
 

جانستان  بلوچستان
 جامعه  سیل که به سیستان آمد، باز ایران بسان گزارش تصویری قدس از سیل همدلی مردم در سیستان و بلوچستان

اقیانوسی ژرف، پر شد از قطرات همدلی. این همدلی 
روی قاب خاطرات این مرز و بوم جای گرفته است. 
مردمانی بی نشان و بی ادعا، با کوله باری پُر از غیرت 

و اخــاص و با نگاهی لبریز از امید به آبادانی دوباره 
این دیارهمت گماشته اند. امروز بلوچستان سرشار از 
واژگان بی دریغ اخاصی است که در میان هیاهوی 

 ............ صفحه های 4 و5فرصت طلبان...
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در 9 ماه  گذشته سال جاری بیش از 41 هزار نفر از زائران پیدا شده 

حرم مطهر رضوی تحویل خانواده هایشان شده اند
گفت و گوی قدس با کورش علیانی 

درباره مفهوم روایت و ارتباطش با فرهنگ و اجتماع
انتقاد آیت اهلل علم الهدی با اشاره به استعدادهای فناوری داخلی

 :jامام رضا
از ما نيست آن كه 
دنياى خود را براى 
دينش و دين خود 

را براى دنيايش 
ترك گويد . 
بحار األنوار
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جایی که هیچ کس، گم نمی شود  بهترین روایت، روایت کارآمد است
چرا به شبکه های اجتماعی داخلی 

پهنای باند نمی دهید؟

آگهی استخدام 
شرکت قند تربت حیدریه 

شرح در صفحه 8
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فراخوان تجدید مناقصه نوبت  دوم 
مراکز و پایگاه های سالمت تحت 

پوشش شهرستانهای مشهد و 
شهرستان های تابعه
شرح در صفحه8
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آگهی مزایده فروش 40 راس  جوانه پروار 
هلشتاین ، مونت بیلیارد ، آنگوس

سازمان موقوفات ملک 
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مناقصه خرید پالستیک رکابی 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

شرکت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنسبت به خریدکاالهای مورد نیاز  ، بشرح جدول ذیل 
ازطری��ق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 98/11/02 به س��ایتهای 
http://www.tavanir.org.irی��اhttp://iets.mporg.ir ی��اhttp://www.skedc.ir مراجع��ه و  قیم��ت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج 
دراس��ناد مناقصه حداکثر تا س��اعت 14 روز ش��نبه  مورخ 98/11/12 به دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بلوار پیامبراعظم)ص(_س��ایت 

اداری_شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

مبلغ تضمین    )ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی(

تاریخ،روز و ساعت 
افتتاح پاکات الف و ب  

محل افتتاح پاکات

955/000/000خرید انواع المپ گازی 222/د/198

98/11/13 یک شنبه
ساعت 8:00

خراسان جنوبی، 
بیرجند ، 

بلوارپیامبراعظم،
سایت اداری ، 
شرکت توزیع 

نیروی برق 
خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

223/د/298
خرید انواع چراغ 

LED خیابانی و چراغ
1/500/000/000

224/د/398
خرید انواع تیر سیمانی 

H و گرد
1/150/000/000

225/د/498
خرید انواع یراق آالت 

شبکه
800/000/000

226/د/598
خرید انواع یراق آالت 

کابل خود نگهدار
761/000/000

227/د/698
خرید انواع سیم و کابل 

مسی و آلومینیوم
1/700/000/000
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آگهی مناقصات عمومی
 شماره: 222/د/98 لغایت 227/د/98  )نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 حسین حاجیلو/ کارشــناس تحریم  یکــی از کارویژه های 
FATF مبــارزه با تأمین مالی تروریســم اســت و از آنجایی  که 
آمریکایی ها مجموعه ســپاه، نیروی قدس و سردار سلیمانی را در 
لیســت تروریســتی خود قرار داده بودند این مسئله اهمیت پیدا 
می کنــد. آمریکایی ها هــر کاری که بخواهند انجــام دهند، ابتدا 
زیرســاخت حقوقی آن را آماده می کنند و بعد اقدام می کنند، در 
موضوع حاج قاسم سلیمانی هم زیرساخت حقوقی ایجاد شده بود و 
آن  هم قرار دادن سپاه در لیست تروریستی بود. وزارت دفاع آمریکا 
پس از ترور حاج قاسم اعام کرد که ما مبتنی بر پشتوانه حقوقی این 

کار را کرده ایم و در واقع برای این جنایت حق داشته ایم.
در FATF هــم مســئله به همیــن صورت اســت یعنی همان 
آماده سازی زیرساخت حقوقی و بعد اقدام؛ آمریکایی ها همان  طور 
که در حوزه نظامی نیاز به زیرســاخت های حقوقی دارند، در حوزه 

مالــی و اقتصادی هم نیاز به یک بســتر حقوقی دارند تا هم جلو 
اقدامات ضدتروریستی ایران از جمله مقابله با داعش بایستند و هم 
جلو دور زدن تحریم ها توســط ایران را بگیرند، ابزار آن ها برای این 

اقدامات FATF است.
از ســوی دیگر یک سال از ارجاع الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT از شورای نگهبان به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و طبق ماده ۲5 آیین نامه 
داخلی مجمع تشــخیص مصلحت نظام، اگر یک سال از الیحه ای 
اختافی بین مجلس و شورای نگهبان بگذرد و مجمع تصمیمی در 
خصوصش نگیرد، نظر شورای نگهبان غالب می شود و در نهایت آن 

الیحه رد می شود.
مجمع تشــخیص مصلحت نظام یک ســال در مورد این الیحه 
تصمیمی نگرفت و به لحاظ حقوقی این کنوانسیون رد شده است و 
معتقدم این اتفاق از برکات خون شهید سلیمانی بود که فضایی را در 
کشور ایجاد کرد که موافقان FATF به  راحتی و سادگی نتوانستند 
مسئله را جلو ببرند تا به یک  سالگی این الیحه رسید و این الیحه 

عماً به لحاظ قانونی رد شده تلقی شود.
FATF در توصیه هفتم خود می گوید که قطعنامه های شــورای 

امنیــت از جملــه قطعنامه ۲۲۳۱ در حوزه اشــاعه تســلیحات 
کشتارجمعی باید اجرایی شود. در این قطعنامه اسم سردار قاسم 
سلیمانی وجود دارد؛ بنابراین FATF از کشورهای دیگر خواسته بود 
در مقابل حاج قاسم بایستند و ایشان را تحریم کرده و جلو ترددش 

را به  واسطه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بگیرند.
بدون تردید یکی دیگر از آثار و برکات خون شهید سلیمانی این 
است که موجب پیوستگی و همبستگی بیشتر کشورهای حوزه 
مقاومت خواهد شــد. عراقی ها واکنش های شدیدی به شهادت 
فرماندهان مقاومت نشــان داده اند؛ چراکه هم سردار سلیمانی 
و هم ابومهدی المهندس اســطوره های ایرانی و عراقی بودند و 
واکنش عراقی ها به این ترور ســبب شده که آمریکایی ها عراق 
را به تحریم اقتصادی تهدید کنند. اساســاً در حال حاضر ساح 
اصلــی آمریکا در برابر محور مقاومت مثل ایران و عراق نه لزوماً 
نظامی بلکه ســاح مالی و اقتصادی خواهد بود، بنابراین ایران 
و عراق می توانند با پیوســتگی اقتصادی با هم جلو تحریم های 
اقتصادی آمریکا بایســتند، چنانچه مــا در حال حاضر بیش از 
۱۰ میلیارد دالر بــا عراق تعامل اقتصادی داریم و این می تواند 
در حوزه های مختلف گسترش یابد و مکمل یکدیگر باشد یعنی 

اگر صنایعی را آن ها نیاز دارند ما تأمین کنیم و مواد یا بخشــی 
از اقتصاد مورد نیاز ما را آن ها تأمین کنند و این پازل را باید در 
کنار هم تکمیل کنند تا آمریکا نتواند این دو کشور را از هم جدا 

کند یا ضربه اقتصادی به این دو کشور بزند.
تحریم مهم دیگری باقی نمانده که آمریکا علیه ایران اعمال 
نکرده باشــد، به تازگی هم ترامپ یک دستور اجرایی صادر 
کرد که بخش معادن، بخش ســرامیک و... را تحریم کرد و 
تقریباً بخش مهمی از اقتصاد ایــران از تیررس تحریم های 

آن ها در امان نمانده است.
واقعیت این اســت که کمتر از یک سال است که اقتصاد ایران به 
ثبات نسبی رسیده و خود آمریکایی ها از جمله ریچارد نفیو می گوید 
که »کشور تحریم شونده پس از یک مدتی به تحریم ها عادت کرده 
و راه هــای گریز از تحریم را پیدا می کند« فکر می کنم اکنون ما در 
چنین شرایطی قرار داریم و تحریم مهم و اثرگذاری باقی نمانده که 
آمریکا بخواهد علیه ما اعمال کند، بنابراین به لحاظ اقتصادی این 
تحریم ها اثر خاصی نمی تواند داشــته باشد ولی به لحاظ سیاسی 
می تواند اثرگذار بوده و یا فضای فکری جامعه را تحت تأثیر بگذارد 

که این موضوع نیاز به مراقبت دارد.

سیاست: در ادامه تنش زایی مسئوالن 
آمریکایــی با ایــران، »برایــان هوک« 
نماینده ویژه رئیس جمهور این کشــور 
روز پنجشــنبه سردار »اسماعیل قاآنی« 
فرمانــده جدیــد نیروی قدس ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی را به ترور 
تهدید کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، 
هــوک در مصاحبه با روزنامه »الشــرق 
االوســط« در حاشــیه اجاس مجمع 
جهانی اقتصــاد در داووس، بــا تکرار 
ادعاهای بی اســاس علیه سردار »قاسم 
سلیمانی« فرمانده شهید نیروی قدس، 
تهدید کرد اگر ســردار قاآنی هم مانند 
وی به نظامیان آمریکایی آسیب بزند، او 

را نیز ترور می کنند.

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان نیز در واکنش اعام 
کرد که این اظهارات در واقع علنی سازی 
تروریســم هدفمند و دولتی آمریکاست. 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینک 
پس از رژیم صهیونیستی، آمریکا دومین 
رژیمی اســت که رســماً اعام می کند 
امکانات دولت و نیروهای مســلح خود را 
برای اقدامات تروریســتی به کار گرفته و 

در آینده نیز ادامه خواهد داد.
 وزارت خارجه روسیه نیز با محکوم کردن 
تهدید آمریکا به ترور فرمانده جدید نیروی 
قدس ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
ایران، گفت: چنین اظهاراتی از نظر مسکو 

غیرقابل قبول است.

خبرچله حاج قاسم )15( / چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

ارتباط ترور حاج قاسم 
FATF و

وقاحت یانکی ها ادامه دارد

آمریکا »سردارقاآنی« را به ترور تهدید کرد

بهمن  عراق
 ............ صفحه 8

تظاهرات میلیونی و بی سابقه شهر بغداد علیه اشغالگری آمریکا یادآور »ثوره العشرین1920«  واخراج انگلیس شد
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روزنامـه صبـح ایـران

حجت االسالم ابوترابی فرد: نقش شهید سلیمانی در تأمین امنیت اروپا و آسیا بر کسی پوشیده نیست    فارس: خطیب نماز جمعه تأکید کرد نقش شهید حاج  قاسم سلیمانی در تأمین امنیت 
اروپا و آسیا بر کسی پوشیده نیست. حجت االسالم ابوترابی فرد افزود: هنر سردار سلیمانی در طول این سه دهه تالش برای خلق فعالیت جمعی بود و این شهید بزرگوار دغدغه آن را داشت که ملت ایران در کنار 

ملت عراق بایستند و صابر باشند. بنابر این ملت ایران باید در کنار دیگر کشورها یک صف واحد را تشکیل دهند.

