این موضوع، یکی از نزدیکان 
این دانشجوی ایرانی نوشت: »یک انسان مذهبی 

میانــه رو و  بی نهایت متواضع، مؤدب و بی آزار 
که ســرش به کار خودش بــود و عالقه مند به 
موضوعات اقتصادی که مثل من هم چند ماه 

پیش رفته بود عراق برای زیارت«. 
وی افــزود: » فــرودگاه بوســتون یکــی از 
ســختگیرترین فرودگاه های آمریــکا بوده اما 
متأسفانه رفتار نامتعارف با ایرانی ها و به خصوص 
دانشجویان با ظاهر مذهبی در دو سال اخیر به 
شدت افزایش یافته است«. به گفته وی»عمده 
این بازجویی ها با این عنوان بوده است که ما به 
دلیل عالقه به ایران خواهان کسب اطالعاتی در 

مورد این کشور هستیم «.

پایگاه اطالع رسانی دولت  حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حســن روحانی دیروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به خطبه 
های مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران و تأکید ایشــان 
بر مسئله قدرت ملی و توانمند شدن گفت: بزرگ ترین قدرتی 
که خداوند در کشــور ما قرار داده اســت، قدرت ملی و مردمی 
اســت و مردم ایران بزرگ ترین قدرت ما هستند و هیچ قدرتی 
باالتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم. رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: هر کجا با مشکل مواجه شدیم، با حضور، 
اتحاد و وفاق مردم از این مشکالت عبور کردیم. روحانی با بیان 
اینکه هراس عمده دشمنان از قدرت اقتصادی، نظامی و امنیتی 
کشورمان نیســت، گفت: دشمنان از قدرت مردمی و فرهنگی 
ایران به شــدت در هراس هستند؛ چرا که ملتی که خودش را 
برای ایثار و فداکاری آماده کند و در مسائل و حوادث مختلف در 
کنار هم باشند، همچنان که در حادثه هواپیما و شهادت فرمانده 
بزرگ کشورمان سردار سلیمانی در کنار هم قرار گرفتند، چنین 
ملتی از قدرت بسیار عظیم و بزرگی برخوردار و شکست ناپذیر 
است. رئیس جمهور گفت: تا زمانی که لطف خدا باالی سرمان 
باشد و مردم متحد و همدل باشند، از هیچ چیزی هراسی نداریم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به سه 
کشور اروپایی تأکید کرد: دوستان اروپایی دچار خطا و اشتباه 
نشوند، آمریکا یک خطای بزرگی را در خروج از برجام و زیر پا 
گذاشتن تعهدات خود مرتکب شد که یک خطای بزرگ اخالقی، 
سیاســی، حقوقی و حتی نسبت به احترام به قوانین و مقررات 

بین المللی و سازمان ملل بود. روحانی گفت: آمریکا همچنین در 
به شهادت رساندن ســردار بزرگ کشورمان هم خطای بزرگ 
دیگری مرتکب شــد و تصور کرد که ســردار سلیمانی از بین 
بردنی است، در حالی که کسی با شهادت از بین نمی رود، بلکه 
جاودانه می شود. آمریکا با این کار خود سردار سلیمانی را برای 
هزاران سال در تاریخ جاودانه کرد و آرزو می کنیم خداوند چنین 

توفیقی به انسان دهد که پایان عمرش جاودانگی باشد.

 بر مبنای فتوای رهبری به دنبال سالح هسته ای نیستیم
رئیس جمهــور با تأکید بر اینکه آمریکا خطا کــرده و جزای آن 
را خواهد دید، خطاب به ســه کشــور اروپایی گفت: آیا شما هم 

می خواهید خطا و اشتباه کنید؟
روحانی افزود: شما می دانید در توافقی که به نام توافق هسته ای با 
هم انجام دادیم همه تعهداتی داریم و باید به آن ها عمل کنیم، این 
چه حرف مستکبرانه ای است که یک دولتی بگوید من به تعهد خود 

عمل نمی کنم، اما شما باید به آن متعهد باشید.
رئیس جمهور تأکیدکرد: شــما پس از خــروج آمریکا، مگر به ما 
یازده تعهد ندادید که به آن عمل کنید؟ به کدام یک از آن ها عمل 
کرده اید؟ بی تردید وفای عهد ، اخالق ، تاریخ و شرافت باالتر از تعرفه 
ماشــین است. انسان که شرافت و عهدش را به خاطر تعرفه زیر پا 
نمی گذارد! روحانی خاطرنشان کرد: حاال کسی که این تعهد را زیر 
پا گذاشت، تصور می کرد که می تواند با این کار ملتی را شکست 
دهد، شما که می دانید ملت ایران را نمی توان با این گونه اقدامات 

شکست داد، پس چرا به تعهد خود عمل نمی کنید؟
رئیس جمهور خطاب به کشورهای اروپایی تصریح کرد: ما داخل 
برجام هستیم، از برجام خارج نشدیم و نمی خواهیم برجام را از بین 
ببریم و نسبت به آن متعهد هستیم و کاهش تعهدات را هم مطابق 
برجام و بر مبنای آن انجام داده ایم. هر روزی هم که شما به تعهد 
کاملتان برگردید، همان روز ما نیز نسبت به آن متعهد خواهیم بود و 
اگر برنگردید هر چقدر شعار بدهید و اجتماع و جلسه تشکیل دهید 
و تهدید کنید، بی ارزش است. به سه کشور اروپایی تأکید می کنم 
که اگر تخلفی کردید و تعهدی را زیر پا گذاشــتید، مسئول تمام 

تبعات آن شما هستید.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
سالح هســته ای نبوده و نیست، گفت: حتی اگر برجام و پادمان 
هم از بین برود و روابط کشــورمان با آژانس بین المللی هسته ای 
خوب یا بد باشــد، به دنبال سالح هسته ای نیستیم و بر مبنای 
فتوای رهبری عزیز و مطابق تعهد اخالقی هیچ وقت دنبال سالح 
هسته ای هم نمی رویم اما در عین حال می خواهیم روابط خوب 
با شما داشته باشیم. اگر به تعهدات خود عمل کنید، ما هم عمل 

می کنیم.

خبر

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

دولت

روحانی در جلسه هیئت دولت: اروپا به کدام تعهدش عمل کرده است؟

بزرگ ترین قدرت ما مردم ایران هستند

سیاست خارجیدولت
مرزبانی آمریکا با وجود حکم دادگاه، دانشجوی ایرانی را اخراج کردسؤال قدس از واعظی:

دولت
معاون پارلمانی روحانی:

رئیس جمهور در حال بررسی گزینه های 
وزارت جهاد کشاورزی است

حسینعلی امیری، معاون 
رئیس جمهور  پارلمانــی 
گفت: آقای روحانی در حال بررسی 
بهترین گزینه بــرای وزارت جهاد 
کشاورزی هستند. وی تأکید کرد: 
وزیر جهاد کشــاورزی قطعاً در بازه 

زمانی قانونی به مجلس معرفی خواهد شد.
وی درباره تشکیل احتمالی وزارت بازرگانی و جدایی از صنعت 
گفت: اینکه دولت یک وزیر یا دو وزیر را معرفی کند، بســتگی 
به مصوبه مجلس شورای اسالمی دارد که به قانون تبدیل شود. 
دولت آنچه که قانون باشــد، عمل می کند. اگر مصوبه مجلس 
معرفی یک وزیر باشــد، یک وزیر و اگر مصوبه مجلس و قانون 

معرفی دو وزیر باشد، دولت نیز براساس قانون عمل می کند.

سیاست خارجی
وزیر راه و شهرسازی:

 جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
در ایران خوانده می شود
محمد اسالمی، وزیر راه 
و شهرسازی  در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در مورد اینکه 
چه کســی مسئول بررسی جعبه 
سیاه هواپیماست، با تاکید بر اینکه  
خواندن جعبه سیاه جزءالینفک 

اجزای بررسی سانحه است و سانحه هواپیمای اوکراینی هم 
در ایران رخ داده است، گفت: مسئول بررسی سانحه سازمان 
هواپیمایی کشــوری است و این کار در دست بررسی است. 
یک هیئت بررســی سانحه برای بازبینی مدارک هواپیما به 
اوکراین سفر کرده اســت، پس از بازگشت این هیئت تیم 
مشترکی با اوکراین و تمامی اعضایی که طبق قوانین باید در 

بررسی سانحه شرکت کنند، تشکیل می شود.

فناوری و ارتباطات
جهرمی در پاسخ به قدس آنالین:

 ماهواره ظفر 
تا پیش از دهه فجر پرتاب می شود

وزیر ارتباطات با اشاره به 
تا  ماهــواره ظفر  اینکه 
پیــش از دهه فجر به مدار پرتاب 
خواهد شــد، گفت: این ماهواره 
دارد.  مأموریــت  ســه  ایرانــی 
تصویربــرداری بــرای اســتفاده 

کشاورزی و بحران های طبیعی، ارتباطات مخابراتی و جمع 
آوری اطالعــات فضایی. آذری جهرمــی درباره اینکه زمان 
پرتاب این ماهواره معین شده یا نه؟ اظهار داشت: به زودی و 
پیش از دهه فجر پرتاب این ماهواره و قراردادن آن در مدار 
انجام می شود. وی در پاسخ به این انتقاد که چرا پس از قرار 
گرفتن موفقیت آمیز ماهواره در مداراطالع رسانی نمی کنید، 

گفت: ما از ابتدا شفاف بیان می کنیم که همه مردم بدانند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز
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کنایه سخنگوی وزارت خارجه 
به کره جنوبی

موســوی، سخنگوی  عباس  سید  سیاست: 
وزارت خارجه ایــران در صفحه توییترش با 
اشــاره به کاربرد نام جعلی به جای نام خلیج 
فــارس از ســوی وزارت دفاع کــره جنوبی 
نوشــت: » اگر وزارت دفاع کره جنوبی حتی 
نام تاریخی   خلیــج فارس  را هم نمی داند، با 
کدام دانش و توجیه می خواهد نیروی نظامی 
به این منطقه اعــزام کند؟! احترام متقابل و 
پذیــرش واقعیات اســاس روابــط ملت های 
متمدن است«. موســوی روز دوشنبه نیز در 
نشســت هفتگی با خبرنــگاران درباره اعزام 
نیروی کره جنوبی به منطقه گفته بود: دولت 
کره به ما اطالع داد که بخشــی از ناوگانش 
را در منطقــه عدن به صورت گشــت زنی و 
خارج از ائتالف آمریــکا وارد منطقه کند که 
ما گفتیــم غیرقابل قبــول می دانیم و آن را 
همسویی با ماجراجویی آمریکا اعالم کردیم و 
شایسته روابط دیرینه و قدیمی و دوستانه ما 

با کره جنوبی نیست.   



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

 سومین پویش مطالعاتی »ریحانه« آغاز به کار کرد  آستان: سومین پویش مطالعاتی »ریحانه« در سراسر کشور از یکم بهمن آغاز شد. هدف از برگزاری این مسابقه ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی 
بیشتر نوجوانان و جوانان با شخصیت و سیره زندگی دخت نبی مکرم اسالم)ص( است. این مسابقه ذیل بسته برنامه های ریحانه آستان قدس رضوی برای سومین سال متوالی در ایام دهه فاطمیه برگزار می شود.
عالقه مندان برای شرکت در این دوره از مسابقه ریحانه تا ۳۰ بهمن ماه، مصادف با والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( برای پاسخگویی به پرسش ها که از کتاب »پیراهن دوستی« انتخاب شده مهلت دارند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با میزبانی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی صورت گرفت
برگزاری جشن عبادت یک هزار و 500 دانش آموز 

j دختر در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم
آســتان: جشــن عبادت جمعی از 
دانش آموزان دختر با عنوان »شکرانه« 
در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( به 
میزبانی معاونت تبلیغات اسالمی آستان 

قدس رضوی برگزار شد.
مراســم جشــن عبادت دانش آموزان 
دختر نواحی مختلف مشــهد با عنوان 

»شکرانه« با رویکرد آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ رضوی و توجه به تقویت 
فرهنگ اســالمی در کنــار آموزش مباحث درســی در رواق حضرت زهرا)س( 
برپا شــد. اجرای برنامه های آموزشی با موضوع توجه به ارزش های دینی توسط 
حجت االسالم والمسلمین محمد نواب و ملک ثابت در قالب بیان داستان، شعر و 
بازی از جمله طرح های تدارک دیده شده برای نونهاالن حاضر در جشن عبادت 

در قطعه ای از بهشت رضوی بود.
حجت االســالم والمســلمین نواب گفت: کسانی که به ســن تکلیف می رسند 
نخســتین کاری که باید انجام دهند این است که با کمک پدر و مادر و معلمان 
مرجع تقلید خودشان را انتخاب و بر اساس دستورات آن مرجع درباره ارزش های 

دینی عمل کنند.
وی بــا بیان مباحثی همچون آموزش وضو گرفتن، نماز خواندن، روزه گرفتن و 

رعایت حجاب افزود: جشن تکلیف اعالم ورود دختران به عرصه عبودیت است.
ویژه برنامه »شکرانه« با مشــارکت آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد و معاونت 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از روز یکشنبه آغاز و به مدت سه روز و با 
حضور روزانه 500 دانش آموز از نواحی مختلف آموزش و پرورش مشهد در حرم 

مطهر رضوی برگزار شد.
گفتنی اســت؛ قرائت آیاتی از قرآن کریم، اجرای سرود و همسرایی نوجوانان 
و اهدای هدایای فرهنگی و متبرک و همچنین شــرکت کردن دانش آموزان 
در نمــاز جماعت ظهر و عصر از دیگر برنامه های آیین »شــکرانه« در رواق 

حضرت زهرا)س( بود.

 اعزام چهارمین کاروان زوج های کرمانی
به مشهد مقدس

آســتان: به همت دفتــر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان کرمان، 
چهارمین کاروان زیارتی طرح فرهنگی- 
آموزشی »هم سایه« ویژه زوج های جوان 

کرمانی به مشهد مقدس اعزام شدند.
مسئول کانون خانواده دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان کرمان 

در گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: این کاروان زیارتی در قالب طرح »هم ســایه« 
متشکل از 22 زوج جوان از شهرهای کرمان، راور، ارزوئیه، ریگان، فهرج، نرماشیر 

و رابر به مشهد مقدس اعزام شدند.
حلیمه زمانی با بیان اینکه این کاروان 44 نفره به مدت سه روز در مشهد مقدس 
به صورت رایگان اســکان داده می شوند، افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده این افراد در مدت حضور خود در مشهد از کالس های آموزشی، مشاوره ای، 

اعتقادی و... آستان قدس رضوی بهره مند خواهند شد.
وی اظهار کرد: افراد شــرکت کننده در این دوره ها به مدت ســه سال به صورت 
رایگان از خدمات آموزشی و مشاوره ای به صورت حضوری و غیرحضوری بهره مند 

خواهند شد.
گفتنی است، از ســال گذشــته تاکنون 420زوج جوان کرمانی در قالب طرح 

هم سایه به مشهدالرضا اعزام شده اند.

»پویش مهربانی« برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان
آستان: دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( در »پویش مهربانی« کمک هایشان به 

سیل زدگان را راهی سیستان و بلوچستان کردند. 
رئیس مرکز نیکوکاری رأفت رضوی وابســته به مــدارس امام رضا)ع( گفت: به 
منظور ابراز همدردی و کمک به هموطنان سیل زده کمک های نقدی و غیرنقدی 
دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( با همراهی والدین دانش آموزان در قالب »پویش 

مهربانی« جمع آوری و به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد.
آرش هادوی اظهار کرد: در پی وقوع حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان 
به همت این مرکز و با همراهی والدین دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( پویشی 

در راستای خدمت رسانی به هموطنان سیل زده شکل گرفت.
وی گفت: این حرکت خیرخواهانه که با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی، همدلی 
و مشــارکت جویی در بین دانش آموزان انجام  شــد، یک فرصت تربیتی است تا 
دانش آموزان ضمن ابراز همدلی و همراهی با خانواده های آســیب دیده، با اهدای 
برخی از اقالم خود بخشــی از آالم و خســارت های وارد شده به دانش آموزان و 

خانواده ها را برطرف کنند.

جانشین مدیر کارخانه هبلکس رضوی:
 افزایش تولید هبلکس رضوی

مصداق تحقق رونق اقتصادی است
آستان: جانشین مدیر کارخانه هبلکس 
در شرکت ســاختمانی بتن و ماشین 
قدس رضــوی گفت: افزایــش تولید 
بلوکه هبلکس، گامی در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص 
رونق تولید اســت و در دستور کار قرار 

گرفته است.
امیرحسین زارع گفت: در 9 ماه ابتدای سال 1398، بیش از 89 هزار مترمکعب 
بتن سبک اتوکالو شده AAC توســط کارخانه هبلکس رضوی مشهد تولید 

شده است.
وی ادامه داد: میزان هبلکس تولیدی در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته رشد حدود 6 درصدی داشته است.
جانشــین مدیر کارخانه هبلکس رضوی افزود: کارخانه هبلکس رضوی یکی از 
واحدهای زیرمجموعه شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی است که در 

کیلومتر 5 بولوار میامی واقع شده است.
وی با اشــاره به محور برنامه های راهبردی این شرکت در حوزه تولید هبلکس 
خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت، کسب رضایتمندی مشتری و دستیابی به تولید 
پایدار، برنامه های راهبردی این شرکت در خصوص بلوکه های AAC را به خود 

اختصاص داده است.
زارع ادامه داد: همچنین به منظور افزایش کیفیت در سال جاری، اقداماتی نظیر 
افزایش کیفیت مواد اولیه، کنترل و بهینه سازی فرایند تولید و نیز مکانیزه سازی 

تولید برای کاهش خطای انسانی انجام شده است.
وی افزایــش بهره وری نیروی انســانی از طریق آموزش صحیــح و عملکرد با 
ماشــین آالت را از جمله فعالیت های صورت گرفته در راستای باال بردن میزان 
تولید با کمترین ضایعات و کیفیت مطلوب در ســال جاری عنوان کرد و افزود: 
عالوه بر این، می توان زمان بندی دقیق و مناسب و پشتیبانی منظم و بر اساس 

برنامه دقیق طراحی شده را نام برد.
زارع درباره مهم ترین چالش های پیش روی شــرکت ساختمانی بتن و ماشین 
قدس رضوی در زمینه تولید هبلکس تصریح کرد: در مسیر تولید این محصول با 
چالش هایی نظیر نوسان کیفیت و قیمت مواد اولیه و همچنین رکود اقتصادی در 

بخش مسکن روبه رو هستیم.
وی با اشــاره به گستره فروش هبلکس تولید شده توسط این شرکت بیان کرد: 
گســتره فروش هبلکس رضوی تولید شــده در کارخانه مشهد، در حال حاضر 
بازارهای داخل کشور اســت که 80درصد از آن داخل استان خراسان رضوی و 

20درصد در خارج از استان به فروش می رسد.
زارع با تأکید بر ضرورت ایجاد و توســعه اشتغال در کشور گفت: در حال حاضر 

110 نفر در کارخانه هبلکس این شرکت مشغول به فعالیت هستند.

حوزه  در  همکاری   تفاهم نامه  آستان    
آستان  بین  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
امضا  به  مشهد  شهرداری  و  رضوی  قدس 

رسید.
مدیر مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی 
آستان قدس رضوی در حاشیه این مراسم که 
در نهمین نمایشگاه تخصصی و همایش ملی 
شهر هوشمند در نمایشگاه بین المللی شهر 
مشهد برگزار شــد، با اشاره به اهداف انعقاد 
ایــن تفاهم نامه اظهار کرد: این تفاهم نامه با 
هدف به اشتراک گذاری و تبادل اطالعات و 
خدمات الکترونیکی، انتقال تجارب و استفاده 
از ظرفیت های مشــترک در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در راستای تسهیل امور 
زائران و مجاوران، بین آستان قدس رضوی و 

شهرداری مشهد منعقد شد.
محسن غالمی ابراز کرد: با توجه به اشتراک 
مخاطبان آستان قدس رضوی و شهرداری 
مشهد در حوزه هایی نظیر خدمات امالک و 
اراضی، خدمات به زائران و مجاوران، خدمات 
فرهنگی و اجتماعی و ارتباط وسیع این دو 
کالن حــوزه در فرایندهای کاری در شــهر 
مقدس مشــهد پس از برگزاری جلســات 
متعدد کارشناسی تدوین این تفاهم نامه در 

دستور کار قرار گرفت.
غالمی بیان کــرد: مرکز فناوری اطالعات و 
فضای مجازی آستان قدس رضوی و سازمان 
فناوری اطالعات شهرداری مشهد به عنوان 
پیشران های توسعه خدمات الکترونیکی بین 
این دو مجموعــه، مأموریت جدی در ایجاد 
تحول دیجیتال در فضــای ارتباطی فعلی 

دارند.

 اشتراک گذاری داده ها و خدمات 
الکترونیکی محورهای اصلی تفاهم نامه

وی از اشــتراک گذاری داده هــا و خدمات 
الکترونیکــی به عنوان یکــی از محورهای 
اصلی این تفاهم نامه نام برد و افزود: در این 
مبحث روی یکپارچه ســازی سرویس ها در 
سامانه های نرم افزاری، سامانه های موبایلی و 
اطالعاتی نظیــر داده های مرتبط با ترافیک 
شــهری و پارکینگ ها به ویژه در محدوده 
حرم مطهر در حوزه اختیارات طرفین، قرار 

است با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
غالمی ادامه داد: ما می توانیم به منظور تکریم 
زائران و مجاوران با طراحی و پیاده ســازی 
ســرویس های الکترونیکی مشترک، زمینه 
افزایش رضایتمندی و تجربه زیارت بهتر را 
برای زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع( فراهم کنیم.