انتقاد آیت اهلل علم الهدی با اشاره به استعدادهای فناوری داخلی

چرابهشبکههایاجتماعیداخلیپهنایباندنمیدهید؟

در مورد اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش در تلویزیون مبنی بر واریز ســرانه به 
حساب مدارس، بنده به عنوان مدیر به شدت تکذیب می کنم و در سال 98 حتی 

یک ریال به حساب مدرسه واریز نشده است. 09150009568
صدا و سیما در مناظرات بین افراد باید همسطح و همترازی را در نظر بگیرد؛ یک 
طرف شارالتان، قالتاق نصف عمرش را در زندان گذرانده و طرف دیگر که حرف زدن 

معمولی را هم یاد ندارد. 09380002461
داشتن کارتخوان داخل مغازه یعنی مرفه بودن، هر تراکنش که سود نیست وزارت 

رفاه به چه روشی حساب می کند. 09150004573
با کاهش تولید نفت و مشــکالت فروش نفت مسئله تأمین بودجه از طریق اخذ 
مالیات از مردم هر روز جدی تر شــده، هر قشــر و طبقه و صنفی خود را معاف از 
مالیات دانسته توپ را در زمین دیگر صنوف می اندازد! یکی می گوید پیر زنی هستم 
که از مال دنیا فقط یک خانه دارم و الغیر! نمی گوید خانه یک یا چند میلیارد ارزش 
دارد! اکثر ثروتمندان ما فقط یک خانه و ماشین دارند و الغیر! خانه را هم تبدیل به 
احسن می کنند! مالیات فقط به فقط باید از جمع ثروت هرکس گرفته شود. دولت 

و قوا و دستگاه ها هم نیروهای موازی و زائد خود را تعدیل کنند. 09010009301
 مردم فرانســه مکرون را به شهر راه نمی دادند ســراغ کلید دار را گرفته از بس 

دیپلماسی قوی داریم عکس یادگاریش هم قشنگ است. 09150003583
 خبرها از شروع فتنه جدید علیه شورای نگهبان قانون اساسی، به بهانه رد صالحیت 
های دو تابعیتی ها و سابقه داران اقتصادی وابسته به غرب گدایان به گوش می رسد که 
رسانه های انقالبی با روشنگری مستمر باید جلوی آن را بگیرند فراموش نکنید که جریان 
خائن غرب گدا مشاوران فوق حرفه ای درآن سوی مرزها دارد که استادان جنگ روانی 
هستند، پس نباید در بازی ها و فتنه انگیزی آنها وارد شد و بازیگر پازل های چند وجهی 
آنها شــد گاهی یک فیلم بریده شده یا کلیپی مثال افشاگرانه را بولد می کنند و از آن 
مغلطه می سازند، در این موارد باید با حفظ خونسردی و اعتماد به نفس انقالبی و بدون 
هیجان زدگی نطفه فتنه را شناسایی و عملیات روانی آنها را خنثی کرد. 09150006158

آیاکسیبهخاطرحمایتازبرجامردصالحیتمیشود؟
عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای نگهبان در توییتر نوشــت: »اگر ادعای رد 
صالحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان 
دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صالحیت می شد! شاید همین اطالعات 
غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.« پیش 

از این واعظی، رئیس دفتر روحانی چنین ادعایی کرده بود.

جلسهبینتیجهاصالحطلباندربارهانتخابات
جلسه شــورای عالی جبهه اصالح طلبان عصر پنجشنبه به ریاست محمدرضا عارف 
رئیس این شــورا برگزار شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت نامزدهای اصالح طلب 
در سراســر کشور از سوی کمیته استان ها قرائت شد. کمیته استان های شورای عالی 
گزارش کرد که در کل کشــور صالحیت ۶۰ نامزد اصالح طلب تأیید شده است، اما 
امکان دادن لیست انتخاباتی مقدور نیست. برخی از اعضای شورای عالی اصالح طلبان 
در این جلسه تأکید کردند که اصالح طلبان با همین آمار و با احتساب برخی از افراد 
در الیه های دوم و سوم لیست انتخاباتی بدهند که سبب مخالفت دیگر اعضا شد. در 
نهایت شورای عالی اصالح طلبان در جلسه خود به جمع بندی نرسید و قرار شد جلسه 

دیگری در این باره برگزار شود.

چندنامزدحزبسازندگیتأییدصالحیتشدند؟
رئیس کمیته انتخابات حزب کارگزاران ســازندگی گفت: با توجه به نتیجه بررســی 
صالحیت ها در شــورای نگهبــان، در بیــش از ۱۵۰ حوزه انتخابیــه، رقابتی میان 
اصالح طلبان و اصول گرایان شکل نمی گیرد. یداهلل طاهرنژاد با اشاره به تأیید صالحیت 
چهار، پنج  نفر از اعضای حزب کارگزاران توســط شــورای نگهبان، اظهار کرد: البته 
وضعیت حزب بهتر از انتخابات 9۴ اســت؛ زیرا در آن انتخابات از میان ۱۴۰ داوطلب 

حزب فقط دو نفر تأیید شدند.

اعالمموجودیتپویشمجلسعدالتخواهباکنایهبهحدادوعارف
به نوشــته بولتن نیوز، پویش مجلس عدالت خواه با امضای ۱۰۰ چهره رســانه ای و 
عدالت خواه فضای مجازی اعالم موجودیت کرد. این پویش در بیانیه خود نوشــته اند: 
»ائتالف حداِد عارف، پیروز همه بازی هاســت. خانه مردم سال هاست بین دوگانه های 
مجمع روحانیون و جامعه روحانیت، چپ و راســت، تتلو و شــجریان، دیوارکشی و 
کنســرت، تفکیک جنسیتی و اســتادیوم، اصول گرا و اصالح طلب و... دست به دست 
شــده است. وضعیت فاجعه بار کنونی، صرفاً متعلق به مجلس دهم نیست. در مسائل 
اصلِی امروز ایران - یعنی فســاد و تبعیض و رانت - و در سیاســت هایی که اقلیتی 
را به شکم بارگی رســانده و اکثریتی از جامعه را گرفتار ضروریات زندگی کرده، هیچ 

اختالف نظر جدی بین دو جناح وجود ندارد«.

مجلس هفتم؛ آغاز ماه عسل اصول گرایان
سمیه زمانی: فضای انتخاباتی هفتمین دوره مجلس در بهمن ماه سال ۱382 تحت 
تأثیر اختالفات درونی جبهه اصالحات و ناامیدی بدنه اجتماعی این جریان بود. یک 
سال پیش ازاین تاریخ، انتخابات دومین دوره شورای شهر تهران در اسفند ۱38۱، در 
حالی برگزار و به پایان رسید که تشکلی نوظهور از جناح راست با چهره هایی کمتر 
شناخته شــده که روی تخصص خود تأکید داشتند، با نام آبادگران ایران اسالمی به 

خیابان بهشت کوچ کردند و کرسی های شورای شهر را از آن خود کردند.
این گروه با تأکید بر محوریت اصول و ارزش های انقالبی خود را با نام اصول گرایان در 
مقابل اصالح طلبان تعریف کردند. در آستانه انتخابات مجلس هفتم، نیروهای قدیمی 
جناح راست که شاهد موفقیت نیروهای جوان خود در شورای شهر بودند، به حمایت 
از حضــور آنان در قالب ائتالف آبادگران ایران اســالمی در انتخابات مجلس هفتم 
پرداختند. فعاالن سیاسی و چهره های سرشناس دیگر جناح راست مانند محمدرضا 
باهنر، حبیب اهلل عسگراوالدی، منوچهر متکی، حسین فدایی و احمد توکلی از مردم 

خواستند به نامزدهای این ائتالف رأی بدهند.
ولی در کنار فهرست اصلي اصول گرایان یعنی آبادگران ایران اسالمی، فهرست هاي 
متعدد دیگری نیز وجود داشت. حزب چکاد آزاداندیشان، جبهه وفاق ایران اسالمی، 
جمعیت وفاداران ایران اسالمی، حزب ایران، جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی که با 

فهرست آبادگران اشتراکاتی داشتند.
امــا جریان اصالح طلب با رد صالحیت چهره ها و همچنین قهر بدنه اجتماعی خود 
مواجه بود. حتی تحصن جمعی از نمایندگان مجلس ششم که برای انتخابات مجلس 
هفتم ردصالحیت شده بودند، نیز نتیجه ای نداشت... از سویی نیز پراکندگی در میان 
گروه های دوم خردادی و اصالح طلبان بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به 

ایجاد ائتالف های گوناگون در میان آن ها افزود.
مهم ترین ائتالف که از حجم ســرمایه بیشتری در میان اصالح طلبان برخوردار بود، 
ائتالف برای ایران نام داشــت. این ائتالف شامل هشت گروه دوم خردادی همچون 
مجمــع روحانیون مبارز، مجمع نیروهای خط امام، مجمع اســالمی بانوان، حزب 
کارگزاران سازندگی، حزب همبســتگی ایران، حزب اسالمی کار، انجمن اسالمی 
مهندسان ایران و خانه کارگر می شد که ۱9۱ تن از نامزدهای انتخابات دوره هفتم 
مجلس شورای اسالمی را موردحمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در میان نامزدهای 
این فهرســت مهدی کروبی، مجید انصاری، علیرضا محجــوب و تعداد دیگری از 

شخصیت های وابسته به هر یک از تشکل های عضو ائتالف وجود داشت.
در نهایت انتخابات در نخستین روز اسفندماه سال ۱382 برگزار شد و اصول گرایان 
اکثریت کرســی های مجلس را از آن خود کردند. ریاســت این دوره مجلس برای 
نخستین بار به یک غیرروحانی رسید و غالمعلی حداد عادل بر کرسی ریاست مجلس 

تکیه زد.
در این دوره از مجلس از میان 28۱ نماینده، ۱۵7 نماینده یعنی بیش از ۵۰ درصد 
نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافتند. اصول گرایان گرچه در ابتدا یک 
فراکســیون بودند، اما با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری ۱38۴ متکثر شدند 
و چند فراکســیون همچون وفاق، حزب اهلل و اصول گرایان مســتقل را شکل دادند. 

اصالح طلبان نیز فراکسیون اقلیت مجلس بودند.
در این دوره عماد افروغ، احمد توکلی و محمدرضا باهنر سه ضلع مثلث اصول گرایان 
بودند. افروغ )چهره جدید اصول گــرا( با انتقاد از موضع توکلی و باهنر )چهره های 
قدیمی اصول گرا( موضعی انتقادی به خود گرفت. باهنر به دولت نزدیک شد و توکلی 
به نقد دولت و برنامه های اقتصــادی آن پرداخت و بدین صورت تکثر اصول گرایان 

عینیت یافت.
 سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت

 تنها در حلقه آتش 
ارباب رسانه ها

از یک قرن پیشتر و حتی قبل از آن، نیروهای 
مهاجم در هر کجای جهان که خیال شیطنت 
داشتند، نخست لشــکر رسانه ای خود را فعال 
کرده و بیشــتر در همین مرحله طعم پیروزی 
را می چشیدند و اگر نه دست کم همپای قوای 
نظامی، دستگاه رسانه ای خویش را در نبردهای 
پنهــان و پیدا به کار می گرفتند. نقل می کنند 
یکی از علل پیروزی های عجیب و برق آســای 
اپراتوری عثمانی کــه آن را در اندک مدتی به 
ابرقدرتی بالمنــازع در عصر خویش بدل کرد، 
آن بود که آن ها برخالف مهاجمان سنتی عصر 
خود که نخست ســرزمینی را به زور تفنگ و 
شمشــیر تصرف و ســپس برای تغییر عقاید 
آنان برنامه ریزی می کردند، نخســت چاووشان 
و مبلغان و مبشــران خود را به بالدی که قصد 
هجوم به آنجا را داشتند گسیل داده و منتقدان 
و معترضان و خالصــه غالب مردم آن خطه را 
با آمال خویش همســو کرده، آن گاه قشــون 
می کشیدند و با حداقل تلفات، متصرفاتی عظیم 

را صاحب می شدند.
بگذریــم، اگر بخواهم در تاریخ از این دســت 
شــاهد و مثال ها را تا امروز برایتان ردیف کنم، 
مثنــوی هفتاد من خواهد شــد و بنابراین به 
همین مقدمه کوتاهی که آمد بسنده می کنم. 
امروز هم قدرت های جهانی همان هایند که در 
کنار ارتش و فناوری برتر نظامی، پرنفوذترین 
و حرفه ای ترین رســانه ها را در اختیار دارند. به 
همین دلیل است که سرمایه گذاری برای داشتن 
رســانه ای حرفه ای، هزینه محسوب نمی شود، 
بلکه تجربه نشان داد، این بهترین دوراندیشی 
برای کسب بیشترین سود در تمام زمان هاست. 
حال آنچه آمد را مقایسه کنید با چیزی که ما 
در چهار دهه اخیر به عنوان رسانه ملی و هسته 
اصلــی تبلیغ نیات و آمال و آرمان های خویش 
ساخته ایم! رسانه ای که دوست و دشمن، از بام تا 
شام، دهه هاست عوارض آن را گوشزد می کنند 
و حیرتا که هر چه پیشــتر می رویم، حتی در 
تصحیح بدیهی ترین موارد هم سوسوی امیدی 

نمی بینیم.
یک روز با یک اشتباه کودکانه رسانه ای در اوج 
تحریــم و جنگ اقتصادی میلیاردها به صنایع 
لبنی صدمه می زنیم و در ثانیــه ای دریایی از 
تولیدکنندگان را در داخل و خارج مملکت به 
خاک سیاه می نشــانیم. روز دیگر برای پخش 
فالن اعترافات چنان تاوانی می دهیم که همه 
ملت انگشــت به دهان می مانند. روزی دیگر 
دعوای کپی خبری ساده که نوشتنش ۱۰دقیقه 
طول می کشد از کانال فالن فعال خبری همه 
را مبهوت می کند. روزی دیگر کشمکش های 
درونی خود این رســانه از زبان مسئوالن سابق 
والحق همه را حیران می کنــد... برادران من! 
ســرورانم! میدان اصلی جنگ نــرم و تهاجم 
فرهنگی که ما در وسط حلقه آتش آن هستیم، 

همین رسانه است.
در اینجا خطابم دیگر تنها رسانه ملی نیست. چرا 
که ما به ســبب بی توجهی به این عرصه، دیگر 
رســانه های مکتوب و سمعی و بصری و حتی 
مجازیمان نیز کوتاه قد و کال مانده اند، آن هم در 
دنیایی که این ها افسران اصلی همین جنگ نرم 
ما محسوب می شوند؛ جنگی که بی تردید نتیجه 
آن، سرنوشــت دیگر نبردهــا را معین خواهد 
ســاخت. به خاطر خدا، نظیر دیگر حوزه ها که 
به واسطه حرکت های جهادی، پیشرفت هایی 
غیرقابل انکار داشــته ایم، در ایــن عرصه، به 
حرکتی جهادی و مــردان و مدیرانی مجاهد 
بیندیشــید و میدان بدهید تا توان رویارویی با 
غول های رســانه ای رقیب را داشته باشند و نه 
آنکه در آستانه هزاره سوم میالدی تازه به این 
فکر بیفتیم که برنامه های زنده شنیداری را به 

زنده نمایی تغییر وضعیت دهیم!

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

قدرت و قوت نظام 
و کشور و مردم 
تکیه بر توان و 
استعداد داخلی 
این ملت و مردم 
است

بــــــــرش

سید مرتضی حســینی: یکی از عوامل فروپاشی رژیم پهلوی، 
اقدامات شاه و اطرافیان وی در تصاحب ثروت ملی و اموال عمومی 
بود. با شــعله ور شــدن آتش اعتراضات مردمی در آستانه انقالب، 
محمدرضا پهلوی، مقامات دربار و بسیاری از صاحب منصبان، بخش 
عمده ای از سرمایه های نقدی و منقول خود را از کشور خارج کردند. 
بااین حال رویدادهای انقالبی آن قدر سریع بود که نتوانستند بخش 
عمده ای از سهام شرکت ها، بنگاه های اقتصادی، هتل ها و بانک ها 
را به پول تبدیل کرده و با خود ببرند. شاه نسبت به ثروت و منابع 
ملی تمامیت خواه بود و همچون پدرش اشتهایی سیری ناپذیر در 
ثروت اندوزی داشــت. در زمان رضاشــاه و فاصله سال های ۱3۰9 
تا ۱32۰، 3۰ کارخانه بزرگ تأســیس شد که برخی در مالکیت 
دولت )شخص رضاشاه( و برخی در مالکیت بخش خصوصی )شاه، 
فرماندهان نظامی و دربار( قرار داشت. رضاشاه به شکل غیرقانونی 
بخش زیادی از امالک زمین داران را به نام خود ثبت کرد. او که در 
ابتدای حکومت ملکی نداشت، در شهریور ۱32۰، حاصلخیزترین 
زمین ها در شمال و سایر نقاط کشور به نامش بود. »مؤید احمدی« 
نماینده دوره سیزدهم مجلس گفته بود در دوره سلطنت رضاشاه 

بیش از ۴۴ هزار سند مالکیت به نام وی صادر شد.
ایــن وضعیت در دوران حکومت محمدرضا نیز ادامه یافت. او ابتدا 

در سال ۱32۰ بر اثر فشار افکار عمومی، امالک و کارخانه هایی را 
که از پدرش به او رسیده بود، به دولت واگذار کرد تا در راه خیریه و 
آبادانی کشور صرف شود. اّما در تیرماه ۱328 بسیاری از آن امالک 
و مستغالت به مالکیت شاه بازگشت. مقرر شد عواید این اموال با 
عنوان »موقوفه خاندان پهلوی« به ظاهر صرف امور خیریه شــود. 
شاه دو سال بعد »سازمان امالک و مستغالت پهلوی« را برای اداره 

دارایی های مذکور تأسیس کرد.
از اواخــر دهه ۴۰ و با افزایش قیمت نفت، حس مال افزایی شــاه 
تقویت شد. شرکت ملی نفت بخشی از درآمد نفت را محرمانه به 
حساب شــاه واریز می کرد که این مبلغ در سال ۱3۵۵، افزون بر 
یک میلیارد دالر بود. محمدعلی کاتوزیان در کتاب »تضاد دولت و 
ملت« به نقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه وبودجه می نویسد: 
»شــاه ارتش را ملک خود و درآمدهای نفتی را متعلق به خودش 
می دانست. در بسیاری از موارد خودم در تلویزیون دیدم که می گفت 
مــن، پول من، نفت من، درآمد من! او به هیچ وجه معتقد نبود که 

درآمدها متعلق به مردم است«.
بنیاد پهلوی در ســال ۱337 جایگزین »اداره مستغالت و امالک 
پهلوی« شــد. این بنیاد با تبدیل شــدن به یک بنیاد خانوادگی و 
خصوصی، نقش تعیین کننده ای در مال انــدوزی خانواده پهلوی 

داشت.
به گفته »جان فوران« در کتاب مقاومت شــکننده، دارایی بنیاد 
پهلوی در ســال ۱3۴9 برابر با 2 میلیون و 8۰۰ هزار دالر بود که 
در دو سال آخر حکومت شاه به 3 میلیارد دالر رسید. بنیاد پهلوی 
که از وابستگان شاه تشکیل می شد در 2۰7 شرکت سهم داشت و 
در آن ۴۵ نفر از خانواده پهلوی، 8۵ درصد شرکت ها را در کنترل 

داشتند.
لیســت کامل دارایی های بنیاد هیچ گاه مشخص نشد. بااین حال 
با بررســی چند منبع مختلف می توان گفت در 2۰ شرکت بیمه 
و مؤسســات سرمایه گذاری، ۱۵ شرکت تولیدی، چندین کارخانه 
صنعتی، ۱۰ شــرکت معدنی، ۵۰ شرکت ساختمانی، ۴۶ شرکت 
صنایع غذایی و دامداری از جمله کشــت و صنعت ایران سهامدار 
عمده بود یا اینکه کل سهام را در اختیار داشت. بنیاد پهلوی، همه 
سهام بیمه ملی ایران و بانک عمران و 3۰ درصد سهام بانک ایرانشهر 
را در اختیار داشت. ضمن اینکه سهامدار عمده بانک داریوش و چند 

بانک دیگر نیز بود.
تمام ســهام هتل های دربند، هیلتون، اوین و ونک در تهران، هتل 
جدید بابلسر، هتل قدیم و جدید چالوس، هایت خزر، هتل قدیم 
و جدید رامسر در شمال و نیز در شهرهایی مثل خرمشهر، شیراز، 

مشهد، همدان و... نیز در اختیار بنیاد پهلوی قرار داشت.
همچنین مجموعه توریستی نمک آبرود، طرح عمران جزیره کیش 
)2۰ درصد(، باشگاه کازینو رامسر و ده ها پروژه دیگر نیز در لیست 

اموال خاندان شاه در قالب بنیاد پهلوی قرار داشت.

سیاســت: در ادامه انتشــار قطره چکانی اطالعات درباره میزان 
خســارت و تلفات وارد شــده به پایگاه نظامیان تروریست ایاالت 
متحده »عین االســد« در جریان انتقام موشکی ایران، این بار یک 
مجری آمریکایی دست به افشــاگری در این باره زد. »کارال بَب« 
مجری شبکه »صدای آمریکا« در صفحه توییتر خود به نقل از یک 
مقام نظامی آمریکا نوشت: »حدود ۱۰ خدمه نظامی برای معاینه 
بیشتر به دلیل عوارض شبه-ضربه مغزی، از پایگاه عین االسد به 
آلمان پرواز کردند«.  بب همچنین در مصاحبه با بخش فارســی 
شبکه صدای آمریکا از پنتاگون، ادعا کرد ترامپ و »مارک اسپر« 
وزیر دفاع از اینکه چه آسیب هایی به نظامیان این کشور در جریان 
حمله به پایگاه عین االسد وارد شده، خبر نداشتند. وی با اشاره به 
صحبت های روز قبل »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درباره 
جدی نبودن جراحات نظامیان آســیب دیده در عملیات موشکی 
ایران، توضیح داد: ترامــپ آن موقع درباره گروهی از نظامیان که 
قبالً از طریق پایگاهی در کویت برای درمان به آلمان اعزام شــده 
بودنــد صحبت می کرد، نه این گــروه ۱۰ نفره جدید. این مجری 
آمریکایــی البته ادعای ترامپ مبنی بر جدی نبودن آســیب آن 
نظامیان و اینکه فقط سردرد داشتند را رد کرده و گفت از مسئوالن 
پنتاگون مطلع شده که آسیب های وارده به آن ها می تواند منجر به 
کوری یا مرگ شود. بَب در پایان افزود: باز هم احتمال اعزام گروه 

دیگری از نظامیان آمریکایی حاضر در عین االسد به مرکز درمانی در 
آلمان وجود دارد.از سوی دیگر یک سناتور آمریکایی در خصوص 
فریبکاری دولت ترامپ درباره تلفات پایگاه »عین االســد« گفت: 
کسی را برای یک سردرد به آلمان نمی فرستند و وقتی اوضاع وخیم 
باشد به برلین منتقل می شوند و رئیس جمهور آمریکا در حال فریب 
افکارعمومی اســت. یک نماینده دیگر کنگره آمریکا هم با ارسال 
نامه ای به دو مقام پنتاگون خواستار شفاف سازی درباره تلفات انتقام 

موشکی ایران شده است. 