 بهره برداری از
 فاز نخست یکپارچه سازی تا پایان سال

غالمی همچنین در ادامه توســعه مشترک 
کاربردهــای هوش مصنوعــی را به عنوان 
یکی دیگر از محورهای این تفاهم نامه عنوان 
کرد و گفت: آستان قدس رضوی در تالش 
است تا در زمینه های توسعه کاربردی هوش 

مصنوعی فعالیت های جدی انجام دهد.
وی ادامــه داد: با توجــه به هزینه های قابل 
توجه اجرای پــروژه هوش مصنوعی موفق، 
انجام پژوهش و سرمایه گذاری مشترک در 
این حوزه می تواند شانس موفقیت دو حوزه 

در این عرصه را افزایش دهد.
وی تصریح کــرد: با اجرایی شــدن این 

تفاهم نامــه در گام نخســت و تا پیش از 
پایان سال جاری شاهد بهره برداری از فاز 
امالک  فرایندهای  یکپارچه سازی  نخست 

قدس  آســتان  اراضــی  و 
رضوی و شهرداری خواهیم 
فناوری  مرکــز  بود.مدیــر 
اطالعــات و فضای مجازی 
با  آســتان قدس رضــوی 
بیان اینکه انتقال تجارب و 
مستندات در حوزه استقرار 
فناوری  مدیریتــی  نظــام 
اطالعات از دیگر محورهای 
ایــن تفاهم نامــه همکاری 
اســت، اظهار کــرد: ما به 
دنبال آن هســتیم تا نظام 
اطالعات  فناوری  مدیریتی 
را  اســتانداردها  بر  مبتنی 

در مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی 
آستان قدس رضوی اجرایی کنیم.

غالمی گفت: استفاده از تجارب طرفین در 
زمینه برون سپاری خدمات فناوری اطالعات، 
مدیریت بحران در حــوزه فناوری اطالعات 
و استفاده از ظرفیت خادمیاران در راستای 
ارتقای خدمات الکترونیک شهری به زائران از 
دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه 

است.
مدیر مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی 
آســتان قدس رضوی تصریح کــرد: نیاز به 
شکل گیری چندین کارگروه تخصصی داریم 
تا هر کارگروه در زمینه تخصصی خود اجرای 
مفاد پیش بینی  شــده در این تفاهم نامه را 

تشریح، برنامه ریزی و پیگیری کند.

با اجرایی شدن این 
تفاهم نامه تا پیش 

از پایان سال جاری 
شاهد بهره برداری 

از فاز نخست 
یکپارچه سازی 

فرایندهای امالک و 
اراضی آستان قدس 
رضوی و شهرداری 

خواهیم بود

بــــــــرش

در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری بین آستان قدس و شهرداری در بستر فناوری اطالعات انجام می شود

یکپارچه سازی فرایندهای امالک و اراضی
وی
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 به امید روزی که هر از گاه، همراه روزنامه 
قدس یک فیش مهمانســرای حضرت هم 

نصیب مشترکان روزنامه بشود.
09150000014

 وجود ســرویس های بهداشتی در حرم 
مطهر ضروری است، اما در دفاتر پیداشدگان 

برای حال سالخوردگان، ضروری تر است.
09350003065

 چرا برخی دعوت نامه های مهمانســرای 
حضرت، به صــورت اتفاقی بین نیازمندان 
و محرومانی که به زیــارت آمده اند، توزیع 

نمی شود؟
09210002726

 سالم. لطفاً یکی از زمین های خالی واقع 
در شهرک شهید رجایی حر1 را به ساخت 
بوستان اختصاص بدهید. در نزدیکی ما هیچ 
پارکی برای بازی بچه هــا و ورزش خانم ها 

نیست.
09390001241

 لطفاً برای احترام به مقام حضرت از بردن 
کفش حتی با پالســتیک در اطراف ضریح 

مطهر جلوگیری شود.
09150009242

ارسال کمک های خادمیاران 
رضوی به مناطق سیل زده 

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان سیستان و بلوچستان از 
ارســال کمک های مردمــی و خادمیاران 
شهرســتان ایرانشــهر به مناطق سیل زده 

جنوب این استان خبر داد.
دکتــر دادخدا خدایار گفت: اقالم مورد نیاز 
ســیل زدگان تاکنون در سه مرحله به این 
مناطق ارسال شده که شامل بیش از 400 
بســته معیشتی و بهداشتی شــامل برنج، 
ماکارونی، رب، ســویا، روغن، کنسروجات، 
نــان، پودر رختشــویی، 400 جفت کفش 
و 400 دســت لباس گرم است.وی تصریح 
کرد: ایــن کمک هــا توســط خادمیاران 
رضوی در محل حســینیه سیستانی های 
ایرانشهر جمع آوری، بسته بندی و به مناطق 

آسیب دیده ارسال شده است.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان سیســتان و بلوچستان با تأکید 
بــر اینکه جمــع آوری و ارســال کمک ها 
همچنان با مشارکت خادمیاران رضوی در 
این شــهر ادامه دارد، افزود: دیروز نیز یک 
گروه خادمیاران رضوی ایرانشــهر همراه با 
ســبدهای معیشتی، کفش و لباس گرم به 

مناطق سیل زده نیکشهر اعزام شدند.

برگزاری نخستین گردهمایی 
خادمیاران رضوی شهرستان نکا

آستان: به همت کانون مرکزی خادمیاران 
رضوی شهرستان نکا، نخستین گردهمایی 
خادمیاران رضوی شهرستان نکا در مسجد 
سعادت برگزار شد. مسئول جشنواره خدمت 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
استان مازندران در این گردهمایی گفت: رفع 
محرومیت یکــی از دغدغه های اصلی مقام 
معظم رهبری اســت و باید در زمینه های 
معیشت، سالمت، ازدواج و اشتغال محرومان 
تالش کرد.سهیل صالحی با بیان اینکه دفاتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان ها 
و خادمیــاران رضوی بایــد تالش مضاعف 
انجام دهند تا نیاز محرومان را برطرف کنند، 
اظهار کرد: خدمت به هشتمین امام شیعیان 
محدود به حرم و شهر مشهد مقدس نیست 
و افرادی که عالقه مند به خدمت هســتند 
در شــهر و دیار خود می تواننــد اقدامات 
عام المنفعه و ارزنده ای به نیت امام رضا)ع( 
به مردم ارائه دهند.وی افزود: هر شــخصی 
هر خدمتی را با نیت امام مهربانی ها و برای 
حضرت رضا)ع( انجــام دهد باید این نام و 
سیره در افکار و اعمال فرد، خانواده و جامعه 
ســاری و جاری شود. وی بیان کرد: مسئله 
مهم بــرای خادمیاران این اســت که امام 
رضا)ع( آنان را به عنوان خادم پذیرفته است 
از ایــن  رو کار خود را فقط برای رضای خدا 
انجام می دهنــد و اخالص را مالک ارزیابی 
و ارزش کار خــود قرار می دهند.مســئول 
جشــنواره خدمت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در شهرســتان نــکا در ادامه 
شرکت در آزمون و ثبت فعالیت در سامانه 
خادمیاری را از الزامات تحقق شیفت حرم 
عنوان کرد و گفت: اصــل کار هر خادمیار 
خدمت در شهرستان محل زندگی است و 
شیفت حرم تشویقی بوده و به پاس فعالیت 
خادمیار در شهرستان و محل زندگی به وی 

اعطا می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: مرحله سوم مسابقات کشوری لیگ برتر 
کبدی بانوان به همت تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی از تاریخ دهم بهمن ماه در ســالن های 

ورزشی این مجموعه آغاز می شود.
حسن احمدیان، رئیس هیئت کبدی خراسان 
رضوی در تشــریح برنامه برگزاری مسابقات 
کشــوری لیگ برتر کبدی بانوان گفت: این 
دوره از رقابت هــا با مشــارکت تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی با هیئت کبدی خراسان 
رضــوی و اداره کل ورزش و جوانان اســتان 

برگزار خواهد شد.   
وی اظهار کرد: 9 تیم از هشت استان کشور 
شامل تهران الف و تهران ب، خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان، ایالم، لرستان، گیالن، 
گلســتان و قزوین در ایــن دوره از رقابت ها 
حضــور دارند. احمدیان افزود: ورزشــکاران 
و مربیــان به همراه عوامــل اجرایی برپایی 

مســابقات به تعداد 170 نفر، از روز هشتم 
بهمن ماه وارد شهر مشهد می شوند. همزمان 
با شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در روز 
پنجشنبه، نهم بهمن نیز تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی ویژه برنامه های فرهنگی را برای 
تیم های شرکت کننده پیش بینی کرده است.

وی با ابراز خرســندی از همراهی تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی گفت: امیدواریم این دست 
حرکت ها به منظور توســعه و تقویت ورزش 

کبدی، تداوم داشته باشد. 

آستان: رئیس اداره روشنایی و خدمات فنی 
حرم مطهر رضوی از تنظیف و شست وشوی 
17 هــزار و 181 دســتگاه جار، لوســتر، 
دیوارکوب و نورافشان حرم مطهر رضوی در 

9 ماه سال جاری خبر داد.
مهدی حق طلــب گفت: تنظیف و غبارروبی 
ســنگ دیوارها، آینه کاری هــا و تجهیــزات 
روشــنایی حرم مطهر در تمام ایام ســال به 
صورت شبانه روزی از ســوی اداره روشنایی 

حرم مطهر رضوی انجام می شود.
وی با اشــاره به نگهداری حــدود یک هزار 
و 400 دســتگاه جار، لوســتر، دیوارکوب و 
تک پایه در فضای مسقف حرم مطهر رضوی، 
گفت: اداره روشــنایی حــرم مطهر زیر نظر 
معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آســتان 
قدس رضوی وظیفه رفــع نواقص المپ ها، 
تنظیف به موقع لوسترها، تنظیم نور مالیم 

حرم مطهر رضوی، بررسی و بازدید پیوسته 
از جار و لوســترهای نصب شــده، پیگیری 
رفع خاموشی ها و مشکالت برقی و تعویض 
المپ های سوخته حرم مطهر را برعهده دارد.

رئیس اداره روشنایی حرم مطهر رضوی حفظ 
قطعات و اجزای لوسترهای حرم مطهر رضوی 
را یکی دیگر از فعالیت های اداره امور روشنایی 
عنوان کرد و گفت: بســیاری از لوسترهای 
حرم مطهر رضوی نفیس و قدیمی هستند 
و قدمت برخی از آن ها به 250 سال می رسد.

خبرخبر

 تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
میزبان مسابقات لیگ برتر کبدی بانوان

 تنظیف و شست وشوی بیش از 71 هزار دستگاه 
لوستر در حرم مطهر رضوی

در 9 ماه سال جاری صورت گرفت از 10 بهمن ماه آغاز می شود

آستان: در ششــمین روز استقرار تیم های 
امدادرسان آســتان قدس رضوی در مناطق 
آســیب دیده از ســیل اســتان سیستان و 
بلوچســتان و تأمین و توزیع اقالم اساســی 
در میــان ســیل زدگان، عملیــات عمرانی 
نیروهــای  و زیرســاختی در دســتور کار 
خدمت رســان قــرار گرفت.محمدحســین 
استادآقا؛ مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، در 
خصوص جزئیات امدادرسانی به سیل زدگان 
سیســتان و بلوچســتان گفت: پس از انجام 
ارزیابی هــای اولیه از میزان خســارت وارده، 
مناطقی از شهرســتان نیکشــهر به عنوان 
محل استقرار تیم خدمت رسان آستان قدس 
رضوی انتخاب شــد.وی افزود: بنیاد کرامت 
رضوی پس از انجــام اقدامات ضروری اولیه 
نظیر اســتقرار آشپزخانه سیار، نانوایی، طبخ 
غذای گرم، توزیع جیره خشک، تهیه و توزیع 
پوشاک؛ اقدامات زیرساختی و عمرانی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
به گفته استادآقا، قرارگاه مرکزی آستان قدس 

رضوی با استقرار در دو منطقه، بخش چاهان 
و دهســتان زیردان در مجموع 35 روستا را 
زیر پوشش عملیات خدمت رسانی خود برده  

است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به شماری 
از اقدامات پیش روی این بنیاد و دیگر نهادهای 
دست اندرکار آســتان قدس رضوی در جریان 
امدادرســانی به سیل زدگان گفت: پیش از هر 

اقدامی، چاه ها و پمپ های آب این مناطق که 
در اثر گل گرفتگی ناشــی از سیل دچار انسداد 
شده بودند، در عملیاتی در حال راه اندازی مجدد 
هســتند. همین طور بخش زیادی از سیستم 
لوله کشی آب شــرب هم در دست تعمیر و از 

سرگیری آبرسانی به منطقه است.
وی راه اندازی مجدد سیستم دریافت سیگنال 
دیجیتال تلویزیونی را از دیگر اقدامات انجام 

شده برشمرد و افزود: مدرسه زیردان با 9 پایه 
تحصیلی برای دختران و پسران که از مدارس 
بزرگ این مناطق روســتایی است و نیاز به 
اصالحاتی از جمله افزودن دو کالس، سیمان 
کردن حیاط مدرسه و ساخت زمین فوتبال و 
والیبال دارد، برای امور عمرانی انتخاب شده 

است.
استادآقا با بیان دیگر اقدامات کلیدی در حال 
انجــام در این مناطق، اظهــار کرد: عملیات 
عمرانی در جاده ها و راه های روستایی تخریب 

شده چاهان از اول بهمن ماه آغاز می شود.
وی در ادامه اضافه کرد: عملیات الیروبی در 
پنج بندآب مسدود شده از فردا شروع می شود 
تا آبرسانی به نخلستان های این مناطق دوباره 

از سر گرفته شود.
این مقام مســئول در آســتان قدس رضوی 
همچنین بیــان کرد: تیم های پزشــکی در 
منطقه مستقر شــده اند و با ویزیت و توزیع 
داروی رایگان به مردم مناطق سیل زده استان 

کمک می کنند.

آغاز اقدامات زیرساختی آستان قدس رضوی در 35 روستای سیل زده سیستان و بلوچستان
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد

گزارش خبری

حاشیه

ارائه خدمات مطلوب تر به 320 هزار مستأجر آستان قدس  
معاون امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضوی مطــرح کــرد: یکــی از اهداف 
انعقاد تفاهم نامه همکاری آســتان قدس 
رضوی با شهرداری مشهد، ارائه خدمات 
مطلوب تر به مســتأجران آستان قدس 
رضــوی در فرایندهای تجدیــد اجاره، 
انتقــال و بانک های اطالعاتی اســت.به 
گزارش آســتان نیوز، مرتضی حقیقی در 
حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با محوریت فناوری اطالعات  اظهار کرد: 
این تفاهم نامه در گام نخست، در راستای 
حفظ و صیانت از امالک موقوفه به امضا 
رسیده است و دو طرف می توانند تبادل 
اطالعات با یکدیگر داشــته باشند.وی با 
بیان اینکــه دنیای امروز دنیای دیجیتال 
اســت، افزود: امروزه تبــادل اطالعات، 
سرعت و روزآمدی اطالعات و... از اهمیت 
بسزایی برخوردار است، از این رو الزم است 
خدمات به مستأجران، در کمترین زمان و 
با بهترین کیفیت انجام شــود.حقیقی با 

بیان اینکه برای رسیدن به این امر باید به 
سالمت کار، نوع ارائه خدمات و اطالعات 
به روز و جدید توجه کرد، ادامه داد: آستان 
قدس رضوی در شهر مقدس مشهد 320 
هزار مســتأجر دارد که اگر هر خانواده را 
سه نفر در نظر بگیریم، یک میلیون نفر از 
جمعیت مشهد در خصوص مسائل امالک 
و اراضی با آستان قدس رضوی در ارتباط 
هستند از این رو هر چه فرایند پاسخگویی 
در زمان کمتر و با سرعت بیشتری انجام 
شــود، مردم رضایت  بیشــتری خواهند 
داشــت.معاون امالک و اراضی آســتان 
قدس رضوی بیان کرد: با توجه به اینکه 
شــهرداری مرکز اصلی اطالعات، صدور 
پروانه ســاختمانی و پایان کار را بر عهده 
دارد، بــه این جمع بندی رســیدیم تا با 
استفاده از بانک های اطالعاتی که هر دو 
نهاد در اختیار دارند، با همپوشانی، تسریع 
در انجام امور و حذف موازی کاری سرعت 

کار را باال ببریم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

ایام اهلل  رویکرد مکتبی دارد نه تاریخی   اندیشه: حجت االسالم دکتر سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری شبستان، تأکید 
کرد: این روزها و ایام اهلل را نه از باب ماجرایی که اتفاق افتاده و تمام شده بلکه از باب تذکر و یادآوری باید مورد توجه قرار دهیم تا برای نسل آینده یادآور روزهایی باشد که منطق الهی بر طاغوت غلبه کرد. ماجرای 

امام حسین)ع( یک ماجرای تاریخی نیست بلکه رویکرد مکتبی است که باید تکرار شود. طبیعتاً این یادآورِی الگوها، نمادها و شعائر همچنان نسل به نسل منتقل می شود تا در یادها باقی بماند. 

»ایثار« در نظام لیبرال توجیه عقالنی ندارد
ایکنا: آیت اهلل محسن اراکی در جلسه 
درس خارج فقه نظام سیاسی در اسالم 
خود، ضمن تأکید بر اینکه بر اساس نظام 
دموکراسی لیبرال توجیهی برای رعایت 
حقوق بشــر وجود ندارد، تصریح کرد: 
براساس نظام دموکراسی لیبرال، نه در 
عرصه عمل و نه در عرصه نظر، نمی توان 
حقوق بشــر را توجیــه و تأمین کرد و برای آن تضمینــی یافت. در عرصه نظر 
توجیه پذیر نیست؛ به دلیل اینکه در نظام دموکراسی لیبرال برای حق هیچ معیار 
خاصی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشــته باشد. بر مبنای نظریه دموکراسی 
لیبرال حق فطری معنا ندارد، چون فطرت معنا ندارد. در نظام الهی قائل به این 
هستیم که خدای حکیم، انسان را بر فطرتی آفریده، فطرتی که مطابق با روش و 
َِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَْیَها؛ پس  یِن َحِنیًفا فِْطَرَت اهلَلِ ال دین او است: »َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ
روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا 

مردم را بر آن سرشته است« )روم/۳۰(.
وی ادامه داد: اگر خدا را کنار بگذاریم، »فطرت« دیگر چیزی جز خواست  و هوا و 
هوس های بشری نخواهد بود؛ بلکه برجسته ترین تمایل بشر، برجسته سازی حب 
ذات و برتری طلبی او است و چیزی غیر از این را نمی توان به عنوان فطرت بشر 
تعریف و توجیه کرد. بر این اساس  فرد، هر آنچه فطرت برتری طلبش اقتضا کند به 
همان سمت می رود، در نتیجه تضاد بین افراد و یا اگر گروه ها و حزب ها شکل بگیرد، 
تضاد بین گروه ها پیش می آید. البته تضاد گروه ها نیز به همان تضاد افراد برمی گردد؛ 
زیرا تضاد اصلی بین افرادی که محوریت گروه ها را بر عهده دارند و آن ها را تشکیل 
می دهند به وجود می آید. بنابراین هرچه منافع آن گروه را تأمین کند می شود حق 
و حق آن است که لذت و منافع اشخاص و گروه ها را تأمین کند، زیرا در نظریه 
دموکراسی لیبرال غیر از منافع اشخاص و گروه ها مبنایی برای حق وجود ندارد.

اســتاد حوزه علمیه تصریح کرد: اگر گفته شود مبنای »حق« عقل است؛ عقلی 
که متعارف بین انسان هاست، می گوییم عقل هر انسانی در این سیستم و نظام 
می گوید در این زندگی دنیا تا می توانی باید لذت ببری و به آرزوهایت دست یابی 
و به دیگران کاری نداشته باشی. عقل بشری در این سیستم نمی گوید از لذت های 
خودت برای دیگران بگذر. عقلی که در ســایه دین فعال می شود، عقل دیگری 
است و یکی از کارهای دین همین است که دایره زندگی را توسعه می دهد و برای 

زندگی بشر، آخرتی ترسیم کرده و حیات بشر را حیاتی جاودانه تعریف می کند.
وی افزود: به قول اســتاد شــهید صدر  در دین الهی همین حب ذات و همین 
خود خواهی ها به دیگرخواهی و ایثار تبدیل می شود و این هنر دین است که انسان 
از منفعت و خوشی زودگذر خود می گذرد؛ به دلیل یك منفعت و خوشی جاودانه. 
بهشت و جهنم هم مبتنی بر حس خودخواهی است، منتها خودخواهی متعالی و 
هنر دین این است که این »خود« را تبدیل به خودی می کند که نه تنها تضادی 
با دیگران ندارد؛ بلکه خود تبدیل به ما می شود و انسان در نتیجه تعالیم دینی از 

لذت دیگری بیشتر از لذت خودش خوشحال می شود. 
 محســن اراکی ادامه داد: بنابر آنچه در روایات آمده شــبی شــخصی خدمت 
رسول اکرم)ص( آمد و گرسنه بود. حضرت او را نزد همسران خود فرستادند، آن ها 
گفتند: چیزی نداریم؛ بعد نزد اصحاب فرستادند، آن ها هم گفتند چیزی نداریم. 
پس از آن حضرت علی)ع( فرمودند: من این شخص را اطعام می کنم. ایشان به 
خانه آمدند و به حضرت فاطمه)س( فرمودند آیا چیزی داریم؟ حضرت پاســخ 
دادند: مقداری غذا هست که برای بچه هاست. امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: بچه ها 
را بخوابان تا غذا را به این فرد گرسنه بدهیم. خالصه اینکه عقلی که در سیستم 
الئیك تربیت می شود با عقلی که در سایه دین تربیت می شود کامالً متفاوت است.

وی در پایــان گفت: در خصوص اجرای حقوق بشــر در عرصه عمل باید بگویم 
برفرض اینکه توجیهی در نظام دموکراسی برای حقوق انسان ها پیدا کردیم؛ چه 
تضمین عملی برای پایبندی به حق دیگران وجود دارد؟ چه تضمینی وجود دارد 
که انســان ها به این حقوق بشر عمل کنند؟ مگر سیستم های دموکراسی حاکم 
بر جهان را نمی بینیم؟ مگر همین سازمان ملل نبود که خانه های فلسطینی ها 
را گرفــت و در اختیار یهودی ها قرار داد و آن ها را به عنوان دولت به رســمیت 
شناخت؟ در نظام دموکراسی لیبرال تضمینی برای اجرای این حقوق وجود ندارد.