نظریککهنهسربازآمریکاییدربارهعیناالسد
عالوه بر این رســانه سی ان ان نظر »ریک اسکات«، نماینده ایالت 
فلوریدا در مجلس سنا را در این خصوص جویا شد. مجری سی ان ان 
پرسید: »شما کهنه سربازان زیادی در ایالت خودتان در فلوریدا دارید. 
وقتی که آن ها از ناحیه سر آسیب می بینند، جراحت جدی قلمداد 
نمی شود؟« اسکات در پاسخ گفت: »خب، مطمئناً به نظر می رسد 
که چنین جراحت هایی جدی هســتند«.  این سناتور آمریکایی 
سپس در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه در خصوص جراحت 
سربازان عین االســد چه فکر می کند، گفت: »امیدوارم که اینطور 
)جدی( نباشــد«. وی در ادامه گفت: »من قبالً به مرکز نگهداری 
کهنه ســربازان که از ناحیه سر آسیب دیده اند، رفته ام. در مرکزی 

که در ]شهر[ تمپا است افراد زیادی با چنین آسیب هایی هستند. 
مواردی از ضربه به سر دیده ام که وحشتناک بوده اند؛ امیدوارم این 
اتفاق نیفتاده باشد«. او در پاسخ به این پرسش که درباره اظهارنظر 
ترامپ چه نظــری دارد، گفت: »درباره اینکه جراحت های آن ها تا 
چه اندازه بد است، اطالعاتی ندارم. امیدوارم که جراحت هایشان بد 
نباشد«.از سوی دیگر »مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا بامداد دیروز 
)به وقت تهران( از ارائه آمار درباره تلفات انتقام موشکی ایران طفره 
رفت. »باربارا اســتار«، خبرنگار دفاعی شبکه خبری »سی ان ان« 
در توییتر نوشته؛ یک خبرنگار از اسپر پرسیده چند نفر در حمله 

موشکی ایران به پایگاه »عین االسد« زخمی شده اند. 
به نوشــته این خبرنگار، اسپر در پاســخ گفت: »من از این ارقام 
خبر ندارم... این چیزی اســت که می توانیم اطالعاتش را برایتان 
در بیاوریم. این ها نوعاً مســائلی هستند که ما درباره آن ها گزارش 

نمی دهیم«. بدون تیتر
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گزارش خبری

 این بنیاد با تبدیل شدن به یک بنیاد خانوادگی  نقش تعیین کننده ای در مال اندوزی خانواده پهلوی داشت

مقامات آمریکایی زیر فشار افکار عمومی قرار گرفتند

»بنیاد پهلوی« پوششی برای سیاست های قارونی شاه

مخمصه مخفی کاری »عین االسد« برای ترامپ

 دفاعی- امنیتی
شمخانی: 
 آمریکا 

آماده تازیانه قدرت مردم منطقه باشد
سیاست: دریابان علی شمخانی، 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی در پیامی 
خطاب به مرجعیت عالی، دولت، 
مجلس و ملت سلحشــور عراق، 
ضمن پاسداشت برپایی تظاهرات 

میلیونی و تاریخی مخالفت با اشغالگری آمریکا و حمایت از 
اســتقالل و حاکمیت ملی عراق، این اقدام ارزنده را نشانه 
ای از پیشتازی و پرچمداری مردم پرافتخار عراق در مسیر 
اخراج آمریکا از منطقه عنوان کرد. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران با اشــاره به تظاهرات میلیونی مردم عراق گفت: 
آمریکا باید از این پس خود را آماده کند که هر روز جلوه ای 
از تجلــی قدرت مردم منطقه را چون تازیانه ای بر پیکرش 

لمس کند.

سیاست داخلی
سرلشکر جعفری: 
 »مطالبه گری« 

مهم ترین عرصه جهاد جنگ نرم است
سیاست: فرمانده قرارگاه فرهنگی 
بقیه اهلل)عــج( گفت:  اجتماعــی 
موضوع مطالبه گری، شفاف سازی 
و اطالع رسانی، مهم ترین و سخت 
ترین عرصه جهاد جنگ نرم و مورد 
اشاره رهبری اســت و امروز این 

جهاد کمتر از جهاد در عرصه دفاعی و امنیتی نیست. سرلشکر 
جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگــی اجتماعی بقیه اهلل)عج( 
درجمع فعــاالن مردمی مطالبه گری و عدالت خواهی، اظهار 
داشت: رهبری این تذکر را دادند که مواظب باشید اگر فساد 
دیدید، نا امید نشــوید! حتی اگر ۱۰۰ برابر بیشتر هم فساد 
دیدید، نباید ناامید شوید. ایشان فرمودند: این مثل مبارزات 
زمان طاغوت اســت، کتک خوردن هم دارد، ممکن اســت 

محرومیت از شغل هم داشته باشد، ولی یک جهاد است.

برجام
مذاکرات کشدار ایران و اروپا
 بورل: چارچوب زمانی 

مکانیسم حل اختالف تمدید شد
سیاســت: جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا از 
تمدید بازه زمانی مکانیســم حل 
اختــالف در برجام خبــر داد. وی 
ضمن اشــاره به تأکید مجدد تمام 
طرف های برجام بر حفظ این توافق، 

توضیح داد: »با وجود اختالف نظر بر سر شرایط، این توافق وجود 
دارد که زمان بیشــتری برای ]مکانیسم حل اختالف[ به دلیل 
پیچیدگی مسائل موجود، نیاز است. به همین دلیل زمان بندی 
تمدید شد«. این مقام اروپایی با بیان اینکه چارچوب زمان بندی 
فرایند مکانیسم حل اختالف تمدید شد، افزود: »همگی توافق 
کردند تا مباحثات را در ســطح کارشناسی برای رفع نگرانی ها 
حول اجرای ]تعهدات[ هســته ای و همچنین اثرات گسترده تر 

خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها... ادامه دهند«.
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دولت آمریکا روز پنجشــنبه رســماً اعالم 
کرد ایرانی ها دیگــر نمی توانند برای ورود به 
این کشــور از روادید تجاری و سرمایه گذاری 
اســتفاده کنند. اداره خدمــات مهاجرتی و 
شهروندی آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
ایرانی ها دیگر واجد شــروط دریافت این نوع 
از روادید نیســتند و کسانی که هم اکنون با 
استفاده از این روادید در خاک ایاالت متحده 
حضــور دارند، باید در هنــگام انقضای آن از 

کشور خارج شوند.

عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب 
گفت: ایران هیچ گاه در منطقه به قدرتمندی 
این دهه نبوده اســت. در مذاکرات هسته ای 
قول دادند در مورد مسائل دیگر هم صحبت 
شــود. ســرکوب داعش را باید مشــروط به 
گرفتــن امتیاز از غرب می کردیم. اگر اقتصاد 
و سیاســت داخلی قوی بود، ترامپ از برجام 

خارج نمی شد.

تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل 
در نشست شورای امنیت گفت: مؤثرترین راه 
برای تضمین صلــح و امنیت منطقه، خروج 
نیروهای آمریکاست. شهادت سردار سلیمانی 
هدیه ای بزرگ از آمریکا به داعش و گروه های 

تروریستی منطقه بود.

 تسنیم   آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه مشهد 
در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: نماز 
جمعه ای که در هفته گذشته به امامت ولی 
امر مسلمین برگزار شد، اصل این نماز جمعه 
و اقبال مردم به یک معجزه بیشــتر شباهت 

داشت و چشم دشمنان را کور کرد.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: 
بعــد از حرکــت مذبوحانه دشــمنان خدا، 
برگزاری این نماز جمعه سبب کوری چشم 
استکبار و دشمنان اسالم در سراسر کره زمین 
شد و خدا را بر این نعمت باید شکر کنیم و از 
همه مردم ایثارگر پایمرد در پای ستون خیمه 

نظام متشکر هستیم.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه مقام معظم 
رهبری در خطبه های نماز جمعه گذشته سه 
نکته کلیــدی را بیان کردند، 
افزود: نکته نخست اینکه ایشان 
فرمودند کشور باید قوی شود و 
به قدرت و قوت کشور و نظام 
و مردم توصیه کردند؛ نکته دوم 
اینکه اعالم فرمودند سپاه قدس 
رزمندگان بدون مرز هستند و 
هر کجا جریان مقدسی باشد، 
حضور دارند؛ نکته سوم اینکه 
شهید حاج قاســم سلیمانی 

تنها یک شهید نبود، بلکه یک مکتب است 
و مســئله و راهبردی به نام مکتب سلیمانی 
اعالم شد. وی خاطرنشــان کرد: اینکه مقام 
معظم رهبری فرمودند کشور و مردم و نظام 
باید باقوت باشــد؛ مهم است؛ قدرت و قوت 
نظام و کشور و مردم تکیه بر توان و استعداد 
داخلی این ملت و مردم است؛ مردم ما توانشان 
کم نیست و استعدادهای فرهیخته پرفراز در 
مردم ما در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و فناوری و علم کم نیســت و توان 
باالست. چرا کشور باید قوی شود؟ زیرا ما در 
همه چیز به بیرون خود محتاج نباشــیم که 
این ها بر مبنای نیاز ما نقطه ضعف پیدا کنند 
و دشــمنان روی ما فشار بیاورند و در عرصه 

موضع گیری ما را بلرزانند.
امام جمعه مشهدمقدس تأکید کرد: در همه 
چیز باید به خود تکیه داشته باشیم؛ در برابر 
این راهبرد مقام معظم رهبری اینکه برخی 
مســئوالن ما اذعان کنند بدون نگاه به دنیا 
نمی توانیم کشور را اداره کنیم، درست نیست؟ 
دنیایی که شــما در هر چه به آن وابسته اید 
از همان نقطه بدترین ضربه ها را به شما وارد 

می کند؟ 
آیت اهلل علم الهــدی افزود: چطور اگر درفضای 
اجتماعی یک کشــور انسان ها محدود شوند، 
می گویند خالف آزادی بیان است اما در یک 
شبکه اجتماعی خارجی صفحاتی که مطلب یا 
عکسی از شهید حاج قاسم سلیمانی را دارند، 

حذف کرده اند. این آزادی بشری است؟ چون 
این شــبکه تحت نفوذ یک کشور استکباری 
است، باید عکس و صفحات شهید سلیمانی 
حذف شــود؟ با ایــن حال چطــور از آزادی 
بیــان حرف می زنید؟ آیا با نگاه به همین دنیا 
می خواهید کشور را اداره کنید؟  خطیب جمعه 
مشهدمقدس تصریح کرد: چون نگاه به داخل 
ندارید، به فکر یک شــبکه اجتماعی ســریع 
داخلی نیســتید. اگر کسانی هم بخواهند راه 
بیندازند پهنای باند نمی دهید و آن ها را یاری 
نمی کنید. نگاهتان به داخل نیست. آیا این با 

فرمایش مقام معظم رهبری سازگار است؟

عشقاهلبیت)ع(
مردمماراقویمیکند

آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: اســتعدادهای 
زیادی در عرصه فناوری در این کشور داریم از 
جمله  کسانی که موشک نقطه زن ساخته اند، 
حال در این کشــور نمی توانیم یک شــبکه 
اجتماعی داخلی قوی داشته باشیم؟ چند سال 
است دم از شبکه اجتماعی داخلی می زنیم؟ 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح 
کرد: عشــق اهل بیت)ع( مــردم ما را قوی 
می کند و ما باید این سرمایه را عزیز بشماریم و 
این روزها نیز ایام فاطمیه و ایام مقاومت بخش 

در عرصه مقابله با دشمن است.



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

مسابقه »خانواده مقاوم« ویژه زوج های جوان  آستان: مسابقه کتاب خوانی »خانواده مقاوم« ویژه زوجین حاضر در طرح »زندگی به سبک رضوی« در دهه فجر برگزار خواهد شد. این مسابقه با رویکرد 
نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در بین زوج های جوان از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی طراحی شده است.منبع پرسش های این مسابقه کتاب خوانی کتاب »خانواده مقاوم« از سری محصوالت مرکز 

مطالعات راهبردی تربیت اسالمی است که از 12 لغایت 22 بهمن ماه سال 1398 اجرا می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  بیمارستان رضوی 
به طرح حمایت مالی از زوجین نابارور پیوست

آستان: بیمارســتان رضوی به طرح 
نابارور  از زوجیــن  حمایــت مالــی 

پیوست.
با پیگیری های انجام شده در نشست 
و هم اندیشی که در ساختمان مرکزی 
دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر 
بیمارستان  مدیرعامل  محور؛  محسن 

فوق تخصصی رضوی و دکتر شــاپور بدیعی اول؛ معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد و نیز جمعی از مدیران این معاونت برگزار شد، تفاهم نامه و 
قرارداد همکاری مشــترک در زمینه حمایت مالی زوج های نابارور و توسعه 

خدمات درمان ناباروری منعقد شد.
بر اساس این تفاهم نامه، حمایت مالی از زوجین نابارور در حوزه های باروري، 
میکرواینجکشن، IVF، تلقیح داخل رحمي )IUI( و روش هاي تشخیصي و 

درماني و ناباروري مردان صورت خواهد گرفت.
زوج هایی که ناباروري اولیه و یا ثانویه )یك فرزند زنده( داشــته، سن زوجه 
کمتر از ٤٥ ســال بوده و حداقل یکي از آن ها داراي تابعیت ایراني باشــند 

می توانند از این طرح بهره مند شوند.
گفتنی است؛ مراجعان با شرایط ذکر شده، پس از انجام غربالگری های مرتبط 
با ناباروری، چنانچه مشــمول خدمات این طرح باشند زیر پوشش طرح قرار 

خواهند گرفت.