 اندیشه/ فاطمی نسب، فاطمی نژاد  »راه و رسم 
میلیونرها«، »معبد میلیونرها«، »حکایت فروشنده و 
میلیونر« و ده ها عنوان کتاب موفقیت دیگری که در 
همه آن ها موفقیت به مهارت ثروت اندوزی تقلیل 
پیدا کرده و محدود شده، بازار نشر ما را احاطه کرده 
است. همین رویکردهای چندسال اخیر به الگوی 
موفقیــت و کالس هایی که در ایــن زمینه برگزار 
می شود ســبب شده بســیاری از منتقدان از این 
الگو به »خیــال خام خودیاری« تعبیر و فردگرایی 
بــی حد و حصر این مدل را آســیبی برای جامعه 
تلقی کنند.برای واکاوی این موضوع با دکتر میثم 
ظهوریــان، دانش آموخته مدیریــت گرایش علوم 
رفتاری و مترجم کتاب »بهای باالی مادی گرایی« 

به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید. 

 موفقیت آمریکایی، موفقیت به هر قیمت است
میثم ظهوریان در نقد و بررسی این مدل موفقیت 
که متکی به نگاه ســرمایه داری اســت، می گوید: 
بحث های انسان شناســی و نگاه انسان به غایت او 
نقش تعیین کننده ای در تعریف موفقیت برای انسان 
دارد. بر این اســاس در نگاه مادی گرایانه و اسالمی 
موفقیت و کمال انسانی به دو صورت متباین تعریف 
می شــود. البته اختالف نظرهایــی جدی  در خود 
نگاه مادی گرایانه به موضــوع موفقیت وجود دارد 
که به همین دلیــل نمی توان همه آن ها را در یك 
سبد قرار داد. طبیعتاً وقتی در نگاه اسالمی غایت 
فراتری از دنیا برای انســان قائل می شویم تعریف 
متفاوتی از موفقیت حاصل خواهد شد. از آن طرف 
دال مرکزی موفقیت در ســبك زندگی آمریکایی 
)americanlifestyle( به واســطه اصالت دادن 
به لذت انســان و فردگرایی، موفقیت به هر قیمت 
اســت. در این نگاه شــما می توانید برای رسیدن 
به موفقیت دســت به هر کاری بزنید و هیچ اصل 
اخالقی حاکم بر شما نیست. اگر به سرفصل برخی 
از این کتاب های موفقیت نگاه کنید می بینید شما 
دقیقاً از هر ابزار غیرانسانی برای رسیدن به موفقیت 
می توانید استفاده کنید. حتی رویکرد به اخالق نیز 
در این کتاب ها یك رویکرد کامالً نسبی گرایانه است. 
به عنوان مثال شما در مدل موفقیت مادی گرایانه به 
کمك کردن به دیگران و نهادهای اجتماعی تشویق 

می شوید اما نه برای جلب رضایت موجودی فراتر و 
یا پاسخ به وجدان انسانی خودتان، بلکه برای جلب 
وجهه اجتماعی و به تبع آن کســب درآمد بیشتر. 
در حقیقت شــما اخالق را هم ذیل مفهوم ثروت و 

موفقیت مادی قرار داده اید.

 تعارضات موفقیت مادی  با جامعه 
این پژوهشــگر مدیریت در ادامه تصریح می کند: 
حتی در بین مادی گرایان نیز نقدهای جدی به این 
رویکرد وجود دارد. تیم کاسر در کتاب »بهای باالی 

مادی گرایــی« که من ترجمه کرده ام، از نگاه برون 
دینی رویکرد به موفقیت در نگاه مادی را نقد کرده 
است. او در این کتاب می گوید آدم هایی که همیشه 
دنبال کسب موفقیت مادی در دنیا هستند، اتفاقاً 
رضایت از زندگی شــان برخالف تصور باال نیست. 
خالصه رویکرد کتاب این بود »کســب مادیات تا 
حدی که امنیت نسبی برای زندگی شما ایجاد کند، 
رابطه مثبت دارد و بیشتر از آن این رابطه معکوس 
می شود و هر چقدر شــما به دنبال مادیات بروید، 
رضایــت از زندگی تان کاهش پیــدا خواهد کرد«. 

تیم کاســر در این کتاب با تحقیقات تجربی اثبات 
کــرده در ادامه این رونــد مادی گرایانه، رفتارهای 
اجتماع محور انســان کمتر می شود و براساس این 
نگاه، تعارضات شما با اطرافیانتان بیشتر خواهد شد. 
اغلب کتاب های موفقیتی که اآلن در بازار هستند 
نیز کامالً با نگاه مادی گرایانه به انســان نوشــته 
شده اند. ظهوریان یادآور می شود: خیلی ها متوجه 
آثار این قضیه نیســتند و متأســفانه این رویکرد 
به واسطه ترجمه زیاد این کتاب ها و فضای گسترده 
کالس های موفقیت، تبدیل به هژمون شده است؛ 

حتی برخی در کشور سعی در تئوریزه و بومی کردن 
این مدل در فضای اندیشه اسالمی نیز دارند! غافل 
از اینکه اگر در دین به کارکردن و تولید ثروت تأکید 
شــده، در عین حال تکاثر نیز نفی شده است. ولی 
توجــه نکردن به این دو مقوله در کنار هم و صرف 
ضریب دادن به وجه تولید ثروت، نتیجه اش رسیدن 

به همان رویکرد اشتباه مادی گرایانه خواهد بود. 

سنت الهی مترفین وجریان دینی 
وی در ادامه می گوید: شهید صدر در پژوهش های 
قرآنی وقتی از سنت های الهی صحبت می کند اشاره 
می کند که یکی از سنت ها این است که مترفین و 
ثروتمندان همواره در مقابل جریان دینی ایستاده اند. 
میان تولید ثروت ارزشــمدار با مفهوم قرآنی تکاثر 
مرز باریکی اســت که برخی از کارشناسان دینی 
متوجه آن نیســتند. این پژوهشگر حوزه مدیریت 
تصریح می کند: لیبرال ها و نئولیبرال ها و فردگراها 
می گویند اگر هر کســی نفع شخصی اش را دنبال 
کند، نفع جمعی نیز درست می شود. در حالی که 
بــه لحاظ فکری یك امر بدیهی اســت که اگر هر 
کســی به نفع شــخصی خود نگاه کند، در برآیند 
این جامعه است که ضرر می کند. به همین خاطر 
اســت که نقش تنظیم کننده برای دولت در نظر 
می گیرند. نــگاه اجتماعی مقابل این جریان یعنی 
نئومارکسیست ها سعی می کنند بهای بیشتری به 
دولت و جامعه بدهند، اما اسالم هر دو مورد را با هم 
در نظر می گیرد و محدودیت هایی را از طرف شارع 
برای فرد می گذارد؛ محدودیت هایی که نافی آزادی 

حقیقی فرد و جامعه نیز نباشد. 

  از بین رفتن اعتماد در جامعه
میثم ظهوریان ادامه می دهد: اگر در نگاه موفقیت 
رایجی که تبلیغ می شود جامعه را یك کتاب در نظر 
بگیریم، عنوان این کتاب این خواهد بود »در دنیایی 
که ســگ ها همدیگر را می خورند تو تالش کن در 
منو نباشی«. تبلیغ و آموزش این نگاه فردگرایانه ای 
که کالس های موفقیــت دنبال می کنند، به لحاظ 
اجتماعی تأثیر خودش را خواهد گذاشت. در چنین 
رویکردی شاید فرد قدرت بگیرد و به موفقیت هایی 
نیز برسد ولی سرمایه و اعتماد اجتماعی کم می شود.

دکتر میثم ظهوریان، مترجم کتاب »بهای باالی مادی گرایی« از آسیب های اجتماعی کتاب های بازاری موفقیت می گوید

انسان الگوی کتاب های موفقیت »ترامپ« است!

حاشیه

متناسب با نظام ارزشی خودمان »کتاب موفقیت« تولید کنیم
از مهم ترین ابزارهای یادگیری، الگوســازی اجتماعی است. جالب است در 
دنیای مدرن شخصی مثل استیو جابز را به عنوان الگو معرفی و دانشگاه ها و 
دانشگاهیان ما هم برایش شمع روشن می کنند، درحالی که سراسر زندگی 
این شخص پر از بی اخالقی حتی با دختر خودش است. یا همین زاکربرگ 
در فیلمی که درباره زندگی اش اســت با کالهبرداری به موفقیت می رسد 
اما آنچنان برای همین افراد هنرمندانه کتاب می نویسند و شخصیت سازی 
می کنند که به الگو تبدیل می شوند و از این طریق فرهنگ خودشان را هم 
الگو می کنند. همین ترامپ پیش از اینکه مردم ما به عنوان رئیس جمهور 

آمریکا او را بشناسند، به عنوان یکی از بت های موفقیت جهان می شناختند 
و کتاب هایش در ایران هم ترجمه شده و از پرفروش ترین کتاب های موفقیت 
بود. یعنی ترامپ در جامعه ما به عنوان یك الگو در حال معرفی بوده است! 
کســی که از نظر او موفقیت یعنی پــول درآوردن به هرقیمتی، حتی له 
کردن آدم های دیگر.انسان ها یکسری نیازهای فطری دارند که طبیعتاً این 
نیازها از بین نمی روند و اگر ما با مبانی خودمان به آن پاسخ ندهیم، سراغ 
جانشــین های غیرحقیقی آن نیاز می روند. این نقد به ما وارد است که ما 

کتاب موفقیتی متناسب با نظام ارزشی خودمان تولید نکرده ایم.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r   پنجشنبه 3 بهمن 1398 27 جمادی االول 1441 23 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9168 

گزارش

کارت هوشمند راننده به شماره 3353008 
به نام اصغ��ر جهانگیری فرزند امعامعلی به 
شماره ملی 4040054148 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س��بز و برگه کمپانی وس��ند س��واری سیس��تم 
س��مند تی��پ ایک��س 7م��دل 1383  ش��ماره پ��اک 
36ایران 483و39  شماره موتور 12483088268 

شماره شاسی 83232093 نام مالک نفیسه پورنجف 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س��بزموتور س��یکلت هن��دا 125   مدل 1385 
رن��گ قرمز   ش��ماره موتور 060411176 و ش��ماره 
تن��ه 8514900 به ش��ماره انتظامی 37485 ایران 
764 به مالکیت علی یوس��فی  مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و س��ند کمپان��ی خ��ودروی پرای��د مدل 
1388 رن��گ نق��ره ای به ش��ماره انتظامی 727ق56 
ایران 42 ش��ماره موتور 3043055 و ش��ماره شاسی 
S1412288300420 ب��ه مالکی��ت عل��ی اصغ��ر اصل 
حکیم��ی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
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رن��گ   1396 م��دل  تیب��ا  خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 431ی38 ای��ران 12 
شاس��ی  ش��ماره  و   M15/8412078 موت��ور  ش��ماره 
NAS811100H5743924 ب��ه مالکیت محس��ن ثالثی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت دانش��جویی اینجانب بهمن صاحبکاری 
رش��ته مکانیک مقطع کارشناس��ی دانش��گاه 
دانش��جویی  ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی 
9224883 مفق��ود و از درجه اعتبار س��اقط 

می باش��د.

/ع
98
13
59
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تحصی��ات  پای��ان  موق��ت  گواهینام��ه 
اینجانب مجتبی عابدینی فرزند حس��ن به 
ش��ماره مل��ی 0075982315 متولد 1362 
در رش��ته مهندس��ی برق-ق��درت مقطع 
کارشناس��ی ارش��د ناپیوس��ته در نظ��ام 
آموزشی تمام وقت در تاریخ 1390,06,23 
با میانگین کل  ش��انزده تمام در دانشگاه 
آزاد اس��امی واح��د عل��وم و تحقیق��ات 
مفقود و ازدرجه اعتبار س��اقط می باشد.
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برگ س��بز و سند موتور س��یکلت زیگما مدل 1388 
رنگ مش��کی   ش��ماره موتور 91104261 و شماره 
تنه 8810215 به ش��ماره انتظامی 73458 تهران 
46 به مالکیت ابوالفضل بایگی  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مرضی��ه  اینجان��ب  فارغ التحصیل��ی  م��درک 
زیبن��ده خمارت��اش فرزن��د عباس��علی به ش ش 
39042 ص��ادره از قوچ��ان در مقطع کارشناس��ی 
رش��ته آم��وزش ابتدای��ی ص��ادره از دانش��گاه 
آزاد اس��امی واح��د قوچ��ان ب��ه ش��ماره 757 
مفق��ود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
از یابن��ده تقاض��ا می ش��ود اص��ل م��درک را ب��ه 
دانش��گاه آزاد اس��امی واحد قوچان به نش��انی: 
قوچ��ان کیلومتر4 جاده قوچان-مش��هد- مجتمع 
دانشگاه آزاد اسامی واحد قوچان ارسال نمایید. 
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کارت سبز خودرو س��واری سیستم پراید تیپ صبا 
جی تی ایکس مدل 1381 به شماره پاک 923 ل 82 
ایران 36 رنگ سفید به شماره موتور00337122 و 
شماره شاس��ی S 1412281803750  متعلق به آقای 
حس��ن ایمانی فر مفقود و از درجه ی اعتبار س��اقط 

میباشد. /ع
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آگهی مزایده )نوبت اول(
ب��ه  دارد  نظ��ر  در  س��بزوار  ش��هرداری 
اس��تناد تبص��ره10و تبصره4بودج��ه مصوب 
سال98نس��بت ب��ه فروش شش��دانگ پاک 
از269از5اصل��ی  5198جداش��ده  ثبت��ی 
واق��ع در پی��روزی و دوقطع��ه زمی��ن واقع 
در انته��ای خیاب��ان پی��روزی )پش��ت هت��ل 
اق��دام  کتب��ی  مزای��ده  طری��ق  از  کاملی��ا( 
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کس��ب 
اطاع��ات بیش��ترودریافت ف��رم مربوطه به 
و  مراجع��ه  ش��هرداری  واحدقرارداده��ای 
یا ب��ا ش��ماره تلف��ن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایند.مبل��غ س��پرده ش��رکت در 
مزای��ده باب��ت قطع��ات پش��ت هت��ل کاملیا 
و  معادل70/000/000ری��ال  ک��دام  ه��ر 
باب��ت شش��دانگ پ��اک ثبت��ی 5198معادل 
ی��ا  نق��د  بص��ورت  1/336/200/000ری��ال 
اس��ناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی می باشد. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هری��ک 
از پیش��نهادها مخت��ار اس��ت. آخرین مهلت 
پاکت ه��ای  تحوی��ل  و  مزای��ده  در  ش��رکت 
پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه ش��هرداری پایان 
وقت اداری روزیکش��نبه م��ورخ 98/11/20 
می باش��د.  مزایده رأس ساعت 10 صبح روز 
دوشنبه مورخ 98/11/21 در محل شهرداری 

برگزار می گردد.
/ع سید علی کوشکی شهردار سبزوار
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
بهداش��تی  خدم��ات  ارائ��ه  نظ��ردارد 
درمانی در مراکز و پایگاه های سامت 

تحت پوشش شهرستانهای مشهد و شهرستان های تابعه  
را از طری��ق مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از شماره فراخوان 
از   ،2098000060000271 لغای��ت   2098000060000207
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه های مذکورطبق پیوس��ت 
تضمی��ن اس��ناد مناقصه می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری معاونت بهداشتی به نش��انی : مشهد - 

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
 * تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/2

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/23

* 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

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت مهندسی ارتباطات و فن آوری طلیعه شرق
شماره ثبت 26881 شناسه ملی 10380422891

     بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران دع��وت 
می ش��ود درجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده  
ک��ه راس س��اعت 14 روز  چهارش��نبه  م��ورخ 
1398/11/16 در محل س��الن کنفرانس ش��رکت 
آذرخ��ش انتقال نی��رو پاژ ب��ه آدرس بزرگراه 
شهید کانتری حدفاصل میدان جهاد و جمهوری 

اسامی برگزار می گردد شرکت نمایند.
دستور جلس��ه :1- افزایش سرمایه از مبلغ 39 
میلیارد ریال به 50 میلیارد ریال و تعداد سهم 

از 3.900.000 سهم به 5.000.000
هیئت مدیره شرکت مهندسی ارتباطات و              

فن آوری طلیعه شرق
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آگهی تجدید مناقصه شماره 98/36
ش�رکت مخاب�رات ایران- منطق��ه ف��ارس در نظر دارد 
نس��بت ب��ه انجام عملیات اجرایی ش��بکه کاب��ل طرح کافوی 
kv.10.01 وkv.11.01 و kv.12.01 مرک��ز ش��هید پیش��اهنگ )ش��هرک 
س��بحان( براساس مشخصات موجود در اسناد و دس��تورالعمل های اجرایی از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مناقصه 

دعوت بعمل می آید.
متقاضی��ان جهت کس��ب اطاعات  بیش��تر ب��ه پرتال ای��ن منطقه به آدرس 

fars.tci.ir مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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آگهی تغییرات شرکت شماره دوازده 
گیتی نورد مش�هد ش�رکت س�هامی 
خاص به شماره ثبت 6479 و شناسه 

ملی 10380222977
عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق الع��اده م��ورخ 1397,02,11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : و به استناد نامه شماره 09,پ,97مورخ 
1397,02,13انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای 
مس��افربری مش��هد و حومه 1 - نام شرکت به " 
فتح شمال شرق " تغییر یافت و ماده مربوطه در 

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744580(
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آگهی تغییرات شرکت طوس طب و 
فن آفتاب ش�رق شرکت با مسئولیت 
محدود به ش�ماره ثبت 53345 و 

شناسه ملی 14004650496
عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1398,01,19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی 
مشهد به آدرس حدفاصل میدان استقال و 
چهارراه فرامرز عباسی پاک 640 کدپستی : 
9187994851 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744579(
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی کوثر نیرو 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

1209 و شناسه ملی 10861049143    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,06,30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدن��د: خانم فاطمه اس��ام طلب به 
ش��ماره مل��ی 5219856359و محمدرضارضایی 
نژاد به ش��ماره ملی 5219855174و جواد لطفی 
به شماره ملی0016682645 بسمت اعضاء اصلی 
هیئ��ت مدیره برای م��دت باقیمان��ده تصدی تا 

تاریخ1399,3,12 انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری اسفراین )743094(
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آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ثامن سهامی خاص به شماره ثبت 7845 و شناسه ملی 10380236386 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,07,13 و نامه ش��ماره 27310 مورخ 1397,10,12 سازمان خصوصی سازی 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - صورتهای مالی س��ال 1395 تصویب شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ملی 
10380099628 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس��علی کوثری به ش��ماره ملی 4723548904 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال تعیین گردیدند: ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 
به شناسه ملی 14000180006 و شرکت ایجاد محیط به شماره ملی 10101318872 و شهرداری مشهد به شماره ملی 14002764962 و آستان قدس 
رضوی با شناس��ه ملی 14004342173 و اس��تانداری خراس��ان رضوی با شناس��ه ملی 14002849468 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744426(
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 آگهی تغییرات شرکت ترکیبی حمل ونقل جاده ای و ریلی جام گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18952 و شناسه ملی 10380344974 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,12,25 و نامه ش��ماره 98,106 مورخ 98,1,21 انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی 
کاالی مش��هد تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال ب��ه قرار ذیل انتخاب گردیدن��د: ناصرضربی محمودآبادی به ش��ماره ملی 
0731194314 - آقای عبدا     هلل ضربی محمودآبادی به ش��ماره ملی 0731193271 - آقای محمود ضربی محمودآبادی به ش��ماره ملی 0732189004 -آقای حس��ین 
اختری تقی آباد به ش��ماره ملی 0848615794 -آقای کاظم تیاواری به ش��ماره ملی 0849911184 - آقای مهدی بخش��ی مهنه به ش��ماره ملی 0849927374 - 
آقای علی تیاوری به ش��ماره ملی 0922958610 - آقای محمد تقوی تقی آباد به ش��ماره ملی 0849694272 - آقای عباس تیادادی به ش��ماره ملی 0849701910 
2- آقای محمد گندمی به شماره ملی 0732215935 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد بختیاری سلیمانی به شماره ملی 0731202570 به عنوان بازرس                       

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744433(
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظردارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگ��ذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000203، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 2.520.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-خیابان طاب - انتهای بلوار ابوریحان تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/2

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/20
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/23

* 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

برگ س��بز و سند کمپانی و کلیه اسناد قطعی منقول 
خ��ودروی وان��ت دوکابین م��دل 1393 رنگ س��فید 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 351س64 ایران 74 ش��ماره 
PNAGP2 شاس��ی  ش��ماره  و   SLQ9710  موت��ور

F22DC813813 ب��ه مالکی��ت ابراهی��م ف��اح تفتی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
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روزنامـه صبـح ایـران

 بدون داشتن والیت اهل بیت)ع( توبه قبول نخواهد شد   حوزه: آیت اهلل سیدرحیم توکل در حرم حضرت فاطمه معصومه )س(گفت: ندامت، حقیقت توبه است و شرط صحت توبه اظهار ندامت و 
تصمیم بر عدم رجوع به معاصی است، اما شرط قبول توبه بر اساس روایات بسیار مهم تر از شرط صحت توبه است. شرط قبولی توبه این است که اوالً انسان روزبه روز رشد نماید و در مسیر تکامل قرار بگیرد و ثانیاً 

والیت اهل بیت)ع( را داشته باشد و شخص توبه کننده ارتباط حقیقی با اهل بیت)ع( برقرار نماید؛ بدون داشتن والیت اهل بیت)ع( توبه قبول نخواهد شد و باید این شرایط رعایت شود.