مدیر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی خبر داد
 ارائه خدمات رایگان تخصصی پزشکی

j به 70 بیمار محروم در دارالشفای امام رضا
آستان: مدیــر عامل مؤسسه درمانی 
آســتان قدس رضوی از ارائه خدمات 
رایگان تخصصی پزشکی به 70 بیمار 
محروم در دارالشــفای امــام رضا)ع( 

خبر داد.
دکتــر ناصر ســرگلزایی در گفت وگو 
با آســتان نیوز بیان کــرد: گروهی از 

خادمیاران ســامت شــامل دو متخصص جراحی مغز و اعصاب، دو پزشك 
عمومی، سه متخصص و کارشناس فیزیوتراپی و... صبح روز گذشته از تهران 
به  صورت افتخاری در دارالشــفای امام رضا)ع( حضور به هم رســاندند و در 

مدت پنج ساعت به ویزیت بیماران معرفی  شده پرداختند.
وی با تأکید بر اینکه این اردوی جهادی با همکاری واحد خادمین ســامت 
رضوی دارالشفای امام رضا)ع( انجام شد، گفت: حدود 70 بیمار کم  برخوردار 
از بین بیماران نیازمند ویزیت مغز و اعصاب توســط کارگروه های خادمیاری 

مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی غربالگری و انتخاب شده بودند.
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی ادامه داد: تعدادی از بیماران 
که نیاز به خدمات جراحی مغز و اعصاب داشــتند، پس از ویزیت متخصصان 
و بررســی نتایج آزمایشــات به تهران ارجاع داده شــدند تا توسط دو تن از 

متخصصان به  صورت رایگان جراحی شوند.
وی به حضور جمعی از پزشکان متخصص و عمومی در قالب نیروی افتخاری 
و خادمین سامت در اردوهای جهادی مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی 
اشــاره کرد و افزود: پیگیری درمان بیماران محروم شناســایی شده از صفر 
تا صد برعهده خادمین ســامت رضوی است و تاش شده با انتخاب تعداد 

محدودی بیمار، خدمات تکمیلی پزشکی رایگان به این بیماران ارائه شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بين المللی امام رضا)ع( خبر داد

 »j اجرای طرح »به احترام امام رضا 
در دانشگاه امام رضا)ع(   
آستان: معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشــگاه بین المللی امــام رضا)ع( از 
اجرای طرح »به احترام امام رضا)ع(« 
این  در واحــد پردیــس خواهــران 

دانشگاه خبر داد.
جلیــل معماریانی گفــت: طرح »به 
احتــرام امام رضــا)ع(« از نیمه دوم 

دی ماه 98 با حضور اســتادان، مدیران و کارکنان پردیس خواهران دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( در حال برگزاری است.

وي اظهار کرد: با اجرای این طرح امیدواریم بتوانیم در دانشگاهي که منتسب 
به آقا امام رضا )ع( اســت، احیاگر معارف قرآنی و رضوی باشیم و در راستای 
حقیقت جویــی، خیرخواهی و عشــق و محبت به همنوعان گام برداشــته و 
خدمت رسان صادقی برای عموم مردم به ویژه دانشجویان در راستای بسط و 

گسترش ارزش ها و فضایل اخاقی در جامعه باشیم.
به گفته این مقام مسئول این طرح هر روز با تبیین موضوعاتی همچون تکریم 
و احترام، رعایت کرامت انســانی، خودسازی همراه با روزه داری، صبح نوراني 
همراه با قرائت زیارت عاشــورا و بیاناتی در شناخت امام حسین )ع(، معرفت 

نسبت به امام معصوم)ع(، نوعدوستی و صله رحم در حال برگزاری است.

با رویکرد سهولت تردد شهروندان
 آغاز عملیات تکمیل خیابان کوشش مشهد 

توسط شرکت بتن  و ماشین قدس رضوی
فنــی و خدمات  مدیــر  آســتان: 
مهندسی شرکت ســاختمانی بتن و 
ماشــین قدس رضوی گفــت: پروژه 
ادامه خیابان کوشــش مشهد توسط 

این شرکت ساخته می شود.
با  گفت:  شعاع الحســینی  سیدجعفر 
توجه بــه حضور در مناقصــه پروژه 

بازگشــایی و احداث خیابان کوشــش تا خیابان خلج و برنده شدن شرکت 
ســاختمانی بتن و ماشــین قدس رضوی، این شرکت به عنوان پیمانکار این 

پروژه انتخاب شده است.
وی ادامه داد: کارفرمای پروژه بازگشــایی و احداث خیابان کوشش تا خیابان 

خلج، شهرداری مشهد و مدت قرارداد نیز 2٤ ماه است.
مدیر فنی و خدمات مهندسی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
افزود: این پروژه از انتهای بولوار کوشش تا خیابان خلج به طول 2 هزار و 60 
متر و شامل یك هزار و 760 متر ٤٥ متری و 300 متر راه 3٥ متری است.

وی با اشــاره به اقدامات در دســتور کار این شــرکت در قالب پروژه خیابان 
کوشــش تصریح کرد: در این پروژه تمامی عملیات خاکبرداری، روســازی، 
آســفالت، جدول گذاری و همچنین اجرای کانال بتنی و ساخت مسیل های 

فرعی توسط شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی انجام می شود.
شعاع الحســینی، زمان اجرای پروژه را از ابتدای مرداد ماه سال جاری عنوان 
کــرد و گفت: در حال حاضر پروژه در مرحله خاکبرداری، خاکریزی و اجرای 

جداول آیلند و مسیل قرار دارد.
وی ادامــه داد: یکی از نــکات قابل توجه در خصوص ایــن پروژه اهمیت و 

ضرورت بازگشایی ادامه بولوار کوشش تا خلج است.
شعاع الحسینی درباره مزیت های اجرای این پروژه تصریح کرد: با اجرای پروژه 
بازگشــایی و ساخت خیابان کوشش تا خیابان خلج، بار ترافیکی بولوار صبا و 

حتی 100 متری کاهش می یابد.
وی افزود: عاوه بر این، با ایجاد دسترســی بولوار کوشش به خلج، موجبات 

سهولت تردد شهروندان فراهم می شود.
مدیر فنی و خدمات مهندسی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
با اشــاره به اشــتغال زایی حاصل از پروژه های در دســت اقدام این شرکت 
خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر بیــش از 30 نیرو به صورت مســتقیم و 

غیرمستقیم در این پروژه مستقر شده اند.

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
پسربچه ٥ یا 6ساله ای که در صحن حرم گریه کنان 
یا  و  پدر  مادر،  دنبال  به  و  نگاه می کند  زائران  به 
خواهر و برادرش می گردد، توجه برخی از زائران را 
به خود جلب می کند. گریه کودک و اشك هایی که 
گونه هایش را تر می کند و صدای نحیف گریه هایش 
صحنه نگران کننده ای همراه با پرسش های گوناگونی 
را برای ناظران به وجود می آورد. در این میان دستان 
گرم خادمی از خدام حرم امام مهربانی ها روی سر 
کودک کشیده می شود و او را آرام می کند. خادم 
خود،  رنگ  مشکی  خادمی  پالتوی  جیب  از  ابتدا 
یك شکات بیرون آورده و به کودک می دهد. این 
رسم بسیاری از خادمان حرم است که بچه ها را با 
شکات آرام می کنند. خادم سپس اسم کودک را 
می پرسد و آهسته آهسته او را به طرف نزدیك ترین 
دفتر پیداشدگان و رسیدگی به امور گمشدگان حرم 
مطهر می برد و تحویل خانم خادمیاری که پشت میز 

این دفتر مشغول کار است می دهد...
بارانی  و چشمانی  با صورت خیس  نگران  مادری 
که حکایت از گریه در فراق گمشده خود دارد به 
دفتر پیداشدگان صحن آزادی حرم مطهر مراجعه 
می کند. گریه امانش نمی دهد اما شکسته شکسته 
منظورش را به خانم خادمیاری که در پشت میز 
نشسته می فهماند که کودک ٥ ساله اش گم شده 
رواق ها  و  در صحن ها  توانسته  که  هر جایی  او  و 
دنبال او گشته اما پیدایش نمی کند. خانم خادمیار 
خواهرانه او را آرام کرده، ابتدا یك لیوان آب به او 
می دهد. وقتی که هق هق گریه هایش تمام می شود 
و فرصت صحبت کردن پیدا می کند، مشخصات 
کودک گمشده خود را به خانم خادمیار می دهد. 
بعد از لحظاتی خانم خادمیار با بررسی مشخصات 
سیستم  در  مشخصاتشان  که  شده ای  پیدا  افراد 
رایانه ثبت شده، یك مژده به مادر نگران می دهد 
و به او می گوید: کودکتان صحیح و سالم است و 
االن در دفتر پیداشدگان صحن انقاب اسامی حرم 
مطهر با همسن و ساالنش دارد بازی می کند. مادر 
این بار هم گریه امانش نمی دهد. اما گریه ای که از 
سر شوق است و با اشك های لحظات قبل که از 
روی ترس، نگرانی و استرس بود بسیار فرق می کند. 
می آید چشمش  بیرون  که  آزادی  دفتر صحن  از 
به گنبد طای حرم می افتد، دست تعظیم روی 
سینه می گذارد و می گوید: سام بر امام غریبی که 
غریب الغربا و پناه درماندگان است و از روی صدق و 
صفا از امام هشتم)ع( تشکر می کند که کودکش را به 
او برگردانده است. وقتی به دفتر پیداشدگان صحن 
انقاب اسامی می رود و کودکش را می بیند او را در 
آغوش گرفته و دوباره به سوی گنبد طا برمی گردد 
و این بار به امام رضا)ع( می گوید:  ای امام هشتم)ع(، 
خدا به واسطه توسل به شما غامرضایم را به ما عطا 

کرد، پس خود شما هم همیشه نگهدار او باش. 

دفاتری برای پایان دادن به نگرانی 
زیارت اماکن مقدســه و از جمله بــارگاه منور امام 
هشتم)ع( آمیخته با خاطراتی است که در میان این 
خاطرات، لحظات پراسترس همراه با نگرانی هم در 
بعضی مواقع در ذهن انسان ها باقی می ماند. یکی از 
این خاطرات که همراه با بیم و نگرانی است، مربوط 
به گم شدن کودکان، کهنساالن و همراهان زائران 
است که به دالیل مختلف و ناخواسته ممکن است 

اتفاق بیفتد.
مســئول بخش پیداشدگان و رســیدگی به امور 
گمشدگان حرم مطهر رضوی در این باره می گوید: 
گسترش صحن ها و رواق های آستان مقدس حضرت 

ثامن الحجج)ع( و ازدحــام جمعیت زائران، ممکن 
است سبب شــود همراهان زائران در مسیر تشرف 
به زیارت بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( ناخواسته از 
خانواده و همراهان خود جدا شده و اصطاحاً »گم 
شوند« و در فضای داخل صحن ها و رواق های حرم 
مطهر رضوی و گاهی هم در خیابان های منتهی به 
حرم مطهر خود را تك و تنها دیده و آن گاه با نگرانی 
و اضطراب به دنبال راه حل مطمئنی برای برطرف 
کردن این مشــکل و بازگشت به ســوی خانواده و 

همراهان خود می گردند.
نصــرت رضائیــان ادامــه می دهــد: در میــان 
خیل عاشــقان و زائران بــارگاه مقدس حضرت 
ثامن االئمه)ع( زائرانی از کشورها و شهرهای دور 
و نزدیك با زبان ها، گویش ها و ســطح فرهنگی 
گوناگون در این قطعه بهشتی پا نهاده و شباهت 
بین صحن ها، رواق ها، عدم آشــنایی با ورودی ها 
و خروجی های حرم مطهــر، ازدیاد جمعیت و... 
ممکن است ناخواسته موجب گم شدن تعدادی 
از زائران شود که در این میان کودکان بیشترین 

تعداد افراد گمشده را تشکیل می دهند. 
وی می افزاید: یکی از مهم تریــن اقدامات و تدابیر 
اندیشیده شده برای کمك به زائران بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( در راستای پیدا کردن همراهان گمشده 
آنــان، راه اندازی دفاتــری به نام »پیداشــدگان و 

رسیدگی به امور گمشدگان« در مجموعه حرم منور 
رضوی است، هر چند از سالیان دور و در دوره های 
مختلف، متناسب با زمان و مکان و امکانات موجود، 
کمك به زائران برای پیدا کردن همراهان گمشده 
آنان به روش های گوناگون در این حرم مقدس وجود 

داشته است.

خدمت  یک هزار و 512 خادمیار در هفت کشیک
 مســئول بخش پیداشدگان و رســیدگی به امور 
گمشدگان حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه یك 
هــزار و ٥12 نفر از خادمیــاران رضوی و خواهران 
افتخــاری در هفت کشــیك و 21 نوبت هشــت 
ســاعته در ایام هفته در این دفاتر مشغول فعالیت 
و خدمت رســانی هستند، می گوید: نحوه انتخاب و 
جذب این افراد از طریق کمیســیون جذب و پس 
از انجام مصاحبه و آزمون کتبی و براســاس ضوابط 
و دســتورعمل های موجود و رعایت شرایط سنی، 
مــدرک تحصیلی، آشــنایی با رایانــه و زبان های 
خارجی و... انجام می شــود و ســعی شده است در 
جذب این افراد تخصص هایی همچون کودک یاری، 
روان شناســی، مددکاری و... مورد نظر قرار گیرد و 
در زمینه جذب ســایر افــراد با مدارک تحصیلی و 
رشته های گوناگون نیز کمیسیون جذب اظهارنظر 

خواهد کرد.

مراحل تحویل پیداشدگان به خانواده ها
رضائیان درباره چگونگی تحویل پیداشــدگان به 
همراهان و خانواده هایشــان بیان می کند: پس از 
اینکه یك زائر پیدا شده به دفاتر این بخش مراجعه 
می کند یا توسط خدمه افتخاری یا مأموران حرم 
مطهر رضوی به دفاتر مزبور معرفی و تحویل داده 
می شــود، ابتدا با اســتفاده از فنون و روش های 
روان شناسی و مددکاری سعی می کنیم در راستای 
کاهــش اضطراب و نگرانی فرد پیدا شــده تاش 
کنیم و ســپس عکس این فرد به وســیله شبکه 
نرم افزاری ســیاق به تمامی دفاتر تابعه این بخش 
ارســال می شــود و همراهان و خانواده این فرد با 
مراجعه به هر یك از دفاتر پیداشــدگان در حرم 
مطهر امام هشتم)ع( می توانند تصویر فرد مزبور را 

مشاهده و به سرعت او را شناسایی کنند.
وی به ثبت مشخصات فرد پیدا شده در زمینه های 
نام، نام خانوادگی، سن، جنسیت، ملیت، تابعیت، 
شــهر محل اقامت، استان، کشــور مربوط، زبان 
مکالمه، شــماره تلفن همراهان و مشخصات آنان 
)در صورت وجود( و... در این دفاتر اشاره می کند 
و یادآور می شود: تمامی خدمات فوق و همچنین 
پذیرایی مختصر از افراد پیدا شده به طور همزمان 
توسط نیروهای افتخاری دفاتر و با دقت الزم انجام 
و تاش می شود در کمترین مدت زمان و با رعایت 

دقت کافی، مشکل افراد پیدا شده برطرف شود.
این مقام مســئول تاکید می کند: بر پایه ضوابط 
و دســتورعملهای موجود، دفاتر پیداشدگان حرم 
مطهر رضوی در نهایت مجاز به نگهداری افراد پیدا 
شده به مدت هشت ساعت در دفاتر مزبور بوده و 
پس از این مدت براســاس هماهنگی های صورت 
گرفته و مطابق آیین نامه و دستورعمل های مربوط، 
ایــن افراد تحویل همــکاران در دفتر فوریت های 
اجتماعــی حرم مطهر در صحن هدایت شــده تا 
ســایر مراحل اداری و قضایی الزم برای رسیدگی 
و یا نگهداری از این افراد توسط دفتر مذکور انجام 

شود.
مســئول بخش پیداشــدگان حــرم مطهر امام 
رضا)ع( درباره افــرادی که برای اطاع از یکی از 
افراد خانواده و همراه خود که در حرم مطهر گم 
شده اند و به این دفاتر مراجعه می کنند، می گوید: 
پس از اینکه این افراد به دفاتر پیداشدگان مراجعه 
کردند، مشــخصات الزم از افراد گمشــده ای که 
مورد نظر آنان اســت از ایــن عزیزان گرفته و در 
سیستم رایانه ای و شبکه »سیاق« ثبت می شود 
که در صورتی که فرد گمشــده مثًا در ساعت ها 
یــا روزهای قبل به یکــی از دفاتر مزبور مراجعه 
کرده باشد و ثبت سیستم هم شده باشد بافاصله 
به خانواده و همراهان او اطاع داده می شــود تا 
خانواده آنان از نگرانی و اضطراب رها شــوند و در 
صورتی که مشــخصات فرد مورد نظر در شبکه 
نرم افزاری سیاق و در سیستم رایانه وجود نداشته 
باشد، معلوم می شود که فرد گمشده هنوز به هیچ 
یك از دفاتر پیداشــدگان مراجعه نکرده است و 
این موضوع نیز به اطاع خانواده این افراد رسانده 

می شود.

تحویل بیش از 41 هزار زائر پیدا شده
وی در زمینه گزارش عملکرد این بخش در 9ماه 
گذشته یعنی فروردین تا پایان آذرماه سال جاری 
اظهار می دارد: در ایــن مدت ٤1هزار و ٤87 زائر 
پیدا شــده تحویل همراهان و خانواده هایشــان 
شده اند که به تفکیك و در محدوده سنی مختلف 
این افراد عبارتند از: 20 هزار و 6٥3 نوزاد و کودک 
زیر 10 سال )دختر و پسر(، 6 هزار و 811 کودک 
و نوجوان 11 تا 20 سال )دختر و پسر(، یك هزار 
و 196 جوان 21 تا 30 سال )زن و مرد( و 10 هزار 
و 278 نفــر افراد باالی 31 ســال )زن و مرد( که 
این آمار و ارقام برای زائران خارجی )غیرایرانی( از 
کشورهای مختلف جهان به ترتیب عبارت است از: 

یك هزار و 162، ٥٤9، 606 و 2هزار و 200 نفر.
وی خاطرنشــان می کند: کمك و یاری به افرادی 
کــه از نظر شــخصیتی، خانوادگــی، اجتماعی، 
جســمی، روحی، روانی و... دارای شــرایط خاص 
هســتند )مانند برخی از افراد و جوانانی که به هر 
دلیل از منزل و خانواده خود متواری شــده اند( از 
دیگر خدمات این دفاتر است که تحت شرایط ویژه 
و با رعایت ضوابط و دستورعمل های مصوب به این 

افراد ارائه می شود.
ایــن مقام مســئول در پایان از احســاس خود و 
همکاران و خادمیارانی که در این بخش همکاری 
می کنند می گوید و اظهار می دارد: هر چند ما به 
ظاهر کمك می کنیم تا پیداشدگان در حرم مطهر 
رضوی به خانواده و همراهانشــان با لطف خداوند 
و عنایات امام هشــتم)ع( برسند اما معتقدیم در 
اصل این ما هستیم که به حرم مطهر ضامن آهو، 
حضرت امام رضــا)ع( آمده ایم تا خودمان را پیدا 

کنیم.

در 9 ماه  گذشته سال جاری بیش از 41 هزار نفر از زائران پیدا شده حرم مطهر رضوی تحویل خانواده هایشان شده اند
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اجرای آزمایشی الگوی ارزیابی طيّب روی 60 پویانمایی داخلی و خارجی
آستان: مدیر عامل مؤسســه کیفیت رضوی گفت: الگوی 
ارزیابی کیفیت و رتبه بندی طیب توسط همکاران این مؤسسه 
روی 60 پویانمایی داخلی و خارجی به صورت آزمایشی اجرا 
شــد. حســین زمانی گفت: طراحی مدل پویانمایی طیب؛ 
پروژه ای اســت که در چارچوب آن مدل ارزیابی و رتبه بندی 

پویانمایی طیب استخراج شده است.
وی ادامه داد: پویانمایــی طیب عاوه بر هماهنگی کامل با 
چارچوب ها، دســتورعمل های شرع مقدس اسام و فرهنگ 
بومی ایران، می بایست جذاب ترین و سالم ترین پویانمایی به 
لحاظ فنی، محتوایی و بصری برای مخاطبان خود باشــد و 
بیشــترین اثرگذاری را برای رشد و پرورش کودکان در ابعاد 

فکری، اخاقی و تعلیم مهارت ها و آداب زندگی ایجاد کند.
مدیر عامل مؤسسه کیفیت رضوی، هدف از طراحی این پروژه 
را استخراج مدل ارزیابی و رتبه بندی پویانمایی طیب عنوان 
کرد و افزود: هم اکنون مدل ارزیابی و رتبه بندی، چك لیست 
ارزیابی و رتبه بندی استخراج و روی پویانمایی های داخلی و 

خارجی به صورت آزمایشی اجرا شده است.
وی ادامــه داد: پروژه طراحی مــدل پویانمایی طیب، تحت 
نظارت مراکز دانشگاهی و پژوهشی این حوزه نظیر دانشگاه 

بوعلی همدان در حال اجراست.
زمانی تأکید کرد: در روند اجرای این پروژه مهم با مؤسســه 
مکتب نگارگری کمال الدین بهزاد، دانشگاه امام رضا)ع(، دفتر 

تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم، شرکت صنایع خاق رضوی 
و چندین مجموعه دیگر تعاماتی صورت گرفته است.

وی درباره اقدامات در دستور کار در روند اجرای پروژه طراحی 
و پیاده سازی مدل پویانمایی طیب تصریح کرد: در این راستا 
فعالیت هایی همچون شناســایی فعاالن حــوزه پویانمایی، 
شناسایی و معرفی کلیات این بخش، تعیین بازارهای هدف 
اولیه، دسته بندی  مدل های مختلف پویانمایی، تبیین مفهوم 
پویانمایی طیب و نیز بررسی قوانین، استانداردها و نظام های 
کنترل کیفیــت، رتبه بندی مرتبط با مراحل تولید تا عرضه 

پویانمایی و استخراج شاخص های تلفیقی انجام شده است.
زمانی ادامه داد: همچنین می توان به اقداماتی نظیر شناسایی 

چالش های پویانمایــی در ایران، تدوین اســتاندارد ارزیابی 
کیفیت و رتبه بنــدی پویانمایی، اجرای آزمایشــی ارزیابی 
کیفیت و تولید محتوای آموزشی مورد نیاز برای فعال سازی 

شبکه همکاران حوزه پویانمایی اشاره کرد.
مدیر عامل مؤسســه کیفیت رضوی در پاسخ به این پرسش 
که نتایج این پروژه قرار اســت در کجا و چگونه اجرا شــود؟ 
گفت: این مهم از طریق برگزاری نشســت های تخصصی در 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی تبلیغاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
و همچنین ارزیابی پویانمایی های معروف دنیا که در کشور 
پخش می شــود و رتبه بندی آن ها برای معرفی به خانواده ها 

محقق خواهد شد.

خبر
توسط مؤسسه کیفیت رضوی صورت گرفت

آستان: در 9 ماه سال جاری 2 میلیون و 937 هزار و 600 
زائر از خدمات صندلی چرخدار خودخدمتی در حرم مطهر 

رضوی بهره مند شدند.
حمید حبیبی پور، مدیر امور رفاه زائران آستان قدس رضوی 
با اعام این خبر عنوان کرد: طرح خودخدمتی صندلی ویژه 
تردد زائران از شــهریورماه ســال جاری در صحن های حرم 
مطهر رضوی در حال اجراست که در این راستا 200 صندلی 
با نشانه خاص در صحن ها در اختیار زائران قرار دارد و زائران 
می توانند صندلی های مذکور را در صحن ها تا ورودی رواق ها 
حمل و استفاده کنند.وی بیان کرد: زائران می توانند از هفت 

ورودی  شیخ طوسی، شیخ طبرســی، شهید نواب صفوی، 
باب الرضــا)ع(، باب الجواد)ع( و پارکینگ های 1 و 3 صندلی 
چرخدار، صندلی تاشو و چادر به صورت امانی تحویل بگیرند.