رضای رب العالمین در نماز اول وقت است
شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان 
در حســینیه شــیخ مرتضی زاهد)ره( 
تهران، با بیان اینکه همه انبیا آمدند که 
پیام رب عالم را به مردم برسانند و تمام 
کتاب  های آسمانی پیام رب عالم است، 
ابراز کرد: معجزات، نشانه رب العالمین و 
پیامبران، رسول رب العالمین هستند و 

دستور عملی و سبک زندگی برای مردم آوردند که اگر با استقامت بر آن ها عمل 
کنند، به مقامات بسیار باال دست پیدا می کنند. وی با بیان اینکه خداوند نماز اول 
وقت را دوست دارد و رضای رب العالمین در نماز اول وقت است، تأکید کرد: اگر 
بر انجام این امر و سایر دستورات الهی ایستادگی کردید که رضایت خداوند را به 

دست آورید، در آخرت به همان میزان مقام و مرتب خواهید داشت.
این اســتاد اخالق با بیان اینکه انسان در تعیین برنامه زندگی خود مختار است 
تا وقت مرگ، همین که فوت کرد دیگر اختیار ندارد، گفت: وقتی انســان بمیرد 
دیگر آزاد نیست، مگر کسی که در این دنیا طبق دستورات الهی عمل کرده باشد. 
وی با بیان اینکه میزان سختی این عالم با آخرت قابل مقایسه نیست، اضافه کرد: 
خوشی و ناخوشی های عالم آخرت می تواند تا بی نهایت باشد، در آخرت از همه 
وجود انسان مجرم مرگ می بارد، اگر انسان روی شخصیت خود کار کرده باشد، 

هیچ چیز غلط از او صادر نمی شود.
آیت اهلل جاودان افزود: مقربان که در جنت نعیم قرار دارند حتی خودشــان هم 
یک بهشت هستند، اگر توانایی عبادت آنچنانی ندارید، سعی کنید گناه نکنید؛ 
زیرا هر عمل خیری که انجام بدهید با گناه از بین می رود، مراقب زبان و کسب 
و کار خود باشــیم که به حرام دچار نشود. وی با بیان اینکه هر کس به واجبات 
عمل و محرمات را ترک کند، چنین شخصی بسیار قیمت دارد و در عالم آخرت 
صدرنشین می شود، خاطرنشان کرد: هر آنچه در دنیا دارید از دست شما می رود؛ 
بنابراین به آخرت بســیار فکر کنید، ظاهر مرگ یک انســان یک دقیقه طول 

می کشد، اما مرگ برخی ۱۰۰ سال طول می کشد.

فقه اهل بیت)ع( پاسخگوی همه نیازهای بشر است
حق پناه  رضا  حجت االســالم  معارف: 
در ســومین مرحله برگــزاری کارگاه 
تقریرنویسی درس خارج که در مدرسه 
علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد، با 
بیان اینکه شناخت دقیق از کتاب الهی 
و ســنت اهل بیت)ع(، الزمه پاسخ به 
پرسش های روز جامعه است، گفت: یک 

مجتهد باید نیازهای زمانه خود را به خوبی درک کند تا بتواند جواب مطلوب را 
ارائه دهد و با مردم همراه باشد. وی افزود: هدف حوزه های علمیه چیزی جز هدف 
انبیا نیست، زیرا حوزه و درس خارج، محل پرورش عالمانی است که وارثان انبیا 
هستند.حجت االسالم  حق پناه، هوش و فراست، خلوص و تقوا و مدیر و مدبّر بودن 
را از مهم ترین بایسته های یک مجتهد برشمرد و در مورد اهمیت توجه به حکومت 
از سوی ایشان، سخن امام خمینی)ره( را یادآور شد که »حکومت در نظر مجتهد 
واقعي فلسفه عملي تمامی فقه در تمامي زوایای زندگي بشریت است. حکومت 
نشــان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضالت اجتماعی، سیاسی، 
نظامی و فرهنگی است«.این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: فقه اهل بیت)ع( 
با زیرساخت اجتماعی و انسانی و ویژگی هایی که در روش و منابع استنباط دارد، 
پاسخگوی همه نیازهای قانونی و حقوقی جهان امروز است. وی اضافه کرد: باید با 
تلقی صحیح از انسان و اسالم، ذهنی جهان نگر و فهم دقیق رسالت دین به سراغ 
این ذخیره عظیم رفت و با شناختی واقع بینانه از نیازهای نوپیدای انسان امروز، 
اشکال، ابعاد و نیازهای جوامع را بر منابع شیعی عرضه کرد.حجت االسالم حق پناه 
در مورد اهمیت نگارش یافته ها و دانسته ها گفت: کتابت علوم وسیله ای است که 
منویات ارزشمند آدمی را ثبت مي کند و به آیندگان تحویل می دهد و بدین وسیله 

علوم، تجارب و اکتشافات از نسلی به نسل دیگر می رسد.

 معــارف / مریم احمدی شــیروان 
گذشته از جایگاه صداقت و راستگویی در 
ساحت اخالق فردی، در عرصه حکمرانی، 
صداقــت را از لوازم مشــروعیت حکومت 
دانسته اند که هر چه حکمرانان بیشتر به 
آن پایبند باشــند، از شکاف میان دولت و 
ملت کاسته می شود. برای کنکاش درباره 
جایگاه صداقت در ساحت حکمرانی به ویژه 
در اندیشه سیاسی اسالم با حجت االسالم 
دکتــر احمد جهان بزرگــی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
به گفت وگو پرداختیم. »اصول سیاســت 
و حکومــت« و »احکام فقهــی رفتارهای 
حکومتی در موضوعات اخالقی« از جمله  
تألیفات متعدد او در حوزه حکومت دینی و 

اندیشه  سیاسی در اسالم است.

 عهدی میان حکومت و مردم
با  ابتدا  در  حجت االســالم جهان بزرگی 
بیان اینکه بر اساس سیره و سنت پیامبر 
بزرگــوار اســالم و ائمــه معصومین)ع( 
صداقــت اصــل و اســاس حکومــت و 
ارتباطات اجتماعی و سیاســی اســت، 
می گوید: وقتی تعــدادی از مردم یثرب 
خدمت پیامبر اســالم)ص( رسیده و از 
اسالمی  تشــکیل حکومت  برای  ایشان 
دعــوت کردند، یکــی از مــوارد بیعت 
و توصیــه پیامبــر)ص( این بــود که به 
یکدیگــر تهمت نزنید؛ این امر مســائل 
فردی، ارتباطات اجتماعی و هم مسائل 
سیاسی و حکمرانی را شامل می شود. او 
ادامه می دهد: پیامبر گرامی اسالم)ص( 
بر عهد و پیمان بســتن هم بسیار تأکید 
داشتند؛ قانون اساسی ای که پیامبر)ص( 
نوشته بودند و ابن هشام در کتاب سیره 
خــود آن را مطرح کــرده، بیان می کرد 
هر حکمرانی که بر سر کار می آید، باید 
قانونی بــه عنوان یک پیمان و عهد بین 
حاکمان جامعه و مردم برقرار باشــد؛ هر 
دو باید به آن پایبنــد بوده و خالف آن 

عمل نکنند.

 صداقت حاکمان 
سبب باال رفتن اعتماد عمومی می شود

جهان بزرگــی با تأکید بر تأثیر مســتقیم 
صداقت حاکمان در تعامل با مردم توضیح 
می دهد: صداقت حاکمــان در مقابل مردم 
ســبب می شــود اعتماد بــه حکومت که 
ســرمایه ای اجتماعی است، باال رود. در این 
صورت جامعه وحدت پیــدا می کند و این 
وحدت ســبب مشــارکت مردم می شود؛ 
مردمــی که به حکمرانان اعتماد نداشــته 
باشند، احساس آزادی نکرده، مشارکتشان 
کم می شــود و کم کم پایه هــای حکومت 
متزلزل می شــود. او یادآور می شود: از زمان 
ارسطو تاکنون تمام فالسفه سیاسی اعتقاد 
دارند اگر در حکومتی مشــایعت مردم کم 
شود، زمام حکومت از دست رفته، پایه های 
آن متزلزل شده و سبب سقوط می شود؛ اما 
وقتی مردم به حاکمان خود اعتقاد و اعتماد 
داشته باشــند و در مقابل حکام هم هوای 
مردم را داشــته باشند، پیشرفت و افزایش 
امید به زندگــی در جامعه رونق پیدا کرده 
و کمک می کند مردم در ساحت اقتصادی 
و تولید، فعالیت بیشتری کرده و شکوفایی 
اقتصادی حاصل  شود. وقتی این اعتماد به 
حکومت در اثر صداقت زیاد  شود، در جامعه 

فسادها کم می شود.مدیر گروه علوم سیاسی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عنوان 
می کند: به فرموده پیامبر)ص( »الناس علی 
دین ملوکهم«؛ مردم بر اساس سبک زندگی 
حاکمان خود زندگی می کنند؛ وقتی آن ها 
سالم بودند و مردم به آن ها اعتماد داشتند، 

خودشان هم گرد خالف نمی چرخند.
 

 رهبران سیاسی گاهی مجبورند 
اطالعاتی را از جامعه پنهان کنند

جهان بزرگی در بیان پیامدهای نبود صداقت 
در حکمرانی و اداره کشور توضیح می دهد: 
این جمله در زبان اهل علم شایع است که 
»تعرف االشــیاء باضدادها«؛ وقتی صداقت 
سبب اعتماد و مشــارکت و قوام حکومت 
و پیشرفت اقتصادی می شود، پس مخالف 
آن هم سبب رشــد بی اعتمادی و کاهش 
سرمایه های اجتماعی شده و سبب می شود 
مشارکت از بین رفته، قوام حکومت کمرنگ 

شده و پیشرفت هم حاصل نشود.
این پژوهشگر بیان می کند: حضرت علی)ع( 
بر شــفافیت تأکید کــرده و در نهج البالغه 
می فرمایند: حق شــما بر من این است که 
هیچ رازی را از شــما پنهــان ندارم و هیچ 
حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ 

و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف 
هستیم؛ حضرت بر جریان آزاد اطالعات در 
جامعه پافشاری می کنند، اما استثنای آن را 

اسرار نظامی می دانند.
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشــه اســالمی تأکید می کند: رهبران 
سیاسی گاهی مجبور هستند اطالعاتی را از 
جامعــه پنهان کنند که البته آن هم باید با 
تدبیر همراه باشد. حضرت علی)ع( در نامه 
53 نهج البالغه بیان کرده اند رهبر سیاسی 

نباید عیوبی کــه از مردم به 
صــورت پنهانی به دســتش 
می رسد، آشــکار و در جامعه 
پخش کند. ایشــان یــادآور 
می شوند: باید با افراد جامعه با 
صداقت برخورد شود، اما اسالم 
خــالف واقع گفتــن را در دو 

جا استثنا کرده است؛ یکی 
جایی که جان، مال و آبروی 
مسلمانان در خطر باشد و 
دیگر در صحنه جنگ؛ این 
موارد مانند همان گوشــت 
مردار اســت که در اصل و 
اساس حرام اســت، اما در 
شرایط استثنا می توان از آن 
کرد.حجت االسالم  استفاده 
به  پایان  در  جهان بزرگــی 
مسائل اخیر کشور نیز اشاره 
کرده و می گوید: وقتی پس 
از مسئله  مهم زدن موشک 

به پایگاه  آمریکایی، هواپیمای اوکراینی به 
اشــتباه هدف موشک قرار گرفت، دقیقاً در 
حالت جنگ مســلم قرار داشتیم. در رفتار 
طرف مقابل می بینیم که آن ها هیچ آماری 
از کشته های خود ارائه نکرده و تنها به تعداد 
بسیار محدودی مجروح اشــاره کردند. در 
زمان جنگ باید اطالع رســانی به گونه ای 
باشــد که اسرار لو نرود. مردم جامعه ما هم 
باید در این زمینه صبور باشند و توقع نداشته 
باشــند تمام اطالعات به خصوص در مورد 

مسائل نظامی در اختیار آن ها قرار بگیرد.

حجت االسالم دکتر جهان بزرگی در گفت وگو با قدس تبیین کرد

صداقت اصل و اساس حکومت اسالمی است

مردم بر اساس 
سبک زندگی 
حاکمان خود 

زندگی می کنند؛ 
وقتی آن ها سالم 

بودند و مردم 
به آن ها اعتماد 

داشتند، خودشان 
هم گرد خالف 

نمی چرخند

بــــــرش

 دومین نشست 
»ایده گفتارهای فقه 

حکومتی« برگزار می شود
مهر: دومین نشست »ایده گفتارهای فقه 
حکومتی« با ارائه حجت االسالم رضا اسالمی 
و با موضوع »اصول فقه حکومتی« امروز از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۲ در دبیرخانه هم اندیشی 
فقه حکومتی به نشــانی »قم، بولوار غدیر، 
کوچه ۱۰، ساختمان مفید، طبقه ۴« برگزار 

خواهد شد.
 این هم اندیشــی با دعوت از شــاگردان و 
مقررین ابوالقاسم علیدوست، محمدمهدی 
هــادوی تهرانی، احمد عابــدی اصفهانی، 
علی اکبر  میرباقــری،  ســیدمحمدمهدی 
رشاد، احمد مبلغی، مرحوم سیدمنیرالدین 
حسینی الهاشــمی، علیرضا اعرافی، شهید 
سیدمحمدباقر صدر، عبدالحسین خسروپناه 
و ســیدصمصام الدیــن قوامی و همچنین 
نمایندگان برخی مراکز علمی و سیاســت 

گذاری برگزار می شود.

نام نویسی پانزدهمین دوره 
آزمون اعطای مدرک به 
حافظان قرآن آغاز شد

مهر: نام نویســی پانزدهمین دوره آزمون 
اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن 
از سه  شــنبه، اول بهمن ۱3۹۸ از سوی 
ســازمان دارالقرآن الکریم آغاز شــد و تا 
پایان وقــت اداری روز چهارشــنبه 3۰ 
ادامه خواهد داشــت.  بهمن ماه جــاری 
متقاضیــان می توانند در بازه زمانی اعالم 
شــده به پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
مراجعه  )پایگاه تالوت(  الکریم  دارالقرآن 
نماینــد و برای دریافت مدارک تخصصی 
درجــه یک تــا پنــج حفظ قــرآن، در 
آزمون های رشته های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ 
جزء و حفظ کل قرآن نام نویســی کنند. 
پیــش از این قــرار بود مرحله نخســت 
پانزدهمین دوره آزمــون اعطای مدرک 
اردیبهشــت  ســال  به حفاظ،  تخصصی 
۱3۹۹ برگزار شــود که زمان آن به دلیل 
تقارن با ماه مبــارک رمضان و امتحانات 
دانش آموزان به زمان دیگری موکول شد.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9168 پنجشنبه 3 بهمن 1398 27 جمادی االول 1441 23 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره  

گفتار

خبر

شماره: آگهی 139803908285000015
شماره پرونده:139704008285000042

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
مستند به مواد 121 و 122-آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ يك باب منزل مسکونی به شماره پالک 
ثبتي يك هزار و چهارصد وهش��تادو يك  فرعی از دوازده اصلی مفروز و مجزا ش��ده از فرعی از اصلی مذکور بخش 
دوازده نیمبلوک استان خراسان جنوبی به مساحت چهارصد و سیزده متر مربع و يك سانتیمتر مربع به نشاني شهر 
نیمبلوک خیابان حافظ پالک 18 که ششدانگ عرصه و اعیان آن ذيل صفحه پنجاه و سه دفتر امالک ذيل شماره 
س��ه هزار و شش��صد و پنجاه و دو ثبت و سند مالکیت به نام ، حسن عرب فرزند غالمرضا تاريخ تولد 1358/01/06 
به ش��ماره ملی 0889666067 و شناس��نامه: 12 صادر شده اس��ت ومحمدود به حدود اربعه به شرح پرونده ثبتی 
شماال : ديواريست مشترک به طول يازده متر و نود شش سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی شرقا: در دوقسمت اول 
ديواريست مشترک بطول سی و دو متر و نود ونه سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی دوم ديواريست بطول شصت 
سانتیمتر به خیابان جنوبا : درب و ديواريست بطول دوازده متر و هفتاد و دو سنتیمتر به باخیابان غربا: ديواريست 
مشترک به طول سی و سه متر و پنجاه و يك متر سانتیمتر به باقیمانده دوازده اصلی حقوق ارتفاثس ملك : ندارد 
. لذا به موجب سند رهنی شماره شش هزار و هشتصد و شصت و شش مورخ دوم مهرماه سال يك هزار و سیصد و 
نود و سه دفتر خانه اسناد رسمی شماره يك شهر خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی در قبال مبلغ سیصد و 
سی میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد و سه ريال به عنوان اصل طلب به انظمام سود و خسارت 
تاخیر تاديه موضوع بدهی آقايان : حس��ین عرب نام پدر :غالمرضا و محمد اکبری نام پدر : علی میباش��د که برای 
مدت سی و شش ماه در رهن بانك ملت شعبه خضری قرار گرفته است . چون متعهدين در ظرف مدت مندرج در 
سند به تعهدات خويش عمل ننموده است ، بانك مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم 
کننده سند  راجع وصول مبلغ ) پانصد میلیون و هشتصد و پنجاه و يك هزار و سیصد و سی و هفت ريال ( به شرح 
) سیصد و سی میلیون و هشتصد و چهل ونه هزار و هفتصد و هشتاد و سه ريال به عنوان اصل طلب و مبلغ يکصد 
و هفتاد میلیون ريال و يك هزار و پانصد و پنجاه و چهار ريال به عنوان خسارت تاخیر تاديه تا تاريخ سی ام مرداد 
ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت به انضمام جزيمه دير کرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه برعلیه متعهدين 
: ) حسن عرب راهن ( و )محمد اکبری وام گیرنده (با مشخصات فوق رانموده و پرونده ای تحت کالسه 9700064 
در اين خصوص نزد واحد اجرای اداره ثبت اس��ناد و امالک نیم بلوک تش��کیل شده است که پس از ابالغ اجرائیه و 
انقض��ای مهل��ت مقرر قانونی به دلیل اينکه متعهد بدهی خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت  توديع ننموده و به 
درخواست بستانکار بانك ملت نسبت به ارزيابی مورد رهن اقدام شد ونر به کارشناس رسمی دادگستری  وارده بشماره 
139805008285000213 مورخ سیزدهم مردادماه سال نود و هشت به اين اداره ارسال گرديد. ملك فوق با عرصه  
ای به مساحت چهارصد و سیزده متر و يك سانتیمتر مربع اعیان حدودا يکصد و چهل و پنج متر مربع می باشد . 
ملك مورد نظر ساختمانی است که دريك طبقه )همکف(و با مصالح بنائی و سقف طاق ضربی و فاقد کالف ) افقی 
و عمودی (اجرا شده است . اعبان شامل طبقه همکف نشیمن ، قسمت انتهای ضلع شمال ملك به صورت انباری و 
مخروبه ، قسمت منتهی به معبر جنوبی ملك  به صورت پارکینگ و چهارديواری نگهداری دام ( میباشد . ساختمان 
دارای کاربری مسکونی بوده و همچنین دارای يك انشعاب آب ، يك انشعاب برق ، يك انشعاب گاز و يك خط تلفن 
میباشد . کف سازی داخل حیاط ساختمان موزائیك بوده و نمای داخل حیاط کاشی و نمای بیرونی ساختمان نیز 
س��یمان سیاه می باشد . ساختمان فاقد سیستم سرمايش بوده و گرمايش ساختمان نیز بخاری گازی و ساختمان 
دراختیار مالك میباشد . ملك در ضلع جنوب دارای عقب نشینی به طول حدودا د.ومتر میباشد . لذا با درنظر گرفتن 
موقعیت و مصالح ساختمان به ) مبلغ يك میلیارد و چهارصد میلیون ريال ( ارزيابی و به دلیل عدم وصول اعتراض 
قطعیت  يافته و به درخواس��ت مرتهن پالک فوق بصورت شش��دانگ از ساعت 9 الی 12 صبح روز دوشنبه مورخ : 
بیست و هشتم بهمن ماه سال يك هزار و سیصد و نود هشت در اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیم بلوک واقع در 
شهر خضری دشت بیاض به نشانی : بلوار امام رضا )ع( از طريق مزاريده حضوری به فروش میرسد . مزايده حضوری 
و نقدی از مبلغ ارزيابی شده شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده داريای 
انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شئه 
يا نش��ده باش��د به عهده برنده مزايده است که درصورت وجود مازاد مسترد خواهد شد . حقوق دولتی به شرح ماده 
40 آئین نامه احجرا نقدا وصول و نیسه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانك بستانکار جايز می باشد ، ضمنا 
چناچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد ، مزايده روز اداری بعد از تعطلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعیین تکلیف بدهی خويش نمايند از انجام 

مزايده خودداری می گردد .آ-9813564
تاريخ انتشار: يکشنبه: سوم بهمن  ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت                     

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

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی شهرستان جوین
آگهی تحديد حدود عمومی بخشهای 4 و 7 سبزوار حوزه ثبتی شهرستان جوين پیرو آگهی قبلی به موجب ماده 14 

قانون ثبت امالک تحديد حدود شماره های ذيل: 
بخش 4سبزوار

اراضی بیدخور پالک 38-اصلی 
289  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
332  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
354  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
355  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
392  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
403  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
419 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
420  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
493 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
494 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
528 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
586 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
683 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
699 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
704 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
711  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 

712  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
723 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
739 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
774 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
785 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 

787   فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
818 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
858 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
881 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
901 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
958  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
959 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 

1077 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1088 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1103 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1106 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی

1110 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
 1111 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1175  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1176 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1185 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1192 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1223 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی

1255  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
 1271 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1411  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1457  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1575 فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1916  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 
1735  فرعی اداره اوقاف و امورخیريه شهرستان جوين  ششدانگ يك قطعه زمین مزروعی 

تحديد حدود پالکهای فوق روزهای  شنبه و يکشنبه مورخ 1398/11/26 لغايت 1398/11/27 قبل از ظهر بعمل 
خواهد امد

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورين شماره های فوق الذکر بوسیله 
اين آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر يك از صاحبان 
امالک يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار 
ش��ده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش��د واعتراضات مجاورين نسبت  به حدود و حقوق  ارتفاقی و نیز صاحبان  
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاريخ تحديد 
حدود پذيرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ، معترضین 
می بايس��ت از تاريخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف يکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائی 

تقديم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اين اداره تسلیم نمايند. آ-9813543 تاريخ انتشار: 1398/11/03
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوين

 محمود ابراهیمی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم معصومه ارجونی ثانی دارای شناسنامه شماره 3673779370 به شرح دادخواست به کالسه 980663 از اين 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی ارجونی ثانی   بشناسنامه 9 
موالید در تاريخ 98/4/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذيل:  1- معصومه ارجونی ثانی  فرزند محمدعلی به شماره ملی 3673779370 دختر متوفی 2- حسینعلی ارجونی 
ثانی ده ارباب فرزند محمدعلی بشماره  ملی 3670289992 پسر متوفی 3- محمود ارجونی ثانی فرزند محمدعلی 
به شماره 3670290011 پسر متوفی 4- محسن ارجونی ثانی فرزند محمدعلی به شماره ملی 3673779362 پسر 
متوفی 5- بتول ارجونی ثانی ده ارباب فرزند محمدعلی به شماره ملی 3670287991 دختر متوفی 6- زهرا ارجونی 
ثانی ده ارباب فرزند محمدعلی به شماره ملی 3670288015 دختر متوفی 7- فاطمه ارجونی ثانی ده ارباب فرزند 
محمدعلی به شماره ملی 3670290001 دختر متوفی 8- مهین ارجونی ثانی ده ارباب فرزند محمدعلی به شماره 
ملی 3670294767 دختر متوفی 9- قدسیه ملکی فرزند حاجی ملك به شماره ملی 3670282025 همسر متوفی        

/ متوفی وارث ديگری ندارد 
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 1543 آ-9813540
مظاهری- رئیس شعبه يك شورای حل اختالف زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهدی حمزه وی فرزند عباس شناسنامه شماره 3670295275 به شرح دادخواست به کالسه 980654 از اين 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس حمزه وی   بشناسنامه 10/م در 
تاريخ 98/04/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذيل:  
1- مه��دی حم��زه ولی فرزند عباس  دارای کد ملی 3670295275 پس��ر متوفی 2- امیر حمزه وی  فرزند عباس 
دارای کد ملی 3651266729 پس��ر متوفی 3- محمد حمزه وی فرزند عباس دارای کد ملی 3670293337 پسر 
متوفی 4- علیرضا حمزه ولی فرزند عباس دارای کد ملی 3673768573 پس��ر متوفی 5- حبیب حمزه وی فرزند 
عباس دارای کد ملی 3674260379 پسر متوفی 6- عصمت حمزه وی  فرزند عباس دارای کد ملی 3651385760 
دخت��ر متوفی 7- زهرا حمزه وی فرزند عباس دارای کد مل��ی 3590059990 دختر متوفی 8- فاطمه حمزه وی 
فرزن��د عب��اس دارای کد ملی 3673737708 دخت��ر متوفی 9- معصومه حمزه وی فرزند عب��اس دارای کد ملی 
3670294627 دختر متوفی 10- کنیز آچنگان فرزند علی جان دارای کد ملی 3670282742 همسر متوفی   / 

متوفی وارث ديگری ندارد 

اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مذبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. آ-9813541 م الف: 1544
مظاهری- رئیس شعبه يك شورای حل اختالف زابل

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
به موجب دادنامه 9709975133401322 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تايباد محکوم علیه 
عزيزاله خیرخواه محکوم است به پرداخت مبلغ 206.000.000 ريال بابت هزينه های تنظیم سند در حق منوچهر 
قاس��می در پرونده اجرايی ش��ماره 970485 که بعلت عدم پرداخت يکدستگاه خودروی 405 رنگ نقره ای بشرح 
ذيل توقیف و به قیمت 305.000.000 ريال ارزيابی شده است بدينوسیله جهت فروش شروع مزايده ساعت 11 الی 
12 روز 1398/11/27 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضايی تايباد تعیین می گردد مزايده از قیمت کارشناسی 
شروع و به کسی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضیان می توانند 5 روز 
قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد ايشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10٪ بهای مزايده 
في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد شد در صورتیکه به 
هردلیل خريدار در زمان مقرر بهای مزايده را نپردازد 10٪ سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد . چنانچه تاريخ 

مزايده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزايده تلقی خواهد شد. 
مش��خصات خودرو : خودروی مذکور مدل 1388 و وضعیت اتاق ، شاس��ی ، موتور، دس��تگاه انتقال نیرو، فرمان و 
سیس��تم جلوبندی همگی سالم و وضعیت الس��تیك های خودرو 25 درصد میباشد و خودرو در رهن ايران خودرو 
است که با استعالم از نمايندگی ايران خودرو دفتر منطقه ای( میزان بدهی خودرو با احتساب تأخیر تعلق گرفته مبلغ 
65.199.000 ريال بوده که اين مبلغ از قیمت خودرو کسر خواهد شد. الزم بذکر است قیمت پايه کارشناسی بدون 
بیمه بوده که چنانچه بیمه نامه خودرو ارائه گردد به قیمت پايه کارشناسی افزوده خواد شد و مدارک خودرو طبق 

اظهارات محکوم علیه مفقود گرديده است. آ-9813532 تاريخ انتشار : 1398/11/3
دادورز اجراي احکام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تايباد - صادق دادمحمدي سرخسي

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اينکه آقای نوراله رجبی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 980393 /4ح از اين شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رجب رجبی به شناس��نامه 67 در تاريخ 

1385/10/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  زلیخا فرهادی فرزند غالمحسین به ش ملی 0749440511 متولد 1319/10/1 همسر متوفی 

2- نصراله رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749407141 متولد 1362/5/29 فرزند متوفی
3- حمیرا رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749037326 متولد 1354/7/10 فرزند متوفی
4- ملك رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749036931 متولد 1341/1/04 فرزند متوفی

5- فضل اهلل رجبی فرزند رجب به ش ملی 0748430776 متولد 1358/4/1 فرزند متوفی
6- ثريا رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749037318 متولد 1349/6/1 فرزند متوفی

7- ريحان رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749037334 متولد 1356/6/10 فرزند متوفی
8- صغرا رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749036958 متولد 1345/1/7 فرزند متوفی
9- کبری رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749036941 متولد 1342/1/6 فرزند متوفی
10- نوراله رجبی فرزند رجب به ش ملی 0749666706 متولد 1340/1/1 فرزند متوفی

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9813533 تاريخ انتشار : 1398/11/3 
حسن رضائی منفرد 

قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اينکه آقای مجید ساالرمحمدی دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 980369 /4ح از 
اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کلثوم شريفی به شناسنامه 120 در 

تاريخ 1394/9/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فاطمه نصراله فرزند عبدالحکیم به شماره ملی 0748390812 متنولد 1347/1/1 فرزند متوفی 

2- مريم شريفی فرزند رمضان به ش ملی 0749338989 متولد 1333/2/10 خواهر متوفی 
3- بانو شريفی فرزند رمضان به ش ملی 0748802721 متولد 1340/11/7 خواهر متوفی 

4- ابراهیم شريفی فرزند رمضان به ش ملی 0748802738 متولد 1342/6/10 برادر متوفی 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9813534 تاريخ انتشار : 1398/11/3 
حسن رضائی منفرد 

قاضی شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهی اصالحی
پیرو آگهی مزايده کالسه 9700300 تاريخ صحیح مزايده 98/11/29 می باشد. آ-9813536

تاريخ انتشار : 1398/11/03 

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم عايش��ه نارويی فرزند کريمداد به ش��ماره شناس��نامه 3590886420 به ش��رح دادخواست به کالسه شماره 
48/1/98 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان شیرمحمد ناروئی 
فرزند خیرمحمد به شماره ملی 3590886269 در تاريخ 98/10/15 در اقامتگاه دائمی اش بزمان فوت نموده است 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 1- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- خیرمحمد نارويی فرزند 
حسن به شماره ملی 3719193179 پدر متوفی 3- راضیه نارويی فرزند شیرمحمد به شماره ملی 6820020147 
دختر متوفی 4- آمنه نارويی فرزند شیرمحمد به شماره ملی 6820037627 دختر متوفی 5- محمدطیب نارويی به 
شماره ملی 6820062451 پسر متوفی 6- محمدصالح نارويی به شماره ملی 6820080891 پسر متوفی 7- صابره 
نارويی فرزند شیرمحمد به شماره ملی 6820028873 دخترمتوفی 8- عابده نارويی به شماره ملی 6820050941 
دختر متوفی 9- ماجده نارويی به شماره ملی 6820072988 دختر متوفی 10- محمدعمر نارويی به شماره ملی 

6820086891 که ان مرحوم ورثه ديگری ندارد . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت اگهی می نمايد تا هرکس اعتراض دارد  يا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاريخ نشر نخستین اگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ-9813538
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اينکه آقای محمدمهدی نجفی معصوم ورثه آقای اسماعیل نجفی معصوم فرزند علیداد به شماره شناسنامه 
24 باستناد دو برگ استشهاد محلی که امضا شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 بجنورد گواهی امضا 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دريافت يك برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به چاپی 493870 به اين اداره 
مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 223 فرعی از 125- اصلی واقع در اراضی عزيز بخش دو 
بجنورد به آدرس اراضی عزيز بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه 
ذيل ثبت 5030 صفحه 262 دفتر 30 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد دفتر 
امالک بیش از اين حکايتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی و متذکر میگردد 
هر کسی نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود باشد ظرف ده روزاز 
تاريخ انتشار اين آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسلیم 
نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت يا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 

قانونی ساقط است.آ-9813537
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی مزایده
نظر به ضمانت خانم عصمت معاشر به پرداخت مبلغ 800/00/000 ريال در پرونده کالسه 588 واحد مزايده، پالک 
ثبتی ش��ماره 19684 فرعی از 3 اصلی بخش 09 مش��هد به نشانی مطهری شمالی- مطهری 11 پالک 9/1 دارای 
عرصه به مساحت حدود 68/70 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 230 مترمربع شامل 3 واحد که همکف و اول 
جمعاً دو واحد و طبقات دوم و سوم کاليك واحد بصورت دوبلکس با زيربنای 230 مترمربع توقیف گرديده و به مبلغ 
8/500/000/000 ريال ارزيابی گرديده است که در تاريخ 98/11/15 ساعت 9/30 صبح در محل شعبه مزايده اجرای 
احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضايی اجرای احکام کیفری ط 2 شعبه مزايده و به باالترين 

قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پايه 8/500/000/000 ريال می باشد. آ- 9813452
شعبه مزايده اجرای احکام کیفری ناحیه 10 مشهد- ملیحه قويدل

داديار شعبه 2 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قويدل

دادنامه 
خواهان: مجید رسولی فرزند محمد آدرس: فامنین – خیابان 30 متری امام روبروی بانك کشاورزی

خوانده 1- قنبر خلیلی فرزند ترابعلی  آدرس مجهول المکان 2- اصغر ساجدی  فرزند علی آدرس فامنین – روستای 
قزل آباد

خواسته :مطالبه وجه 
گردشکار: پس از مشورت با اعضا حوزه 112 حل اختالف فامنین وبا عنايت به آماده بودن پرونده جهت صدور رای 

ختم رسیدگی را اعالم ذيال مبادرت به صدور رای می نمايد.
 ))راي قاضي شورا((

درخصوص دادخواس��ت آقای مجید رس��ولی فرزند محمد آقايان 1- قنبر خلیلی فرزند ترابعلی 2- اصغر س��اجدی 
فرزند علی بخواس��ته مطالبه وجه چك تضامینی  به مبلغ 30/000/000 ريال با احتس��اب خسارت دادرسی تاخیر 
تاديه آن با توجه به دادخواست تقديمی وحسب مالحظه  رونوشت  مصدق چك استنادی به شماره 450806687 
م��ورخ 94/7/20 مبلغ 30/000/000 ريال عه��ده بانك صادرات ايران که با حلول اجل منتهی به صدور گواهینامه 
عدم پرداخت از س��وی بانك محال علیه گرديده و با عنايت به اينکه وجود س��ند تجاری در يد دارند ظهور دراشغال 
ذم��ه امض��ا کنندگان در برابر دارنده دارد. و خواندگان نیز دلیلی بربرائت ذمه و خويش اقامه ننموده اس��ت ، لذا بنا 
به اس��تدالل فوق دعوی خواهان وارد تش��خیص و مس��تندا به مواد 310 الي 314 قانون تجارت، و مواد 198، 519 
قانون آيین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 570/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد. خس��ارت تاخیر تاديه از تاريخ صدورچك تا هنگام تاديه محکوم به بر اس��اس شاخص بانك 
مرکزی در دائره اياجرای احکام  مدنی  محاس��به می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در شورا و پس از انقضای آن ظرف همان مهلت قابل تجديد نظر در دادگاه عمومی فامنین می باشد.

)م الف 306( آ-9813588
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف شهرستان فامنین – رجب زاده

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

هیات 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 139860306007000102- 1398/10/09  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملك تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  ساجده مواليی     فرزند  محمد يوسف به شماره شناسنامه 0720402506  صادره تربت 
جام   در ششدانگ منزل به  مساحت  561.90 متر مربع پال ک فرعی از   1171 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   
در  خراسان رضوی بخش 13   خريداری   از  مالك رسمی آقا/ خانم  مالکیت مشاعی    محرز گرديده  است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف 98/217 آ-9812893
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/10/18             تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام



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 rکاهش پله های مالیات بر حقوق 
 برخالف نظر کارشناسان اقتصادی است

بحث مالیات از حقوق بحث پذیرفته شــده در تمام کشــورهای دنیاست. همه 
کشورها از حقوق کارکنان شاغل خود در بخش خصوصی و بخش دولتی مالیات 
بر حقوق را اخذ می کنند. در اخذ مالیات از حقوق  لزوماً جنبه درآمدی مالیات 
مهم نیســت، چرا که بیش از این موضوع جنبــه درآمدی، جنبه تنظیم گری و 

برنامه ریزی اقتصادی مهم است.
 تاکنون  در ایران  تنها دو پله مالیاتی وجود داشته از این رو افراد با درآمدهای باال، 
کسانی که بعضاً ده برابر کارمندان معمولی درآمد ساالنه داشته اند با نرخ پایینی 
مالیات حقوق را پرداخت می کردند؛ در حالی که در کشــورهای دنیا مشــاهده 
می شود بسیاری از کشورها در رابطه با مالیات حقوق هفت نرخ مصوب دارند به 
گونه ای که هر چقدر حقوق بیشتری داشته باشید مشمول نرخ مالیات بیشتری 
می شوید و این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا منجر به توزیع نظام درآمدی 

و ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی شده است.
 مالیات از جمله ابزارهایی به شمار می رود که توزیع درآمد را به دنبال دارد و منجر 

به گسترش عدالت می شود.
 با کاهش  طبقه بندی نرخ های مالیاتی قطعاً شاهد تضعیف عدالت و توزیع درآمد 
در جامعه خواهیم بود. کاهش پله های مالیات برحقوق برخالف نظر و خواســت 
کارشناسان اقتصادی است، هر چند به لحاظ درآمدی تفاوت خاصی برای دولت 

ایجاد نمی کند. 
مثالً در پنج پله ای شدن مالیات بر حقوق و دستمزدها بیشترین سهم دولت از 
این مالیات بین 500 تا 1000 میلیارد تومان خواهد بود وهیچ گاه رقم 10 هزار 
میلیاردی برای دولت حاصل نمی شود، اما مسئله مهمی که بر تأمین کسری دولت 
از این محل ترجیح دارد، موضوع گسترش عدالت در جامعه و بهبودبخش توزیع 

نظام درآمدی است.
 قطعاً با پی ریزی پایه مالیاتی اخذ مالیات بر مجموع درآمد فرد و خانوار اســت 
که می توانیم کسری بودجه دولت را کاهش دهیم و نظام توزیع درآمد را اصالح 
کنیم. کارشناسان بیش از سه سال است تأکید بسیاری بر پایه مالیاتی مجموع 
درآمد خانوار دارند و تحقق این موضوع به مثابه مبارزه و مقابله با فرارمالیاتی و 

اخذ مالیات از تمام افرادی است که مشمول مالیات می شوند.

مالیات جدید همان عوارض خروج از کشور است
ایسنا: معاون سازمان امور مالیاتی کشور 
تأکید کرد: از مســافران عازم خارج از 
کشــور تنها وجوهی که سابقاً دریافت 
می شد، در آینده هم  وصول خواهد شد. 
محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی که 
پس از تصویب مــاده 33 اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در 
اذهان عمومی شکل گرفته است، اظهار کرد: این مالیات همان وجوهی است که 
از گذشته و در حال حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده 45 قانون 

مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. 
وی تأکید کرد: بنابراین مصوبه ای که به تازگی مجلس نهایی کرده، همان وجوهی 
است که مطابق روال قانونی قبل وصول می شود که البته معافیت هایی هم برای 
برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، 
بیمارانی که برای درمان به خارج از کشور سفر می کنند و همچنین مسافرانی که 

در اربعین حسینی عازم عراق می شوند، در نظر گرفته شده است.
 طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، معاون این سازمان گفت: این برداشت که عالوه 
بر وصول وجوه قبلی بابت خروج از کشــور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی 

وضع شده، اشتباه است. 

نمایندگان گروه کارگری در شورای عالی کار: ترمیم قدرت خرید باید با توجه به تورم انجام شود

کارگران چشم انتظار»کمیته مزد«
 اقتصاد/ زهرا طوســی   این روزها خانواده 40 
میلیونی کارگری که نیمی از جمعیت کشــور را 
تشکیل می دهند، چشــم به راه برگزاری جلسات 
شــورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد خود 
هستند، حقوقی که با تورم 38 درصدی که مرکز 
آمار ایران اعــالم کرده، تنها کفاف گذران 10 الی 
1۲ روز معیشت یک خانواده 3/5 نفری را می دهد.

در حــال حاضر مباحث کارشناســی در کارگروه 
تعیین مزد به مراحل پایانی رسیده و مباحثی مانند 
مراجع آمار، نحوه توافق، روحیه روش محاســباتی 
و اقالم ســبد معیشــت خانوار انجام شده است و 
قرار شــده  آماری که مرکز آمار ایران برای دی ماه 
از قیمت اقالم اساســی و نرخ تورم اعالم می کند، 
مالک کمیته مزد قرار بگیرد.سپس براساس نرخ 
تورم، هزینه سبدمعیشت خانوار محاسبه و اعالم 
شــود و پس از آن  است که میزان افزایش هزینه 
خانوار کارگری در یک پروسه چانه زنی بین کارگر و 

کارفرما آغاز می شود.
آنچه گروه کارگری بر آن تأکید دارند، این است که 
وضعیت معیشتی کارگران افت کرده به طوری اگر 
حداقل دســتمزد کارگر در ابتدای امسال نیمی از 
هزینه های یک زندگی معمولی کارگری را تأمین 
می کرد،  در حال حاضر به خاطر تورم و گرانی ها، 
حداکثر دستمزد تنها 30 درصد هزینه متوسط یک 

خانوار را تأمین می کند.
از دید فعاالن حوزه کارگری، مالک اصلی در تعیین 
دستمزد کارگران باید ماده 41 قانون کار باشد که 
مؤلفــه اول آن مبنا قراردادن نرخ تورم رســمی و 
مؤلفه دومش تعیین سبدمعیشتی برای کارگران 
است. هر چند تاکنون از این طرح بحث ها نتیجه 
مطلوبی برای خانواده بزرگ کارگری حاصل نشده، 
اما نمایندگان گروه کارگری در شــورای عالی کار  
همچنان مصمم هســتند که کمیته مزد را  قانع 
کنند تا ترمیم قدرت خرید قشر کارگر با توجه به 

تورم انجام شود.

 می خواهیم قدرت خرید را به کارگر 
برگردانیم

به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شــورای 
عالی کار، از نظر ما پس از تعیین سبدمعیشــت 

خانــوار کارگری، حداقل حقــوق ریالی که بتواند 
معیشــت کارگــران را تأمین کند و روی ســفره 
کارگران اثر بگذارد باید تعیین شــود و آنچه مورد 
تأکید ماست این است که بازگشت قدرت خرید به 
کارگر انجام شود و ما نمی خواهیم دستمزد کارگران 
افزایش یابد، بلکه می خواهیم قدرت خرید کارگر را 

به او برگردانیم.

سهم کارگر در هزینه تمام شده 5 درصد
خدایی در پاسخ به اینکه آیا 
اســت جبران هزینه  قرار 
معیشــت کارگران توسط  
کارفرما انجام شــود و آیا 
توجهی بــه رکود حاکم بر 
صنایع، تولید و مشکالت کارفرما نمی شود، پاسخ 
می دهد: مگر از ناحیه افزایش چند برابری قیمت 
بنزین، افزایش مالیات،  مشکالت تأمین مواداولیه، 
نبود بازار و رکود فشار به کارفرما وارد نشد؟ از طرفی 
چــرا مؤلفه های تأثیرگذار در تولید را نمی بینید و 
فقط به دســتمزد کارگر توجه می شــود. ســهم 
دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کاال و خدمات به 
طور میانگین 5 درصد است، در حالی که این رقم 
در ســال 84 حدود 17 درصد بود و این مشخص 
است که دستمزد کارگر به اندازه سایر مؤلفه های 
تأثیرگذار رشد نکرده و سرکوب شده است. مصیبت 
کارگر این اســت کــه عــده ای می خواهند همه 

کاستی ها را با حقوق کارگر جبران کنند.

 80 درصد کارگران مزد حداقلی
 می گیرند 

به گفته خدایی کاهش قدرت خرید کارگر که جزئی 
از مردم اســت، به رکــود در تولید وکاهش تقاضا 
در بــازار دامن می زند. اما تامین حقوق حقه کارگر 
می تواند سهمی در خروج از رکود داشته باشد. و این 
یک چرخه بسته است که قدرت خرید اگر کم شود 
تولید هم نمی تواند فروش داشته باشد. حال بگذریم 
از اینکه تبعات سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد.
خدایی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر 
چند درصد از کارگران حداقل دستمزد می گیرند، 
گفت: آمار دقیقی نیست، اما 80 درصد کارگران در 

ردیف افرادی هســتند که در محدوده حداقل مزد 
قرار دارند.11 میلیون کارگر بیمه شده اصلی وجود 

دارد و حدود سه میلیون کارگر بیمه نشده داریم.