حبیبی پــور در ادامه خدماتی همچــون تحویل صندلی 
چرخدار به زائران نیازمنــد، جابه جایی زائران ناتوان در 
مجموعه اماکن متبرکه در قالب گشت سیار، همکاری در 
برنامه زیارتی طرح »یا معین الضعفاء)ع(« ویژه تشــرف 
زائران ناتوان و معلول جســمی از سراســر شهر و تعمیر 
و نگهــداری صندلی های چرخدار را از دیگر فعالیت های 

امور رفاه زائران آستان قدس رضوی دانست.

این مقام مسئول ارائه خدمات با دستگاه زائربر را یکی دیگر 
از فعالیت های بخش صندلی چرخدار حرم مطهر رضوی ذکر 
کرد و گفت: در این راستا 70 دستگاه زائربر از مبادی ورودی 
تا نقطه تشرف حرم در مسیرهاي باب الرضا)ع( به باب السام، 
باب الجواد)ع( به صحن جمهوري اســامي، بست طبرسي 
به بســت شیخ حرعاملي، بست طبرســی به بست طوسی 
و همچنین مسیر خیابان آیت اهلل طبســی تا ورودی غدیر 

خدماتی را به زائران ارائه می دهند.
حبیبی پور گفت: ٥ میلیون و 831 هزار و 133 زائر نیز در 9 

ماه سال جاری از خدمات زائربر استفاده کرده اند.

بهره مندی  3 ميليون زائر از خدمات صندلی چرخدار 
در 9 ماه سال جاری در حرم رضوی صورت گرفت

گزارش خبری

تاریخچه بخش امور پیداشدگان
برای یاری گمشدگان، تا پیش از سال 1368 خدمات ارائه شده به زائران 
گمشــده بدین روش بود که با مراجعه بــه دفتر نگهبانی واقع در صحن 
انقاب اسامی )صحن سقاخانه اسماعیل طایی( و اعام اسامی آنان از 

طریق بلندگو قرار ماقات این افراد کنار سقاخانه اعام می شد.
با گسترش صحن ها و رواق ها و انبوه حضور زائران، ضرورت ایجاد فضایی 
مستقل و کارآمد برای ارائه خدمات پیداشدگان احساس شد و به همین 
مناسبت در آبان ماه سال1368 ایجاد دفاتر پیداشدگان به صورت رسمی 
در حرم مطهر رضوی آغاز و در تیرماه سال138٤ هم با توسعه فضای حرم 
مطهر و گســترش بیشتر صحن ها و رواق ها، دفاتر تابعه این بخش نیز با 

حوزه عملکرد وسیع تری به فعالیت خود ادامه دادند.
سال 138٤ این دفاتر به تدریج زیر پوشش سیستم رایانه ای قرار گرفت و 
به نرم افزارهای ثبت پیام و تحویل افراد گمشده، همچنین به شماره های 
تلفن بخش های مختلف حرم مطهر رضوی، شماره تلفن و نشانی هتل ها و 
اماکن محل استقرار زائران در شهر مشهد، مجهز شد که تا به امروز هم این 

نرم افزار رایانه ای چندین بار ارتقا پیدا کرده است.از سال 138٥ جذب نیرو 
در بخش پیداشدگان انجام شد و از آبان ماه سال 1386 تعدادی از دفاتری 
که توســط برادران اداره و مدیریت می شد هم به طور کامل به خواهران 
واگذار شد که از آن پس جذب و آماده سازی نیروهای متعهد و آشنا با رایانه 
و حداقل آشنایی با زبان های خارجی و یا گویش های محلی در دستور کار 
قرار گرفت که این امر یکی از مهم ترین نیازهای دفاتر این بخش به شمار 
می رود.این بخش هم اکنون با 9 دفتر به صورت 2٤ ســاعته در صحن ها، 
رواق ها و بست های حرم مطهر امام رضا)ع( شامل: صحن انقاب اسامی، 
ورودی باب الرضا)ع(، صحن کوثر، رواق دارالحجه)عج(، بست شیخ طوسی، 
مسجد جامع گوهرشــاد، رواق حضرت فاطمه زهرا)س( صحن آزادی و 
بســت طبرسی در حال خدمت رســانی به زائران گرامی بوده وبا امکانات 
موجود، اقدامات الزم در راستای تسریع و تسهیل در رسیدن پیداشدگان 
در حرم مطهر رضــوی و در خیابان های منتهی به این بارگاه مقدس به 

خانواده ها و همراهانشان را ارائه می کنند.

خـــبر

رونق تولید
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بچه  هیئت های درچه اصفهان در شهر نگور بلوچستان آشپزخانه ای راه انداخته اند و روزانه 
4هزار و 500 پرس غذا را مطابق با مزاج و بوم مردم بلوچ طبخ می کنند. این یعنی کار تمیز 

جهادی و موقعیت  شناسی.

بخش دشتیاری از شهرستان چابهار بزرگ ترین بخش سیستان و بلوچستان است. دشتیاری دارای 
روستاهای کوچک و بزرگ بسیار زیادی است؛ می شود گفت مهم ترین روستاهای این بخش عورکی، 

درگس و... هستند. جمعیت این بخش حدود ٨0هزار نفر با ١٨ هزار خانوار است.

دوتا از بچه ها همین که دیدند دارم عکس می گیرم خواستند از آن ها هم عکس بگیرم، 
بعد هم قبل از اینکه حرفی بزنم، ایستادند جلو کامیون و برای خودشان ژست گرفتند.

هنگام توزیع غذا صبر و تحمل و قناعت بچه های بلوچ دیدنی و ستودنی است! کسی  شلوغ 
نمی کند، کسی هل نمی دهد، کسی دو تا نمی خواهد، اگر هم به کسی نرسد اعتراض نمی کند. 

می گفتند مشکل تکلم دارد. کارش این بود که با گل و خاک خودش را سرگرم کند. همه 
لحظاتی که میهمان روستایشان بودیم، به ما نگاه می کرد با دست و پاهای گلی. سرگرمی های 

بچه های سیستان و بلوچستان گاهی می تواند خاک و گل باشد.

تلف شدن دام؛ بیشترین آسیب سیل سیستان و بلوچستان است. مثال بیشترین نفر شتر 
در کشور را شهرستان دلگان دارد که در این سیل بیشتر آن ها یا زیر ِگل تلف و یا گم شدند 

و این یعنی از بین رفتن تنها منبع درآمد صاحبانشان. منابع معیشتی مردم  بایداحیا شود.

دخترک دست بابایش را گرفته بود و می رفت با بسته ای صبحانه. برگشت نگاهم کرد و من 
فکر کردم کاش این مردم نجیب را و این بچه های نازنین را بعد از سیل هم فراموش نکنیم.

سید سجاد، سید گروه جهادی محمد رسول اهلل )ص( است که چندین سال به صورت مداوم 
در دلگان فعالیت می کند. از اینکه مردم چهره خوبی از استان سیستان و بلوچستان در 

ذهن ندارند و نقاط مثبت این شهرها نشان داده نشده دلخور و ناراحت است. 

ماشین ها باید به آب می زدند تا کمک ها را برسانند. آب پس از چند روز کمتر شده بود اما هنوز هم نیاز بود با ماشین شاسی بلند به آب زد. آن طرف سیل زدگان چشم به راه رسیدن مهربانی ها بودند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
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برگ س��بز نیس��ان  م��دل 1389 رنگ آب��ی روغنی  
شاس��ی  ش��ماره   80018008 موت��ور  ش��ماره  ب��ه 
892م76  پ��اک  NAZDL104TJK01391  ش��ماره 
ای��ران 12 به مالکی��ت برات ناصری اص��ل  مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار س��اقط میباش��د.
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برگ سبز و سند کمپانی پژو موتور سیکلت  مدل 
1388 رن��گ قرمز به ش��ماره موت��ور12139329 
شماره تنه  892577  شماره پاک 62833/773 
به مالکیت علی رحمان ن��ژاد مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد.
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برگ س��بز، س��ند کمپانی ، س��ند محضری و کارت خودرو 
سپند پی کی   مدل 1385 رنگ نقره ای متالیک  به شماره 
  PSV6815067590 ش��ماره شاسی  M131633761 موتور
شماره پاک 276ه78 ایران 36 به مالکیت رضا عسگری 

حصار مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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پروان��ه کنترل کیفی آق��ای حجت احمدنیا به 
ش��ماره ملی 9510009986 به شماره 23733 
از شرکت آرد قدس رضوی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
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آگهی مناقصه ) نوبت اول(
شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

1- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر )تجدید( 
2- انجام عملیات تولید مصالح سنگی، بتن و آسفالت 

3- اجرای عملیات سقف کاواک قسمت اداری فرهنگسرای بزرگ کاشمر 
4- نگهداری فضای سبز )پیمان الف و ب(

5- خرید سنگ الشه )تجدید(
6- عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان دانش شمالی

7- عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت الین برگشت بولوار سید مرتضی
شرایط مناقصه

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- دریافت اسناد: از مورخه 98/11/12 لغایت 98/11/23

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/11/27

7- محل دریافت اس�ناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 
تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
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روابط عمومی شهردای کاشمر س
/ 9
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در نظر دارد به استناد 
مجوز 99980151 کمیسیون ماده 2 وزارت امور اقتصاد و دارایی تعداد 4 دستگاه خودرو 

که قابلیت تبدیل پالک دارد به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
متقاضیان ضمن بازدید از خودروها به نشانی مشهد مقدس روبروی پلیس راه طرق مرکز 
تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع طبیعی واحد نقلی�ه و واریز مبلغ 10درصد قیمت 
پیش�نهادی خود نزد بانک کشاورزی شعبه حافظ مش�هد به شماره حساب 471113451 
بنام مرکز تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و بررسی دقیق 
ش�رایط، پیش�نهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 1398/11/19 در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http:setadiran.ir  به ثبت برسانند. 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

آگهی مزایده عمومی
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 آگهی تغییرات شرکت گروه تجاری و صنعتی اطلس رز کویرسهامی 
خاص به شماره ثبت 17983وشناسه ملی 14004483791

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1397,12,20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د :آق��ای بابک زرگران بس��مت رئی��س هیت مدیره وخانم س��حر 
السادات ش��یرین بار بس��مت نائب رئیس هیت مدیره وآقای محمد سعید 
اخوان شریف یزدی بسمت عضو هیت مدیره و مدیرعامل کاهریک به مدت 
دوس��ال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور 
بانکی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )746483(
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آگهی تغییرات موسسه همیاران سالمت روان مینودر قزوین )غیر تجاری( به شماره ثبت 370 و شناسه ملی 10570004209
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیات امناء مورخ 1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 1- آقای س��یف الدین س��ید موسوی ش��ماره ملی : 5889567667 - خانم فاطمه مرندی ش��ماره ملی : 4322616607 - خانم 
مهوش چگینی پناهی شماره ملی : 4322611869 - خانم صغری جباری شماره ملی : 4323310943 - خانم رقیه جباری شماره 
ملی : 4323279558 - آقای محمدرضا پرپایی شماره ملی : 4322985785 - اشرف مارضی شماره ملی : 1378980875 
بعن��وان اعض��ای هی��ات امناء انتخ��اب گردیدند. 2- خانم فاطمه مرندی ش��ماره مل��ی : 4322616607 - خان��م مهوش چگینی 
پناه��ی ش��ماره مل��ی : 4322611869 - خان��م صغری جباری ش��ماره مل��ی : 4323310943 - خانم رقیه جباری ش��ماره ملی : 
4323279558 - خان��م طاهره احمدی ش��ماره ملی 0053069201 بعنوان اعض��ای اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه زرین قلم 
ش��ماره ملی : 0943201561 و خانم منصوره قربانعلیان ش��ماره ملی : 4322703534 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 س��ال انتخاب گردیدند. 3- آقای محمدرضا پرپایی ش��ماره ملی : 4322985785 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
سید سیف الدین سید موسوی شماره ملی : 5889567667 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )746462(

 آگهی تغییرات شرکت گروه تجاری و 
صنعتی اطلس رز کویرسهامی خاص 
به شماره ثبت 17983وشناسه ملی 

14004483791
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,20آقای 
محمدس��عید اخ��وان ش��ریف ی��زدی کدملی 
4433591882وآق��ای بابک زرگران کدملی 
0451155688وخانم س��حر السادات شیرین 
بار کدملی 0068350376بسمت اعضاء هیت 

مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان یزد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد 
)746474(
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»آگهـی تجـدید مـزایده« نوبت دوم
شهرداری بشرویه درنظردارد به استناد نامه شماره 98/5/1561-98/09/21 شورای محترم اسامی شهر 