سرعت رشد تورم بیشتر از دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، فعال 
حوزه کارگری در گفت وگو 
با خبرنگار ما در پاســخ به 
اینکــه چــرا  در تعییــن 
دستمزد همیشــه از تورم 
عقب هستیم و دولت و کارفرمایان نیز  مؤلفه تورم 
را جدی نمی گیرند، می گوید: اینکه ما در سال های 
گذشته نتوانستیم یک ساز و کار مشخص که بتواند 
دستمزد واقعی را در کشور تعیین کند، ایجاد کنیم، 
این ناشی از  ضعف هایی است که در زیرساخت های 
اقتصادی کشــور وجود دارد و تا آن ها حل نشود 
متأسفانه مسئله تعیین دستمزد کارگر نیز به همین 
روال باقی می ماند.وی می افزاید: یکی از آن ها این 
است که جایگاه بخش خصوصی در کشور تثبیت 
نشده، در  حالی که دولت باید تصدیگری اش را در 
حوزه اقتصاد کم کند و سیاست های اصل 44 هم بر 
همین امر تأکید دارنــد که بخش خصوصی باید 
توســعه پیدا کنــد، بنابراین یکی از مشــکالت 

زیرساختی، عدم ثبات بخش خصوصی است.
 دوم اینکه دولت ها با وجود اینکه شعار می دهند، 
دوســت دارند اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار 
کنند و متأســفانه در عمل در حوزه های مختلف 
اقتصــاد دخالــت و مؤلفه هــای آن را به صورت 
دستوری تعیین می کنند که یکی از آن ها همین 

بحث دستمزد است. 
حاج اسماعیلی تأکید می کند: ما برای اینکه بتوانیم 
یک دستمزد  منطقی برای کارگران تعیین کنیم 
باید بتوانیم یک ثباتی به لحاظ اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی در کشــور ایجاد کنیــم، اما  همواره 
با روندهای نابســامانی که در طول سال در حوزه 
اقتصادی شــکل می گیــرد، موانع بــرای تعیین 
دستمزد منطقی را بیشتر می کنیم. موضوع بعدی 
اینکه اقتصاد ما همواره با تورم روبه روست و این یک 

بیماری مهلک برای کشور شده است.
حاج اســماعیلی یادآوری می کند: ما در چند دهه 

گذشــته چندصد درصد تورم در کشور داشتیم و 
دولت باید سازو کار درست و منطقی به لحاظ علمی 
و اقتصادی پیشه کند تا رشد تورم متوقف شود، چرا 
که سرعت رشــد نرخ تورم بسیار بیشتر از سطح 
نیازهای مردم و دســتمزد دریافتی حقوق بگیران 

است و این اقتصاد کشور را رنج می دهد.
وی تأکید می کند: دســتمزدی کــه در این زمان 
تعیین می شود در سال بعد اجرا می شود که رشد 
تورم همچنان در آن ادامه دارد.  از ســوی دیگر ما 

دستمزدی را تعیین می کنیم که 
نمی دانیم در شــرایط اقتصادی 
ســال بعد همراه با چه اتفاقاتی 
در محیط و کسب باید پرداخت 
شود، بنابراین سیاست گذار حتماً 
باید تثبیت شــرایط اقتصادی و 
تورم را در دستور کار داشته باشد 
تا دستمزدها وقتی تعیین می شود 

به واقعیت نزدیک شود.

 تعیین مزد  توسط دولت 
به باور وی گذشــته از این ها خود ســازمان های 
کارگری و کارفرمایی به اندازه کافی به آن توانمندی 
الزم برای چانه زنی نرسیده اند که بتوانند به درستی 
در این خصوص تصمیم گیری کنند و دولت نیز با 
وجود اینکه باید ناظر باشد، اما  نقش کارفرمایی را 
در جلسات تعیین حداقل حقوق ایفا می کند و در 

نهایت اوست  که دستمزد را تعیین می کند. 
وی تأکید می کند: در ســه دهه گذشــته شاهد  
بودیم دولت که به لحاظ قانونی یکی از اضالع در 
شورای عالی کار است، نقش اصلی و تمام کننده را 
در تعیین حقوق برعهده دارد و  نقش نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی در این حوزه به شدت کمرنگ 

است و این مشــکالتی را ایجاد می کند که دولت 
متناسب با شرایط بودجه ای کشور برای کارگران نیز 
تصمیم گیری می کند. این نشان می دهد رویه های 
کارشناسی و اقتصادی منطقی برای ارتقای سطح 
معیشت کارگری مدنظر نیست  بلکه سیاست های 
مورد توجه اســت که دولت آن ها را برای پیگیری 

امور اقتصادی خودش پیگیری می کند. 
وی می گوید: ادعای دولت این اســت که افزایش 
دستمزد تورم ایجاد می کند،  در صورتی که سهم 
افزایش دســتمزد در نرخ تورم 
خیلی پایین تر از حوادثی اســت 
که در اختیار دولت است و آن ها 
را کنترل نمی کند. به عنوان مثال 
یکی از آن ها کسری بودجه است 
کــه اثرات منفــی آن روی تورم 
خیلی بیشتر از افزایش دستمزد 
اســت، اما با همه این ها اعتقاد 
دارم دولت باید در شــورای عالی 
کار نقش حاکمیتی خود یعنی 
حمایت از نیــروی کار را مدنظر 
قرار دهد. گروهی که نیمی از جمعیت کشور را با 
خانواده هایشان تشکیل می دهند و عالوه بر اینکه 
دســتمزد نقدی را افزایش می دهد حمایت های 
غیرنقدی را هم از گروه های کارگری داشته باشد 
و کاالهای اساسی را از طریق بن ماهانه در اختیار 
خانواده ها قرار دهد و در حوزه مسکن نیز از طریق 
وام ودیعه اجاره مسکن از آن ها حمایت کند، ولی 

متأسفانه این حمایت ها را دریغ می کند.
 ما باید تالش کنیم دولــت را قانع کنیم که این 
حمایت را انجام بدهد تا شــکافی که در سال های 
گذشته در کاهش قدرت خرید کارگران پیدا شده، 

جبران شود.

 دستمزدی که 
هم اکنون تعیین 
می شود در سال 
بعد اجرا می شود 
که رشد تورم 
همچنان در آن 
ادامه دارد

بــــــــرش
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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
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 139860306007000884- 98/10/14  - 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 ساالری  فرزند علی محمد  به شماره 
شناسنامه 84  صادره مرکزی   درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب گاوداری  به  مساحت 11219 
متر مربع پال ک ندارد فرعی از   173-174 -   اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی 
بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 98/223 آ-9812894
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

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
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 139860306007000878- 98/10/14  - 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 حسن ساالری  فرزند علی محمد  به شماره 
شناسنامه 304  صادره تربت جام   درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب گاوداری  به  مساحت 11219 
متر مربع پال ک ندارد فرعی از   173-174 -   اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی 
بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 98/224 آ-9812895
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

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
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 139860306007000883- 98/10/14  - 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 ساالری  فرزند علی محمد  به شماره 
شناسنامه 84  صادره تربت جام   درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به  مساحت 
276944 متر مربع  پالک  فرعی از   173-174 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی 
بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 98/222 آ-9812896
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

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
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000879- 98/10/14  - 
هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ 
خانم حس��ن  س��االری  فرزند علی محمد  به شماره شناسنامه 304  صادره تربت جام   درسه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  به  مساحت 276944 متر مربع  پالک  فرعی 
از   173-174 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   
از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
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-9812897 

م الف 98/225
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

)) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه 
ثبت تایباد (( 

نظر به دس��تور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش 14مشهد 
واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقاي شهرام ارجمند به شناسنامه شماره 81 کد ملی 0749364637 صادره از تایباد فرزند فیض محمد 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 433.20 متر مربع پالک شماره باقیمانده 48 فرعی از 256 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی 

و قسمتی از پالک کالسه 96-129 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار منتشر 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و 
در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.آ-9812848
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/03

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد - غالمرضا آقازاده 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004047 � 1398/10/30 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین لبیب  فرزند 
محمد  بش��ماره شناسنامه 716  و ش��ماره ملی 0650324668  نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 282/28 متر مربع قسمتی از پالک 1514 � اصلی ) ضمنا پالک 1514 اصلی و چندین پالک 
دیگر ش��مال ش��هر تحت پالک 1554 � اصلی تجمیع ش��ده ( بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سید 
ابوالفضل کوشه ای محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9813563
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/03                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/19
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004034 � 1398/10/30 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین برزگران  فرزند 
محمد حسن  بشماره شناسنامه 385 و شماره ملی 088878812 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 981/22 متر مربع بپالک 1035 فرعی از 225 � اصلی بخش 3 بیرجند از محل 
مالکیت وراث فاطمه جودی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9813539
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/03

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/19
علی فضلی  / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
 آقای حسین سلیمی   فرزند غالمرضا ،  ششدانگ یکباب زمین مزروعی  ، به مساحت 15/04 
متر مربع از شماره پالک 4111 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از 
کلیه مالکین رسمی و مشاعی اراضی توکل که توسط شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار 

گردیده است � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
ب��ه موجب م��اده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی این آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود 
لذا  درصورتی که اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار اولی��ن آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را ب��ه اداره ثبت فردوس ارائه و 
رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  
.مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
ب��ه اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه خواه��د ب��ود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مق��رر قانونی واصل نگرددیا معترض 
،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست .آ-9812911 
تاریخ انتشار نوبت اول:   18/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/03

حسن رضا ندائی
/ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس 

دانشنامه 167196 اینجانب پروانه خوشبخت فرزند 
رجبعلی به ش��ماره ملی 0639470572 رش��ته نرم 
اف��زار کامپیوت��ر ص��ادره از دانش��گاه جام��ع علمی 
کارب��ردی س��ازمان صنای��ع و معادن مش��هد مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالدی پرالک 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
42584 و شناسه ملی10380583896 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مورخ 1398,04,09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : آقای ایمان طالب��ی به کد ملی 
0946787735-آقای پویا پارسایی مقدم 
ب��ه کد مل��ی 0924300299-خان��م منصوره 
بل��وچ باقری به ک��د ملی به س��مت اعضای 
هیات مدیره برای م��دت باقیمانده تصدی 

تا تاریخ 98,7,16 تعیین شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )744434(

98
13
52
3

آگهی تغییرات شرکت چند منظوره تریکو و 
کشباف خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

2022 و شناسه ملی 10380164339 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,07,23 و نامه 
تع��اون  اداره   1393,10,25 ش��ماره6099مورخ 
ذی��ل  تصمیم��ات  مش��هد  اجتماع��ی  کارورف��اه 
اتخ��اذ ش��د : 1 -ص��ورت ه��ای مال��ی منتهی به 
1397,12,29 به تصویب رس��ید 2-محمود نظری 
0849668484 مرتضی برادران 0939524260 
ب��ه عنوان ب��ازرس اصل��ی ومحمدرض��ا محمدی 
حس��ن اباد 0702792861 به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان رضوی 
اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری مش��هد 

)744439(
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آگهی تغییرات فنی ارتوپدی نیروکاران توس 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2404 و 

شناسه ملی 10980184616    
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,10,10 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی 
مش��هد به آدرس مش��هد، ,جن��ت ، خیابان 
ش��هیدچمران ، بلوار ش��هیدمدرس ، پالک 
0 ، طبقه همکف کدپستی : 9137795678 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 

بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )744300(
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 آگهی تغییرات موسسه ربابه و هادی ماندگار 
طوس به شماره ثبت 5958 و شناسه ملی 

     14007432401
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,09,21 ب��ا انح��الل ش��رکت 
موافقت و آقای محمد حس��ین عطاران مش��هدی 
کدمل��ی 0940353083 به س��مت مدیرتصفیه 
برای مدت دو سال انتخاب گردید و نشانی محل 
تصفیه استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد 
، بخش مرکزی ، ش��هر مشهد، محله -احمدآباد ، 
خیابان ابومسلم]بهش��ت 1,3 -احمدآباد1[ ، بن 
بس��ت ابومس��لم 5 ، پالک -69 ، طبق��ه چهارم ، 

واحد 9 -کد پستی 9183784896 می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )744303(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی ژالتین آریا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18656 و 

شناسه ملی 10380342077    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398,05,22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- صورت های مالی منتهی به 
97,12,29 به تصویب مجمع رسید 2-موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به 
عن��وان بازرس اصلی و آقای مهدی فتاحی به 
ش��ماره ملی 5749201686 به عنوان بازرس 
عل��ی الب��دل برای س��ال مال��ی 1398 انتخاب 

شدند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )744390(
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 آگهی تغییرات شرکت چند منظوره تریکو و 
کشباف خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

2022 و شناسه ملی 10380164339    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
2,97975م��ورخ  ش��ماره  نام��ه  و   1398,07,23
1398,09,0625 اداره تع��اون کارورف��اه اجتماع��ی 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت 
در واح��د ثبتی مش��هد به آدرس مش��هد - بخش 
مرکزی ش��هر مش��هد - محله حس��ین آب��اد -معبر 
ماقبل آخر خیابان ش��هید مفتح 41 -بلوار ش��هید 
مفت��ح -پ��الک 107 طبق��ه همکف تغییر کدپس��تی 
9158798717 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )744415(

9ع
81
35
17

آگهی تغییرات شرکت پارس مسکن تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45574 و شناسه ملی 10380615041    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1394,10,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جالل جمالی کاظمینی به شماره 
ملی0793252962 و آقای وحید رضا فرجی به ش��ماره ملی 2529706638 و آقای مس��عود اعلمی به ش��ماره ملی0941141691 
به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . آقای س��ید علیرضا سیف زاده عمرانی به شماره 
ملی0943351413 آقای مصطفی دانایی س��یج به شماره ملی0935937811 به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )744421(

9ع
81
35
19
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 تأمین اجتماعی به زودی مطالبات مراکز دانشــگاهی را تســویه می کند مهر: مصطفی ســاالری، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: ۶ ماه پیش ۱۰ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف 
قرارداد دانشگاه ها بدهی داشتیم. ۶ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و برای پرداخت بقیه آن برنامه ریزی شده است. امروز پرداخت سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و 

غیردانشگاهی منظم است. وی با اشاره به اینکه به زودی مطالبات مراکز دانشگاهی را تسویه می کنیم، گفت: برای بخش غیردانشگاهی نیز سازوکار مناسبی برای تسویه بدهی ها طراحی شده است.

از هر سه صهیونیست یک نفر به دلیل مشکالت روانی 
از سربازی معاف می شود 

آنا: یک روزنامه عرب زبان در گزارشی 
نوشت از هر ســه جوان صهیونیست، 
یــک نفر بــه دلیل مشــکالت روانی 
از خدمت ســربازی معاف می شــود؛ 
معضلی که دامنه آن به تیپ مشــهور 

گوالنی نیز سرایت کرده است.
روزنامــه فرامنطقــه ای رأی الیــوم در 

گزارشی نوشت: منابع امنیتی و نظامی آگاه در تل آویو فاش کردند میزان درخواست 
معافیت از خدمت اجباری در ارتش رژیم اشغالگر در میان جوانان صهیونیست به 

دلیل مشکالت روانی افزایش یافته است.
این منابع افزودند: اعضای کمیته امنیت و روابط خارجی کنســت )مجلس رژیم 
صهیونیستی( قرار است جلسه فوق العاده برگزار و درباره این پدیده خطرناک برای 
ارتش تبادل نظر کنند. داده های ارتش رژیم صهیونیستی نشان می دهد یک نفر از 
هر سه جوان صهیونیست به دلیل مشکالت روانی از خدمت اجباری سربازی معاف 
می شود. درعین حال گزارش شده است در سال جاری بیش از ۳۹ درصد از جوانانی 
که زمان خدمت اجباری آن ها در ارتش فرا رسیده است، به دلیل مشکالت روانی 

مشمول معاف از خدمت هستند.
روزنامه یدیعوت آحارونت با استناد به اظهارات این منابع گزارش کرد: فرماندهی 
ارتش اســرائیل همزمان با فرارسیدن دوره جدید فراخوان ارتش در سال ۲۰۲۰، 
به دنبال حل مشکل و کاهش شــدت این پدیده است، به ویژه اینکه درخواست 
خدمت ســربازی برای زنان ۴۴ درصد کاهش یافته است. دو هفته پیش فرمانده 
منابع انسانی ارتش اسرائیل در نامه ای خطاب به افسران بخش روان سنجی ارتش 
از آن ها خواسته بود میزان صدور معافیت به دلیل مشکالت روانی را کاهش دهند.

رأی الیوم نوشت: منابعی در بخش منابع انسانی ارتش اسرائیل تأیید کردند افزایش 
تمایل جوانان صهیونیست به داشتن معافیت از خدمت اجباری در ارتش به دلیل 
انگیزه پایین آن ها برای انجام خدمت ســربازی است. عالوه بر این، معافیت ۲,۵ 

درصدی از خدمت به دالیل پزشکی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
محافل نظامی ارتش اسرائیل درباره کاهش تمایل به خدمت در یگان های رزمی و 

خدمت در یگان های مشابه همچون پدافند هوایی و مرزبانی ابراز نگرانی کرده اند.
روزنامه »اسرائیل الیوم« چاپ رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت: میزان جذب 
ســرباز در یگان های رزمی به ویژه تیپ گوالنی در ماه های اخیر با کاهش مواجه 
شــده و تمایل به عضویت در این تیپ در مقایسه با سال های گذشته ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.

بن سلمان شخصاً رئیس آمازون را هک کرد!
فارس: اگر چه شــرکت آمازون ساالنه 
میلیون ها دالر صرف تأمین امنیت جف 
بــزوس مدیرعامل خود می کند، اما بن 
سلمان ولیعهد سعودی توانسته از طریق 

حساب خود وی را هک کند.
به گزارش انگجــت، روزنامه گاردین به 
تازگی گزارشی را منتشر کرده که نشان 

می دهــد جف بزوس، مدیرعامل آمازون قربانی یک حمله هکری از طریق برنامه 
واتســاپ بوده و این کار با هدایت مستقیم بن سلمان ولیعهد سعودی و حتی با 

استفاده از حساب کاربری وی صورت گرفته است.
هک حساب واتساپ جف بزوس در اوایل ماه می  سال ۲۰۱۸ و در زمانی صورت 
گرفته که وی پیامی را به طور مستقیم از حساب واتساپ بن سلمان دریافت کرد. 
این پیام دارای یک فایل ویدئویی بود که در آن یک بدافزار برای سرقت اطالعات 
شخصی بزوس مخفی شده بود. این اطالعات پس از سرقت از گوشی جف بزوس 
پاک شد. هنوز دقیقاً مشخص نیست که رژیم سعودی دقیقاً قصد داشته به کدام 
بخش از اطالعات موجود در گوشــی جف بزوس دست یابد. بررسی های گاردین 
نشان می دهد شماره تلفن همراه و حسابی که در واتساپ برای حمله هکری به 
جف بزوس مورد استفاده قرار گرفته مربوط به شخص بن سلمان بوده، اما پس از 

انجام این حمله استفاده از آن متوقف شده است.
گفتنی است، پنج ماه پس از این حمله هکری، جمال خاشقچی ناراضی فراری از 
عربستان، توسط مزدوران سعودی در کنسولگری این رژیم در استانبول تکه تکه 
شــده و به قتل رسید. همچنین یک ماه پس از این حمله، پیام ها و تصاویری از 

بزوس که برای نامزد وی ارسال شده بود توسط یک نشریه افشا شد.
بر اساس گزارش گاردین، پیش از ارسال فایل ویروسی، بن سلمان و جف بزوس 
در واتساپ در حال مکالمه ای عادی و بی ضرر بوده اند و شخص بزوس هم رابطه ای 
دوستانه با رژیم سعودی داشته است. اما حکومت خونریز سعودی به وی نیز رحم 

نکرده است.

حاال نوبت کارهای ماندگار است
یک هفته بودن در منطقه سیل زده دشتیاری در جنوب سیستان و بلوچستان برایم 
مشاهدات فراوانی را به همراه داشت؛ که به مشاهداتم از امدادرسانی به زلزله زدگان 
در سرپل ذهاب، امدادرسانی به سیل زدگان خوزستان، امدادرسانی به زلزله زدگان 
در سفیدسنگ خراسان رضوی و کمک رسانی به سیل زدگان در آق قال بندر ترکمن 
اضافه شد. شــاید همین حاال که این مطلب را می خوانید، مأموریت امدادرسانان 
جمعیت هالل احمر در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان به پایان رسیده باشد 
و این دوستان در حال برگشت به استان های خودشان باشند که این امری طبیعی 
است. این سازمان مأموریت تعریف شده ای دارد و در همان چارچوب باید عمل کند، 
اما من و شما، گروه های جهادی و خیریه ها به عنوان اهالی این سرزمین که بخشی 
دیگر از سرزمینمان دچار حادثه شده است می توانیم در منطقه بمانیم و کار کنیم. 

برای من به عنوان خبرنگاری که از نزدیک ماجرای سیل در سیستان و بلوچستان را 
لمس کردم و در کنار کمک در رساندن بسته های غذایی و بهداشتی به مردم، وارد 
خانه های بسیاری از روستاییان در روستاهای مختلف شدم، مهم ترین بخش، پررنگ 

شدن مشکالت و محرومیت های این استان به واسطه حادثه سیل است.
حاال می دانم بســته های غذایی که از نقاط مختلف کشــور در چند روز به مناطق 
سیل زده رســید، در چند روز آینده تمام خواهند شد، بسته های بهداشتی که به 
روستاییان محروم اهدا شد در چند روز تمام می شود اما چیزی که تمام نخواهد شد 
و اگر آستین باال نزنیم و برای حل آن کاری نکنیم تا سال های سال باقی خواهد ماند، 
نداشتن آب آشامیدنی سالم، نداشتن حمام و سرویس بهداشتی، نداشتن کتابخانه و 

راه و جاده است. بنابراین هر قدر توان داریم باید در این بخش مصرف شود.
بخشی از این نیازها را باید دستگاه های حاکمیتی برطرف کنند. سیل سیستان باید 
تلنگری باشد برای این که در بازسازی ها به این نکته توجه شود که این نخستین 
سیل در این منطقه نبوده و آخرین سیل هم نخواهد بود؛ پس باید به گونه ای عمل 
شود که در حوادث غیرمترقبه بعدی کمترین خسارت ها را شاهد باشیم. اما بخشی 
از کار را می توانیم ما مردم با کمی تأمل و بررســی انجام دهیم. ســاخت سرویس 
بهداشــتی، حمام و کتابخانه برای کودکان مناطق سیل زده چند مورد ضروری و 
ماندگار است که می تواند تأثیر بسزایی بر زندگی مردم و به خصوص کودکان داشته 
باشد. با هزینه ای زیر ۵ یا 6 میلیون تومان می توان برای هر روستا یک حمام ساخت 
که همه اهالی روســتا که در بسیاری از مواقع به ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ خانوار می رسند، 
بتوانند از آن اســتفاده کنند و یا با ۲ میلیون تومان می شــود برای اهالی سرویس 

بهداشتی ساخت که تا سال ها بتوانند از آن استفاده کنند.
معتقدم احساسی بودن و نوعدوستی باالی ما ایرانی ها هنگام امدادرسانی در حوادث 
غیرمترقبه بیش از هر زمانی خود را نشان می دهد؛ یعنی در زمان حوادث هر کسی 
به هر شکلی که فکر می کند درست است، می خواهد برای هموطنان آسیب دیده اش 
کاری بکند و در این بین گاهی با وجود هزینه زیاد مالی نتیجه الزم گرفته نمی شود. 
یادم هست در یکی از روزها یک تریلی کمک رسید که بارش فقط پوشک بچه بود. 
می دانید این حجم از بار چندین میلیون تومان قیمت دارد. مادری که در روستایی 
دور افتاده به دالیل مختلف مالی، دسترسی آسان نداشتن و... برای تر و خشک کردن 
کودک نوزادش از پارچه به جای پوشــک استفاده کرده است، حاال یک هفته هم 
پوشک استفاده می کند و با تمام شدن پوشک ها به همان روال گذشته برمی گردد در 
حالی که خّیر محترم می توانست با هزینه خرید و ارسال این حجم از پوشک کارهای 

ماندگاری برای روستاییان انجام دهد.
کوتاه سخن اینکه حاال و با فروکش کردن سیل باید به فکر محرومیت زدایی جدی تر 
از سیستان و بلوچستان باشیم. باید با دوری از حرکت های احساسی و در کنار هم، 

قدم های اساسی برای این بخش از کشورمان برداریم.

 گروه جامعه/محمود مصدق   ایمنی مدارس 
کشور زیرسؤال است. این گزاره ای است که نه تنها 
بسیاری از مسئوالن و کارشناسان حوزه آموزش 
و پرورش، بلکه مدیران سایر دستگاه ها و نهادها 
نیز به آن اذعان دارند و به صراحت از آن سخن 
می گویند. برای مثال همین چند روز پیش بود 
که پیروز حناچی در گردهمایی مدیران مدارس 
تهران نسبت به قرمز بودن وضعیت ۸۲7 مدرسه 
رئیس  یا محسن هاشمی،  داد  پایتخت هشدار 
شورای این شهر از صدور حکم قضایی برای قلع و 

قمع مدارس ناایمن و فرسوده گفته بود.
البته شــاید منظور واقعی مدیران شهری تهران 
از قرمز بودن وضعیت ایمنــی برخی از مدارس 
این کالنشهر بیشــتر بُعد غیرسازه ای بوده باشد 
اما قطعاً موضوع فرســوده بــودن این مدارس را 
هم دربر می گیرد. موضوعی که رشــید قربانی، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان مرداد 
ماه امسال به آن اشــاره کرده و از غیر استاندارد 
بودن یک سوم مدارس کردستان خبر داده بود. 
آن طور که قربانی می گفت از این میزان ۳۰ درصد 
مدارس وضعیت حادتری دارند و ۳۰۰ مدرسه نیز 

به دلیل خطرناک بودن قابل استفاده نیستند.

 ضرورت افزایش بودجه نوسازی مدارس
ابراهیم ســحرخیز، معاون 
متوسطه  آموزش  اســبق 
وزارت آمــوزش و پرورش 
نیز چنین نگاهــی دارد و 
به قدس می گوید: تخریب 

کامل ۲۱۰ مدرســه در سیالب های سال جاری 
در اســتان های گلستان، خوزستان و سیستان و 
بلوچستان و از بین رفتن 7۰ مدرسه در پی وقوع 
زلزله در آبان ماه امســال در استان کرمانشاه به 
خوبی نشــان می دهد که مدارس کشور از لحاظ 

سازه ای تا چه اندازه آسیب پذیر هستند.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ۳۰ درصد 
مدارس کشور فرسوده هستند و باید مقاوم سازی 
و یا تخریب و نوســازی شــوند، می افزاید: البته 
مدارس برخی از کالنشــهرها به ویــژه تهران با 
اینکه پایتخت ایران اســت وضعیت مناســبی 
ندارند. این کالنشهر مصداق کوزه گری است که 
از کوزه شکســته آب  می خورد؛ یعنی میانگین 

مدارس فرســوده تهران شاید 
بیشتر از ۳۰ درصد هم باشد. 
البته این بدین معنی نیســت 
که آن قدر فرســوده و ناایمن 
هستند که درشان باید تخته 
شــود، بلکه از ایمنی مناسب 
برخوردار نیستند و اگر حادثه 
غیر مترقبه ای رخ دهد احتمال 

تخریبشان کم نخواهد بود. 
وی با بیان اینکــه به موازات 
مدارس،  نوســازی  ســازمان 

شــهرداری ها نیــز در ارزیابــی 
ایمن نبودن مدارس مسئولیت دارند، می گوید: 
اگر آمــوزش و پرورش شهرســتان به تذکرات 
شــهرداری در خصوص ناایمن بودن مدرسه ای 
توجه نکند آن وقت شهرداری می تواند از طریق 
مراجــع قضایی موضوع را پیگیــری کند تا اگر 
روزی اتفاقی برای آن مدرســه افتاد از خودش 

سلب مسئولیت کرده باشد. 
سحرخیز ســپس با مهم خواندن مقاوم سازی و 
نوســازی مدارس فرســوده، تصریح می کند: در 
دولت نهم و دهم یعنی در دو برهه زمانی جداگانه 
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی هر بار حدود 

7 تا ۸ هزار میلیــارد تومان از 
محل صنــدوق ذخیــره ارزی 
برای تجهیز و نوسازی مدارس 
اختصــاص یافته بود؛ به همین 
دلیل بخشی از مدارس فرسوده 
در کشــور تخریب و نوســازی 
اما در ســال های اخیر  شدند، 
دولت اعتباری برای این بخش 
در نظر نگرفته است و این اجازه 
هم داده نشــد از محل صندوق 
ذخیــره ارزی برای نوســازی 

مدارس بودجه ای لحاظ شود.
وی افزایش اعتبارات بخش نوســازی مدارس را 
راهکار اصلی مشــکل مدارس فرسوده می داند و 
می گوید: به همین منظور بهتر است مجلس آینده  
مصوبه ای شبیه مصوبه مجلس نهم داشته باشد 
و از محل صنــدوق فرصت و اعتبار ویژه ای برای 
تخریب و نوســازی مدارس فرسوده لحاظ کند. 
البته در کنار این موضوع وزارت آموزش و پرورش 
و دیوان محاسبات باید در اجرای قانون تخصیص 
۵ درصد از عوارضی شــهرداری ها به نوســازی 
مدارس اهتمام بیشــتری داشته باشد. چون این 
قانون در حال حاضر به صورت ســلیقه ای اجرا 

می شود؛ یعنی بعضی از شهرداری ها به این قانون 
تمکین می کنند و برخی ها هم گردن کلفتی کرده 

و تن به این قانون نمی دهند.

 نوسازی 2 هزار مدرسه در سال 
داریــوش ورناصری، معاون 
نظارت ســازمان  و  فنــی 
نیز  نوسازی مدارس کشور 
از غیراســتاندارد بودن ۳۰ 
در  کشــور  مدارس  درصد 

حال حاضر خبر می دهد و به قدس می گوید: حدود 
۱۱۰ هزار فضای آموزشــی، ورزشــی و پرورشی 
وجود دارد کــه از این تعداد ۹۳ هزار مورد فضای 
آموزشی است و از این رقم حدود ۲۸ هزار مدرسه 
از ایمنی مناسب برخوردار نیستند. اما این موضوع 
به مفهوم غیرقابل استفاده بودن آن ها نیست. یعنی 
دانش آموزان از این فضاها اســتفاده می کنند اما 
مقاوم سازی یا تخریب و نوسازی آن ها در دستور 
کار سازمان نوسازی قرار دارد. البته تحقق چنین 

چیزی مستلزم تأمین بودجه و زمان است.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا از مدارس 
غیراســتاندارد موجود، مدارســی هستند که از 
لحاظ ایمنی در وضعیت قرمز به سر ببرند و هر آن 

احتمال ریزش آن ها باشد، می گوید: مدارسی که 
بدون هیچ بار جانبی بخواهد ریزش کند، نداریم. 
یعنی این ۳۰ درصد مدارس ناایمن هم در شرایط 
عادی دچار مشــکل نمی شــوند، اما اگر حوادث 
غیرمترقبه ای مثل سیل، زلزله، طوفان سنگین و... 

رخ دهد، ممکن است دچار آسیب شوند.
وی وضعیت مدارس خشــت و گلی را بحرانی تر 
می خوانــد و می گوید: به همیــن دلیل در چند 
سال اخیر تخریب و نوسازی این گونه مدارس در 
اولویت سازمان نوسازی بوده و تا کنون نیز اتفاقات 
خوبی در این بخش رقم خورده اســت. در واقع 
بخش زیادی از این گونه مدارس نوسازی شده و 

بقیه نیز به زودی نوسازی می شوند. 
ورناصری درباره تعداد مدارس نوســازی شده در 
یک سال اخیر هم می گوید: ۲هزار مدرسه یعنی 
۱۰ هزار کالس درس جدید در مهرماه امســال 
تحویل آموزش و پرورش شده است. یعنی تقریباً 
ســاالنه همین تعداد مدرسه را به کمک خیران 

می سازیم و تحویل می دهیم. 
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی با اشاره به 
اینکه ۳۵ درصد مدارس توســط خیران ساخته 
می شــود، می افزاید: نمی توان زمان مشخصی را 
برای نوســازی مجموع مدارس فرســوده کشور 
تعیین کرد، چون تخصیــص اعتبارات برای این 

منظور هر سال با سال دیگر متفاوت است.
 وی در خصوص روند نوســازی مدارس نسبت 
به سال های گذشــته با توجه به افزایش تورم و 
وضعیت اقتصادی کشور می گوید: روند نوسازی 
نسبت به گذشــته به ویژه در دو سال اخیر بهتر 
شده و پروژه های تحویلی ما به آموزش و پرورش 

افزایش داشته است. 
وی از تخصیص کامل بودجه ۲ هزارو ۵۰۰ میلیون 
تومانی بخش نوســازی مدارس در ســال ۹7 خبر 
می دهد و در خصوص بودجه مورد نیاز برای نوسازی 
۳۰ درصد مدارس فرســوده کشــور هم می گوید: 
چون نوسازی مدارس مستلزم زمان است و هر سال 
اعتبارات نوسازی مدارس متناسب با شرایط اقتصادی 
کشور کم و زیاد می شوند نمی توان یک رقم مشخصی 
ارائه داد. شــاید پنج سال پیش می شد با ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان ۳۰ هزار مدرســه را نوسازی کرد اما 

اکنون برای این منظور اعتبار نجومی الزم است. 
اکنون یک مدرســه ۲۰ کالسه در کالنشهرهای 
ایران با 6 میلیارد تومان هم به ســختی احداث 
می شــود، بنابراین نمی توان رقــم دقیقی برای 
نوسازی همه مدارس ارائه داد، اما در حال حاضر 
برای هر کالس درس البته با سرانه های آن مثل 
محوطه، دیوارکشــی، آزمایشــگاه، کتابخانه و... 
حداقل به ۳۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز داریم. 

فرسودگی 30 درصد مدارس کشور

نوسازی مدارس اعتبار نجومی می خواهد

شاید پنج سال 
پیش می شد با 

100 هزار میلیارد 
تومان 30 هزار 

مدرسه را نوسازی 
کرد اما اکنون برای 

این منظور اعتبار 
نجومی الزم است
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خبر ورود موج سرمای بی سابقه به کشور صحت ندارد
موج: صادق ضیاییان، مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع 
سازمان هواشناسی گفت: طبق آخرین پیش بینی های سازمان 
هواشناســی خبر ورود موج سرمای بی سابقه در ۱۰ سال اخیر 
به کشــور از جمعه )۴ بهمن( درست نیست و تأیید نمی شود 
البته دمای هوا از روز جمعه بین ۵ تا ۱۰ درجه  در برخی مناطق 

کشور کاهش می یابد.

روش نادرست دریافت مالیات از داروخانه ها
فارس: رهبر مژده ای آذر، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان 
ایران ضمن اعتراض به وضعیت مالیات ســتانی از داروخانه های 
کشــور گفت: تمرکز بیش از اندازه دولت بر مالیات ســتانی از 
داروخانه ها نتیجه ای جز ایجاد گرفتاری بیشتر برای داروسازان، 
کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت و تعدیل نیروی انسانی به دنبال 

نخواهد داشت .

هنوز نتوانسته ایم برای دانشگاه برنامه کاربردی ایجاد کنیم
 فارس: محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
گفت: ۸۰ سال است در کشــور دانشگاه وارد کرده ایم اما هنوز 
نتوانســته ایم بــرای آن برنامه کاربردی ایجاد کنیــم؛ در واقع 

نتوانستیم دانشگاه را در خدمت به جامعه درآوریم.
دانشــگاه را به عنوان موجود ناقص الخلقه وارد کردند. باید هر 

نهادی براساس نیاز کشور ایجاد و توسعه پیدا کند.

مجلس اجازه افزایش تعرفه های درمانی را نمی دهد
فارس: ســید ناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلــس گفت: در وضعیتی که مردم با کاهش درآمد، تورم ۴۰ 
درصدی و رشــد منفی اقتصاد روبه رو هســتند و درآمد آن ها 
افزایشی نداشته، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه پزشکان ظلم در 
حق آن هاست و مجلس اجازه افزایش تعرفه های خدمات درمانی 

را در سال ۹۹ نخواهد داد.

میلیون ها سالح شکاری مجاز در کشور داریم
تسنیم: سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست کشور با اشاره به وجود میلیون ها سالح شکاری 
مجاز در دســت مردم گفت: افــرادی که میلیون ها تومان برای 
خرید اســلحه هزینه و سهمیه فشــنگ هم دریافت می کنند 
بی شک در خانه تیر هوایی نخواهند زد؛ طبیعتاً برای شکار راهی 
طبیعت می شوند. حیات وحش کشور ما ظرفیت صدور این حجم 

از مجوز شکار را ندارد.

نباید اصالت افراطی به ISI داد
فارس: سید حسن صدوق، رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی 
با تأکید بر اینکه دانشجو می تواند بر اساس مقاالت داخلی اجازه 
دفاع داشته باشد، می گوید نباید اصالت افراطی به ISI بدهند. 
هویت اصیل دادن به ISI و دانشجو را به دلیل عدم انتشار مقاله 

ISI در صف دفاع از رساله نگه داشتن کار خالفی است.

وزارت بهداشت کارشناس نان  ندارد
تسنیم: دکتر محمدرضا خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون 
غالت گفت: بر خالف تأکید مسئوالن وزارت بهداشت بر صنعتی  
شدن نان، صنعتی شدن نان با استقبال مردم روبه رو نمی شود. 
قرار بود تا پایان سال ۹۴، ۴۰ درصد نان های ایران صنعتی شوند، 
اما نشــد و هنوز وزارت بهداشت حتی یک کارشناس در حوزه 

نان های صنعتی و سنتی ندارد!

کارکنان  شهرداری مظلوم هستند
برنا: عباس کرکه آبادی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و 
فناوری اطالعات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور با بیان 
اینکه بیش از 7۰ درصد کارکنان شهرداری در وضعیت قراردادی 
به ســر می برند، گفت: کارکنان شهرداری مظلوم هستند، اما از 
دیدگاه مردم ظالم اند که باید اعتمادســازی از سوی شهرداری 

اتفاق بیفتد.

غافلگیر شدیم!
ایسنا: ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
در واکنش به مصوبه مجلس درباره مالیات خروج از کشور، گفت: 
این موضوع موردنظر وزارتخانه نبوده است، ما هم پس از تصویب 
از وجود این الیحه مطلع و حتی غافلگیر شدیم. قطعاً پیگیری 
می کنیــم. وقتی تعداد گردشــگران خروجــی را کم می کنیم 

نمی توان انتظار داشت تعداد گردشگران خارجی بیشتر شود.

حوادث

سخنگوی ناجا:
 ۷0 درصد پرونده  کالنتری ها 

به مصالحه می انجامد
 مهر   سخنگوی ناجا با اشاره به بررسی حدود 
۴۰۰ پرونده در سال از سوی کالنتری ها، گفت: 
حدود 7۰ درصد پرونده های تشــکیل شده در 

کالنتری به مصالحه می انجامد.
ســردار احمد نوریان افزود: در ۹۰۰ کالنتری 
دایره مددکاری داریم و این ها همیشه با مسائل 
و مشکالت مردم که به اجبار وارد کالنتری شده، 

در ارتباط هستند.
وی گفت: در تمامی کشــور یک شبکه مشاوره 
داریم که شامل ۴6 مرکز مشاوره ای است که در 
عقبه کالنتری ها وجود دارد؛ یعنی اگر موردی در 
کالنتری ریشه های روان شناختی داشته و نشود 
همانجا بررســی کرد و نیاز به رسیدگی بیشتر 
داشته باشد به مرکز مشاوره ارجاع داده می شود. 
نوریــان در پایــان گفت: حدود ۴ هــزار مربی 
آموزشی از شبکه پلیس و بیرون از پلیس داریم 
که با ما همکار هســتند و آموزش ها را بر اساس 
اولویتی که آسیب ها برای ما دارند دنبال می کنند.

بهداشت و درمان

سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح داد 
سرنوشت پرونده های تخلفات 

ارزی در حوزه دارو چه شد؟
 ایسنا    سخنگوی سازمان غــذا و دارو درباره 
سرانجام پرونده های تخلفات ارزی در حوزه دارو 

و تجهیزات پزشکی توضیح داد.
دکتــر کیانــوش جهانپور گفــت: تخلفات 
دارویی ابعاد مختلفی داشت؛ آن بخشی که 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به 
تأخیر در ایفای تعهدات ارزی بود، بررسی و 
حسابرسی شد و در نهایت حدود ۱7 میلیون 
یــورو تخلف در حــوزه ارز دارو و تجهیزات 

پزشکی احراز شد.
وی افزود: شــرکت های دخیل در این تخلفات 
که بیشــتر در حــوزه تجهیــزات و ملزومات 
پزشــکی قرار داشتند و تخلفاتشــان در عدم 
ایفای تعهداتشان محرز شد، به مراجع قضایی 
معرفی شدند. پیش از آن در برخی موارد برخی 
شرکت ها در ایفای تعهداتشان تأخیر داشتند 
که با توجه به اینکه این تأخیر برطرف شد، آن  

موارد جزو تخلفات تلقی نشدند.

آموزش

شورای سنجش دانشجو اعالم کرد
انتقال فرزندان هیئت علمی به 

رشته های پزشکی لغو شد
 ایســنا   شورای ســنجش و پذیرش دانشجو 
تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای 
هیئت علمی دانشگاه آزاد به رشته های پزشکی، 
دندانپزشکی و داروســازی را لغو کرد. دبیرخانه 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو در اطالعیه ای 
اعالم کرد؛ از آزمون سراســری سال ۹۹ به بعد، 
پذیرش چهار رشته پرمتقاضی پزشکی، داروسازی، 
دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد به صورت 
متمرکز و همزمان با پذیــرش دوره های روزانه، 
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های 
دولتی با انتخاب رشــته متمرکز توسط سازمان 
ســنجش آموزش کشور انجام می شود. بر اساس 
این اطالعیه همچنین در سال ۱۳۹۹  ثبت نام و 
گزینش رشته های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلی آزمون سراسری به صورت مجزا از پذیرش 
با آزمون، انجام می شود؛ ثبت نام پذیرفته شدگان در 
دانشــگاه برای تمامی زیرنظام ها بر اساس برنامه 

زمانی هماهنگ، همزمان با هم انجام خواهد شد.

جوانان

یک مدیر سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد
زمان اعتبار کارت های قدیمی 

معافیت و پایان خدمت 
 پانا   جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا 
به افرادی که برای تعویض کارت قدیمی معافیت 
و پایان خدمت خود اقدام نکرده اند، گوشزد کرد 
فقط تا پایان ســال جاری برای هوشمندسازی 

کارت خود فرصت دارند.
سرداررحمان علیدوست افزود: این دسته از افراد 
در صورت عــدم تعویض کارت، بــرای دریافت 
استعالم اصالت کارت، گذرنامه و... با مشکل روبه رو 
می شوند. وی بیان کرد: متقاضیان می توانند برای 
تعویض کارت معافیت و پایان خدمت به هوشمند 
از طریــق دفاتــر خدمات الکترونیــک انتظامی 
)پلیس+۱۰( اقدام کنند که در صورت وجود سابقه 
اطالعات در ســامانه وظیفه عمومی حداکثر در 

مدت ۲۰ روز کارت هوشمند صادر می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیون کارت 
هوشمند صادر شده، گفت: افرادی که کارت خود 
را تعویض نکنند، نمی توانند از خدمات بانکی، بیمه 

و... بهره مند شوند.

حقوقی و قضایی

یک مسئول خبر داد
اعمال محدودیت برای دفاتر 

طالق از هفته آینده
 مهر   علی مظفری، رئیس کانون ســردفتران 
طالق و ازدواج از منتفی شدن طرح تک برگی 

شدن سند ازدواج خبر داد.
وی افزود: استدالل اینکه اسناد ازدواج شبیه به 
گذرنامه شود کوچک تر شدن ابعاد آن و حمل و 

نقل راحت تر آن بود.
وی تصریح کرد: موضوع تک برگی شدن اسناد 
ازدواج به دالیل اجتماعی و نه فنی فعالً منتفی 
شده اســت تا به عنوان سند یادگار بماند و از 

دستور کار خارج شد.
مظفری در خصوص آخرین تغییرات سند طالق 
هم گفت: از هفته آینده برابر دستور بخشنامه 
رئیس قوه قضائیه برای دفاتر طالق محدودیت 
در نظر گرفته شــده اســت. این محدودیت ها 
وابسته به زد و بند با کارمندان دادگاه خانواده 
اســت که طالق را صرفاً بدون در نظر گرفتن 
مســائل اخالقی و اداری ثبت می کردند و نگاه 

درآمدی به این موضوع داشتند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir
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ذکر روز
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

کابینه جدید عروس خاورمیانه معرفی شد

شکست پروژه » بی دولت سازی« در لبنان
  جهان   پس از ماه ها کش و قوس سرانجام 
دفتر ریاست جمهوری لبنان از تشکیل دولت 
جدید در این کشــور خبر داد. میشل عون، 
رئیس جمهور لبنــان 28 آذر پس از رایزنی با 
نمایندگان احزاب سیاسی برای تشکیل کابینه 
جدید، حســان دیاب، نامزد مــورد حمایت 
حزب اهلل را نخست وزیر این کشور اعالم کرد. 
دیاب قول داده بود در نهایت تا 6 هفته دولت 
جدید را تشکیل خواهد داد و در زمانی کمتر 
از مهلت انجام شــده ایــن کار را عملی کرد. 
حســان دیاب پس از تشکیل کابینه جدید 
این کشور در اظهاراتی با بیان اینکه لبنان در 
مرحله حساسی از تاریخ خود به سر می برد، 
دولــت خود را یک »تیم نجات« تکنوکراتیک 
خواند. وی تأکید کرد، دولت 
جدید شامل افراد متخصص 
و شایسته بوده و دولت حزبی 
محســوب نمی شــود. دیاب 
تصریح کــرد: کابینه جدید 
تالش می کند خواســته های 
معترضان لبنانــی را محقق 
کند. همزمان »محمود مکیه« 
مدیرکل نخست وزیری لبنان 
اعــالم کرد، جلســه کمیته 
ویژه تهیه بیانیه وزارتی جمعه 
در »الســرای الکبیر« )سرای 
نخســت وزیری  مقر  بزرگ( 
برگــزار خواهد شــد. بیانیه 
وزارتی همان نقشه راه دولت لبنان محسوب 
می شــود که در آن رویکرد کلی دولت جدید 
تشریح می شود. لبنان این عروس خاور میانه 
پس از استعفای »سعد حریری« از مقام نخست 
وزیری این کشور )7 آبان( که در پی اعتراضات 
گسترده علیه فســاد دولتی صورت گرفت، 
تاکنون فاقد دولت کارآمد بود. رویترز می گوید، 
لبنان در بدترین وضعیت از زمان پایان جنگ 
داخلی در ســال ۱۹۹۰ قرار دارد و نگرانی ها 
در مورد ثبات کشــور که بدهی های خارجی 
سنگینی دارد و دستخوش اختالفات فرقه ای 
و جناحی است، به شدت افزایش یافته است.

 نگاهی به دولت جدید لبنان
کابینه جدید لبنــان که در میانه اعتراضات 
مردمی تشکیل شــده دارای چند تفاوت با 
دولت های پیشــین در راستای پاسخگویی 
بهتر و ســریع تر به مشــکالت مردم است. 
کابینه دیــاب از 2۰ وزیر متخصص و مورد 
حمایت احزاب تشکیل شــده است. دولت 
سابق لبنان به نخست وزیری سعد الحریری 
۳۰ وزیر داشت که به دلیل اعتراض ها کابینه 
جدید کوچک تر شده تا از چابکی بیشتری 
برای حل مشــکالت مردم برخوردار باشد. 
از جمله موضوعات قابل توجه دیگر در این 
دولت، حضور 6 وزیر زن و وابســته بودن 6 
وزیر به حزب نزدیک به رئیس جمهور است. 
این دولت برای نخستین بار در تاریخ دولت 
لبنان از زمان اســتقالل 6 وزیــر زن دارد و 
یکی از آن ها به منصب معاون نخست وزیر و 
وزیردفاع منصوب شده است. 6 وزیر در این 
دولت وابســته به التیار الوطنی الحر، جبران 
باســیل و رئیس جمهور، دو وزیر وابسته به 
حزب اهلل )بهداشت و صنعت(، دو وزیر وابسته 
به حزب حرکه أمل )دارایی و کشــاورزی(، 
دو وزیر وابسته به »سلیمان فرنجیه« رئیس 
حزب »تیار المرده«، دو وزیر وابسته به »طالل 
ارسالن« رئیس »حزب الدیمقراطی اللبنانی«، 
چهار وزیر وابسته به حسان دیاب، یک وزیر 
وابسته به »اللقاء التشاوری« و یک وزیر وابسته 

به حزب »طاشناق« اســت. نیمی از اعضای 
هیئت وزیران لبنان، مســلمان و نیم دیگر 
مسیحی هســتند. چهار وزارتخانه اصلی و 
کلیدی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم 
شــده که وزارت دارایی به شیعیان، وزارت 
کشور به سنی ها و وزارتخانه های دفاع و امور 

خارجه به مسیحیان اختصاص یافته است.    

 چالش های فرا روی دولت دیاب
با وجود این، بر اســاس گزارش های رسانه ای، 
دولت جدید لبنان با سه چالش اصلی روبه رو 
است؛ کسب رأی اعتماد پارلمان، جلب اعتماد 
مردم لبنان به ویژه معترضانی که از ۱7 اکتبر 
تظاهرات خود را آغاز کرده اند و کسب اعتماد 
جامعه بین الملل؛ جامعه ای که سیاستمداران 
لبنان روی کمک آن ها برای سروسامان دادن 
به بحران فعلی حساب باز کرده اند.دولت لبنان 
پس از تشکیل شدن نیز روند آسانی پیش رو 
نداشته و باتوجه به شواهدی مبنی بر کارشکنی 
احزاب مخالف، به نظر می رسد اجرای برنامه های 
آن مدتی به درازا بکشــد. از سوی دیگر دولت 
جدید لبنان، خالی از احزاب سنتی است که از 
4۰-۳۰ سال پیش همیشه در کابینه حضور 
داشتند. به نظر می رسد غیاب جریان سیاسی 
حریــری و جعجع تشــکیل موجب ضعف و 
ادامه اعتراضات دنباله دار و هدایت شده علیه 
دولت باشــد. پیرو همین مسئله روز گذشته 

طرفداران حریری و مخالفان تشــکیل دولت، 
در مناطق سنی نشین به خیابان ها ریختند و 
راه ها را بستند، در طرابلس عالوه بر اغتشاش، 
به بانکی حمله کردند، همچنین منابع وابسته 
به حزب »القوات اللبنانیه« به ریاســت »سمیر 
جعجع« در ادامه ســنگ اندازی های خود در 
گفت وگو با الجمهوریه مدعی شدند، این دولت 
خالف خواســت مردم تشکیل شده و القوات 
معتقد اســت سرنوشت تشــکیل هر دولتی 
به همان شــیوه سابق، شکســت خواهد بود.
از طرف دیگر جریان های وابســته به آمریکا و 
عربســتان که از آغاز اعتراضات در این کشور 
با موج سواری بر این تحوالت، تخریب وجهه 
حزب اهلل و پروژه»بی دولت ســازی« را دنبال 
می کردند مسلماً در شرایط حاضر هم دست از 
دسیسه چینی های خود برنداشته و همچنان به 

سنگ اندازی خود ادامه خواهند داد.
 این شواهد نشان می دهد دولت لبنان پس از 
تشکیل شــدن نیز روند آسانی پیش رو ندارد 
و بعد از این نیز با سناریوهای  متعدد احزاب 
مخالف روبه رو خواهد بــود و نمی توان درباره 
موفقیــت و یا عدم موفقیــت آن در آینده ای 
نزدیک قضــاوت کرد. البته باید افکار عمومی 
لبنان این موضوع را بپذیرند که ســاختار تازه 
این دولت بــرای اجرای برنامه هــای خود و 
رسیدگی به مطالبات معترضان نیاز به زمان 

زیادی دارد.

در نخستین جلسه دادگاه 
استیضاح ترامپ چه گذشت؟

مهر: سنای آمریکا برخالف میل دموکرات ها، 
مقررات استیضاح رئیس جمهوری این کشور را 
مطابق با میــل جمهوری خواهان تصویب کرد. 
ســنا در این دور با رأی ۵۳ به 47، یازدهمین 
اصالحیه ارائه شده از سوی »چاک شومر« رهبر 
اقلیت دموکرات ها در مجلس سنا برای احضار 
جان بولتون بــه دادگاه را رد کردند. در ابتدای 
نخستین جلســه »آدام شــف« رئیس کمیته 
اطالعاتی مجلس نماینــدگان آمریکا با انتقاد 
از قطعنامه پیشــنهادی »میچ مک کانل« رهبر 
اکثریت ســنا بیان کرد »ایــن قطعنامه باید به 
گردانندگان مجلس نمایندگان اجازه دهد که 
شاهدان خود را فراخوانند و سپس رئیس جمهور 
نیز باید اجازه یابد که همان کار را انجام دهد و 
هرگونه شاهدی را به منظور گواهِ نقض فراخواند«.

از سوی دیگر »پت سیپولون« مشاور حقوقی 
کاخ ســفید در نخســتین اظهارات خود در 
صحن مجلس ســنا اعالم کرد: تیم وکالی 
مدافع ترامپ از قطعنامه پیشــنهادی مک 
کانل برای استیضاح ترامپ حمایت می کنند 
و این روند محاکمه ثابت خواهد کرد »رئیس 
جمهور مطلقاً هیــچ کار خطایی انجام نداده 
است«. شایان ذکر است، تغییری قابل توجه 
در قطعنامه پیشنهادی ســناتور مک کانل 
درباره زمان محاکمه اعمال شــد: اکنون هر 
کدام از طرف هــا در ســه روز می توانند به 
مدت 24 ســاعت )روزانه 8 ساعت( بحث و 
جدل هــای مقدماتی را انجــام دهند. پیش 
از این، فرصت زمانــی هرکدام از طرف ها دو 
روز بود )روزانه ۱2 ساعت(. به گفته یک مقام 
آگاه، این مقامات کاخ سفید بودند که خواهان 
یــک چارچوب زمانی محدودتر برای بحث و 
جدل درباره قطعنامه سناتور مک کانل بودند.

 عراق آماده برپایی تظاهرات میلیونی می شود
 آمریکا »  بَّره،  بَّره« ، بغداد »َحّره،َحّره«

جهان: همزمان با نزدیک شــدن به موعد راهپیمایی میلیونی مردم عراق علیه 
اشغالگران آمریکایی، سید مقتدی صدر ضمن درخواست از مردم کشورش برای 
حضور گسترده در تظاهرات روز جمعه گفت: »کشورم جای غریبه ها نیست«. رهبر 
جریان صدر عراق در این بیانیه تأکید کرد: »ملت به پا خاسته و پشتیبان دارد... 
صدای ملت مثل غرش شیر است که اگر باال برود ظلم و ستم مفسدان ریشه کن 
می شود«. رهبر جریان الصدر عراق روز سه شنبه هفته گذشته مردم کشورش را 
به برگزاری »تظاهرات میلیونی« در محکومیت حضور نظامیان آمریکایی فراخواند 
و خطاب به مردم عراق گفت: »عراق شما را به فریاد می خواند، سستی و کوتاهی 
نکنید و به فریادش برســید«. دیگر طیف ها و شــخصیت های عراقی نیز ضمن 
استقبال از این رویکرد، خواستار مشارکت حداکثری مردم عراق در این تظاهرات 

شده و این اقدام را مقدمه اخراج اشغالگران از کشورشان خوانده اند. 
پارلمان عراق ۱۵ دی ماه در پی حماقت آمریکا در ترور سردار سلیمانی و چند تن 
دیگر از فرماندهان مقاومت، طرح اخراج نظامیان خارجی از این کشور را به تصویب 
رساند. آمریکا اما با بی اعتنایی به این مصوبه پارلمان عراق در تالش است به هر 
شکل ممکن حضور نظامی خود در این کشور را حفظ کند. این در حالی است که 
مردم عراق در چند روز گذشته با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهایی مانند 
»کال کال امیرکا«، »بغداد حرة حرة... امیرکا بره بره« )آمریکا برو بیرون و عراق آزاد 
است(، »کال کال یا صهیون - کال کال امریکا- نعم نعم للعراق - نعم نعم للشهداء« 

مخالفت خود را با حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان اعالم کرده اند.

فعال شدن خط شرقی مقاومت در زمانه انفعال  سران عرب
 چفیه ای برای ماهاتیر 

جهان: اسماعیل هنیه، در سفر به مالزی با ماهاتیر محمد، نخست وزیر این کشور دیدار 
و در مورد مسائل مربوط به فلسطین و چالش های پیش رو رایزنی کردند. در این دیدار، 
رئیس دفتر سیاسی حماس از مواضع مالزی چه در شورای امنیت یا محافل مختلف 
سیاســی در حمایت از حق فلسطین قدردانی کرد و گفت: این مواضع بیانگر حالت 
ارزشمند باال و فهم ماهیت مسئله فلسطین است. وی همچنین از حمایت های مستمر 
دکتر ماهاتیر از فلسطینیان تقدیر کرد. صفحه رسمی نخست وزیر مالزی در توییتر در 
این باره نوشت: ماهاتیر محمد استقبال گرمی از هیئت فلسطینی داشت. در شرایطی 
که برخی کشورهای عربی به سردمداری عربستان سعودی در راستای خشنودسازی 
آمریکا و شرکای غربی شان هر روز بیشتر از قبل با وادادگی به صهیونیست ها نزدیک و 
از عادی سازی روابط با اسرائیل دم می زنند، پذیرایی گرم مالزی از هیئت حماس عمق 
نفوذ مسئله فلسطین در باطن جهان اسالم را نشان می دهد. مالزی از جایگاه بسیار 
ویژه در جهان اسالم برخوردار است. این کشور به ویژه پس از انتخاب ماهاتیر محمد به 
عنوان رئیس جمهور رویکرد مثبت و سازنده ای در قبال موضوع فلسطین اتخاذ کرده 
است. در همین راستا مالزی اواخر آذر ماه در اجالسی با عنوان سران کواالالمپور2۰۱۹ 
میزبان رهبران ایران، ترکیه، قطر و صدها تن از شخصیت های اسالمی بود که موضوع 

فلسطین یکی از محورهای اصلی این نشست را تشکیل می داد.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰87 -۳7684۰۰4  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳76۱8۰44-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳76۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳7662۵87   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰86   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳76282۰۵                                             
                                      فاکس: ۳76۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵77- ۹۱7۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳768۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱82   و   66۹۳7۹۱۹ )۰2۱(
 نمابر:                                     66۹۳8۰۱۳  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

گزارشخبر

خبر
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  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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دولت لبنان پس 
از تشکیل شدن 
نیز روند آسانی 
پیش رو نداشته و 
باتوجه به شواهدی 
مبنی بر کارشکنی 
احزاب مخالف، به 
نظر می رسد اجرای 
برنامه های آن مدتی 
به درازا بکشد

بــــــــرش

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/43 12/16 

22/59 23/32 5/115/43

16/4817/22

6/397/10 

17/07 17/41

آگهی مناقصه
س��ازمان عم��ران و توس��عه حری��م حرم حض��رت رض��ا)ع( در نظر دارد تهی��ه و اجرای )ب��ا مصالح و ب��دون مصالح( 
عملی��ات نماس��ازی جه��ت نم��ای ش��رقی س��اختمان اداری و خدم��ات زائ��ر در بس��ت ش��یخ طبرس��ی مجموعه حرم 
مطه��ر حض��رت رض��ا)ع( را از طریق مناقص��ه عمومی ب��ه پیمانکاران واجد ش��رایط واگ��ذار نماید، ل��ذا متقاضیان 
می توانن��د ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز پنجش��نبه م��ورخ 1398/11/10 ضم��ن مراجعه ب��ه آدرس س��ایت اینترنتی

 http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/12 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش 
س��رمایه ب��ه هیئ��ت مدیره و بناب��ر مصوبه هیئت مدیره  م��ورخ 1398/10/20 مبنی ب��ر انجام افزایش س��رمایه از مبلغ 

2.000.000.000 ریال به 100.000.000.000 ریال منقسم به 100.000.000 سهم هزار ریالی به شرح زیر :
1- سرمایه فعلی شرکت : 2.000.000.000 ریال

2- مبلغ افزایش سرمایه : 98.000.000.000 ریال
3- مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه : 100.000.000.000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم : 1000 ریال
5- تعداد سهام عرضه شده : 98.000.000 سهم معادل 98.000.000.000 ریال . 

6- نوع سهام : عادی با نام
7- محل افزایش سرمایه : افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران ) هر گونه مطالبات( 

8- موضوع افزایش سرمایه :  اصالح ساختار مالی ، سرمایه گذاری در پروژه معدن مس و تولید کنسانتره مس
9- ب��ه هر صاحب س��هم به ازای هر 100 س��هم متعلقه در تاری��خ  1398/10/12 تعداد 4900 حق تقدم خرید س��هام جدید 
تعلق می گیرد. بدیهی اس��ت تعداد دقیق س��هام و حق تقدم های متعلقه هر س��هم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به 

سهامداران اعالم خواهد شد. 
10- س��هامدارانی که ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتش��ار آگهی به علت تغییر آدرس و یا عدم اعالم آدرس به ش��رکت، 
گواهینام��ه حق تق��دم خود را دریافت ننمایند می توانند جهت دریافت گواهینام��ه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 

این آگهی مراجعه کنند.
11- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12- س��هامداران محترمی که تمایل به اس��تفاده از حق تقدم خود را دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده 
اقدام نمایند :

• سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید،فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنها بهای سهام جدید را 
تامین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام و یا مابه التقاوت آن را به حساب شماره 4715687967 شرکت 
نزد بانک ملت ش��عبه بلوار پیروزی مش��هد واریز و رس��ید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام 
جدید ظرف مهلت اس��تفاده از   حق تقدم با پس��ت سفارش��ی به نشانی مشهد، بلوار هاش��میه،نبش هاشمیه 16، مجتمع 
کریستال)پالک 150( طبقه سوم واحد 301 کد پستی 9178644515 – تلفن 05138704114  ارسال نمایند و یا به صورت 

حضوری تسلیم و رسید دریافت کنند.
• سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند 
می بایس��ت ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر موافقت با تبدیل مطالبات به س��رمایه مراتب را با 

پست سفارشی به نشانی فوق ارسال نمایند. 
13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش  سرمایه،سهامدارن می توانند ظرف مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی 
نسبت به واگذاری حق تقدم خود اقدام نمایند. برای واگذاری حق تقدم خود می توانید به نشانی ذکر شده در بند 12 مراجعه 

نمایید و درخواست فروش خود را به شرکت تحویل دهید تا در صورت وجود مشتری به فروش رسد. 
بدیهی است در صورت  عدم ارسال مستندات یاد شده و یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت 

14-حق تقدم های س��هامدارانی که در مهلت مقرر ) طی دوره پذیره نویس��ی( از آنها  استفاده ننموده باشند و همچنین 
پاره سهم های ایجاد شده ) در صورت وجود( توسط شرکت به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 

ها به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم : - مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات آگهی پذیره نویسی به عهده ناشر می باشد.

- گ��زارش توجیه��ی هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه و گزارش بازرس قانونی در ای��ن خصوص در محل امور 
سهام شرکت به آدرس مندرج در بند 12 موجود می باشد.

اعالمیه پذیره نویسی
شرکت ثمین بیهق ) سهامی عام (

شماره ثبت 722 – شناسه ملی 10380088145

هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق – سهامی عام

آگهی مناقصه
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( در نظر دارد تهیه و تحویل 380 دستگاه پرژکتور ال ای دی  
جهت نورپردازی گلدسته های سردرب غربی و شرقی صحن جامع رضوی حرم مطهر حضرت رضا)ع( را از طریق 
مناقص��ه عمومی واگذار نمای��د، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1398/11/12 
ضمن مراجعه به آدرس س��ایت اینترنت��ی http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
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اداره کل پست استان خراسان  رضوی در نظر دارد  توزیع مرسوالت پستی  قسمتی از سطح شهر مشهد و حومه  رابه پیمانکار بخش خصوصی ازطریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 26/520/000/000 ریال )بیست و شش  میلیاردو پانصدو بیست  
میلیون ریال( به  اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای گواهینامه تأیید صالحیت و رتبه بندی از اداره 
تع��اون،کار و رف��اه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی با تاریخ معتب��ر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
میباش��ند و اگذار نماید . لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت 

نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 98/11/03 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روزپنج شنبه تاریخ 98/11/03لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 98/11/07 .
3- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 تاریخ 98/11/07 لغایت ساعت 14 تاریخ 98/11/17 میباشددرضمن پیشنهاد دهندگان میبایست عالوه بر 
بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 98/11/17 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-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از دوروش ذیل : 

الف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/326/000/000ریال )یک میلیاردو سیصدو و بیست و شش میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسسات مالی تحت 
نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت در مناقصه عمومی 

شماره 2098001492000002 واگذاری توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 1/326/000/000ریال )یک میلیاردو سیصدو و بیست و شش میلیون ریال ( به حساب شماره 4001047706372416 
نزد بانک مرکزی بنام حس��اب س��پرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( بابت شرکت در مناقصه 

عمومی شماره 2098001492000002 واگذاری توزیع مرسوالت پستی درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .

د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش��ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه 98/11/20 ، نماینده تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000002 )نوبت اول(
واگذاری  توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی

شناسه آگهی:746275  م الف: 8418اداره کل پست استان خراسان رضوی
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