مدیریت و انجام خدمات پسماند ش�امل :  جمع آوری، تفکیک و بازیافت پسماندهای خشک 
شهر بشرویه  ازکلیه مبادی تولید را برابر شرایط اجرایی شهرداری برای مدت سه سال به متقاضیان 
واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان  می توانن��د ازمورخه98/10/25 لغایت98/11/17 جهت دریافت 
اس��ناد مزای��ده به واح��د خدمات  ش��هری ش��هرداری مراجعه ی��ا از طریق پورتال ش��هرداری بش��رویه 
به نش��انیwww.Boshrooyeh.ir دریافت نمایند. و یا جهت کسب اطاع از شرایط مزایده با شماره تلفن 
1-05632787200 داخلی 108 )واحد خدمات ش��هری( تماس حاصل نمایند. پیش��نهادات باید تا پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 تحویل دبیرخانه شهرداری شود. -سپرده شرکت در مزایده 
مبلغ 28.080.000ریال می باش��د که متقاضی باید مبلغ مذکور را بصورت ضمانت نامه بانکی یا اس��ناد 
خزانه یا نقدی بحس��اب 0106080430003 بانک ملی بنام شهرداری واریز نماید. -برندگان اول و دوم 
وس��وم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد. -شهرداری در 
رد یا قبول هریک از پیش��نهادها مختار اس��ت. -س��ایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اس��ناد 

/ع حسین بالی شهرداربشرویه مزایده مندرج است.
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3
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9

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 صاحیت و رتبه بندی از اداره 
تع��اون،کار و رف��اه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه تایید صاحیت 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 عاوه 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��امی 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 اسامی 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- اطاعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامات , 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 دوم(
واگذاری  توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی

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

آگهی دعوت افراز
چون آقای مجید س��ارانی  فرزند رس��ول احدی از مالکین مش��اعی پالک ۱۹۴۹۳- یک اصلی واقع   در بخش دو 
سیستان شهرستان زابل خیابان ۴۰ متری مدرس طبق درخواست شماره ۱8۳۶۰- ز  مورخ ۱۳۹8/۱۰/۲۲ تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳57 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز یکشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۱/۱۳ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت 

آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  ۹8/۱۱/5 م الف:۱5۲۹ آ-۹8۱۳۶۱8

مهدی پهلوانروی   / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای مصطفی س��ارانی  فرزند حسین احدی از مالکین مش��اعی پالک ۴۱۲۹- یک اصلی واقع   در بخش دو 
سیستان شهرستان زابل خیابان ۴۰ متری مدرس طبق درخواست شماره ۱8۳۶۱- ز  مورخ ۱۳۹8/۱۰/۲۲ تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳57 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص 
نمی باشد لذا مراتب طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز یکشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۱/۱۳ دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت 

آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار :شنبه  ۹8/۱۱/5 م الف:۱5۲8  آ-۹8۱۳۶۲۰

مهدی پهلوانروی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد ده مرده سرس��فید باس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره ۶5 زاهدان رس��یده است مدعی است که س��ند مالکیت ۴۲۲7۴7-الف ۹۱  ششدانگ  یکباب خانه  پالک 
۲۳5۴8-اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان ۱۶ متری مسیل گاراژها مورد 
ثبت ۳۱۹۶۲ صفحه 5۱۰ دفتر ۲۰۲  بعلت اسباب کشی مفقود گردیده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده  
لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به 
ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس 
از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد م الف: 888 آ-۹8۱۳۶۲۱ تاریخ انتشار:۱۳۹8/۱۱/5
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹7۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۹5۱-۱۳۹8/۱۰/۲۱    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم رویا ش��یخ فرزند محمدحس��ن  بشماره شناسنامه  55۱ صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  ۱۶8 متر مربع در قسمتی ازپالک ۹۹۱ فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
خیابان بختیاری ۱۴  خریداری از مالک رسمی محمد نخعی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف: ۱5۲۰ آ-۹8۱۳۶۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹8/۱۱/5

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹8/۱۱/۲۰
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹7۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲5۰۰-۱۳۹8/۹/۱۹    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم منیره جان پرور فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  ۱۰۶8 صادره از زابل در ششدانگ عرصه یک باب 
خانه  به مساحت  ۳۶۱/8۰ متر مربع در قسمتی ازپالک 7۴8 فرعی از ۱- اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل 
هیرمند ۳7  خریداری از مالک رسمی خانم طوبی نخعی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف: ۱5۳۴  آ-۹8۱۳۶۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه ۱۳۹8/۱۱/5  

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹8/۱۱/۲۰
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
میاندرود-بهمن ماه 1398

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی میاندرود
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰,۹,۲۰ 
،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی میاندرود مورد رس��یدگی و 
تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

امالک متقاضیان واقع در پلنگ آزاد پالک اصلی ۲۲ بخش ۴
محمد چوپانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5۲۰۲.۶5 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از اسداله چوپانی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در شهریارکنده پالک اصلی ۲۹ بخش ۴

۱۳ فرعی عباس��علی عمادی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۶.۴8 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از پرویز افشار مالک دستدارمی.

87 فرعی زهرا برزگری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۰.5۶ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از غالم محمد خمر مالک دستدارمی.

۱۰8 فرعی مریم دولت یار نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۱7.۶5 متر مربع 
خریداری بدون واسطه از فرشته نورزائی مالک دستدارمی.

۱۱5 فرعی حس��نعلی جاونژاد نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۰.۰۴ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از صغرا باستان مالک دستدارمی.

باقیمانده 8۱ فرعی رجبعلی علیزائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶.5۲ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از غالمرضا علیزائی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در اسرم پالک اصلی ۳۴ بخش ۴
۱۳۶۳ فرعی عیسی امینی اسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱85.۱7 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از حسینجان امینی اسرمی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در اللیم پالک اصلی ۳۶ بخش ۴

اکبر شکری اللیمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 87۳.75 متر مربع خریداری بدون 
واسطه از اصغر شکری اللیمی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در بادله پالک اصلی ۴8 بخش ۴
۲ فرعی مجتبی کش��میری نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹7.۳۰ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از راحله مفیدی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در سورک پالک اصلی 5۴ بخش ۴

آرمان آقاجانی نس��بت به سه سهم از شش س��هم پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام سه 
دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مساحت ۶۰۱.۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از طاهره رجبی سنگتراشانی 

مالک دستدارمی.
اسداله عباسی صاحبی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۲۱۳۲.۱8 متر مربع خریداری بدون واسطه از محسن عباسی صاحبی مالک دستدارمی.
اعظم فالح زاده کیاپی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۱8۶.۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از حامد معنویان سورکی مالک دستدارمی.
حسن گردشی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر سهم 

وقف به مساحت 8۱۴.۶۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از مریم قادی سورکی مالک دستدارمی.
حمزه قلی پور سورکی نسبت به سه سهم از شش سهم پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 
س��ه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مس��احت ۱78.5۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از سیده مائده کریمی 

مالک دستدارمی.
دادگستری میاندورود نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۱۳۴.5۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقایان کرامتی و محمودی مالک دستدارمی.
زهرا حیدرزاده س��ورکی نس��بت به س��ه سهم از شش س��هم پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مشاع عرصه 
بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مساحت ۶۰۱.۰۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از طاهره رجبی 

سنگتراشانی مالک دستدارمی.
سیدعلی افضلی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر سهم 

وقف به مساحت 5۳۱.78 متر مربع خریداری بدون واسطه از سیده سکینه ابوالقاسمی مالک دستدارمی.
س��یده مائده کریمی نس��بت به سه سهم از شش سهم پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام 
سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی به مساحت ۱78.5۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از حمزه قلی پور سورکی 

مالک دستدارمی.
علی دباغی سورکی نسبت به پنج دانگ و هفده سیر و دوازده مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر 

سهم وقف به مساحت ۳۲8.۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم دباغی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در دارابکال پالک اصلی 5۶ بخش ۴

حسین رمضانی دارابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴7.۳۰ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از صفر رمضانی دارابی مالک دستدارمی.

علی دارابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱5۰.77 متر مربع خریداری بدون واسطه 
از حسن چلوئی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ماکران پالک اصلی ۶ بخش ۹
خدیجه عباسی نیتی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱5۲.۱7 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از فرضعلی آتشکار ولوجایی مالک دستدارمی.
معصومه پورخلیلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱5۲.۱7 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از فرضعلی آتشکار ولوجایی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در حلمسر و عباس آباد پالک اصلی 8 بخش ۹

سیدعلی حسینی نودهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶۴.۰۰ متر مربع خریداری 
بدون واسطه از سیدقاسم حسنی نودهی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ولوجا پالک اصلی ۱۲ بخش ۹
زهرا آزرده ولوجائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶7.۲8 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از علی آزرده مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در طبقده پالک اصلی ۱۳ بخش ۹

جانعلی اسپوچین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳7۰۶.۴۳ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از هادی اسپوچین مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در چمازتپه پالک اصلی ۱۴ بخش ۹

۲ فرعی حمید صالحی کاویجانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱۲.5۰ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از قاسم خالقی افراپلی مالک دستدارمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. م.الف: ۹8/۴۰/۱۱7۹5  آ-۹8۱۳۶۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹8,۱۱,۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹8,۱۱,۱۹

علی اکبر نوریان اسرمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

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
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می  برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۰7۰ � ۱۳۹8/۱۰۳۰ 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 رضا دس��تی گردی فرزند عیسی بش��ماره شناسنامه ۱۰5 صادره از بیرجند و شماره ملی 
۰۶5۰5۲8۲7۱  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت ۲۱57/۳۴ متر مربع قسمتی از پالک ۱۴۰5 
اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت سید حسن میر حسینی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹8۱۳۶۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹8/۱۱/۰5                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹8/۱۱/۲۰
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
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای ش��ماره ۱۳۹8۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۰57 � ۱۳۹8/۱۰/۳۰ 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 نوراحمد بوالی گزیک  فرزند یارمحمد بشماره شناسنامه ۶5 وشماره ملی 5۲۳۹۶۶7۹۱8   
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت ۱۴75/5۳ متر مربع بپالک ۹۳۲ فرعی از ۲۲۲ � اصلی بخش ۳ 
بیرجند از محل مالکیت خانم بیگم بخت ارا و محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹8۱۳۶۲8
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹8/۱۱/۰5                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹8/۱۱/۲۰
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر دربخش ۱۴مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 

آگهی میگردد:
آقاي کبیر اس��تاد استادي به شناسنامه شماره ۳۴ کدملي ۰7۴۹۶۴۳۴۳۹ صادره تایباد فرزند عیسي در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت ۱۴۱,77 مترمربع پالک شماره5۰مکرر فرعي از۲5۶ اصلي واقع در خراسان رضوي بخش 

۱۴مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت شادروان حسن اکسیر و قسمتی از پالک کالسه ۹8-87
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 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 نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است 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-۹8۱۳۶۲5

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹8/۱۱/5 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹8/۱۱/۲۰ 

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه  آقای مجتبی خسرو شاهی   دارای شناسنامه شماره  ۱۰۴۱ به شرح دادخواست به کالسه   ۳۶8  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه  بیگم حسینی  به شناسنامه  
۲۳  در تاری��خ   ۱۳۹7/۱۰/۱7  در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به     
۱.  جابر خسرو شاهی  فرزند حسین  ش.ش  ۱۲۹۳  ت.ت  ۱۳۴۱/۹/۱7 نسبت فرزند مرحوم 

۲. مریم خروی   فرزند  حسین  ش.ش  ۱۴۶۳  ت.ت  ۱۳۴7/۳/۱5  نسبت فرزند مرحوم 
۳. محسن خسرو شاهی   فرزند  حسین  ش.ش ۱۶۳۳  ت.ت  ۱۳5۰/۱/۴ نسبت فرزند مرحوم     

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹8۱۳۶۲۴
 سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه 7 شورای حل اختالف شهر خرو 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۲7۰۰۶۰۰۰۱۲۰مورخ ۹8.۲.۳۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات  مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
دوستعلی  رضایی فر زند حنیفه شماره شناسنامه ۱78۱ صادره از طارم به شماره ملی5۳۹۹۲۶8۰۳5 در شش دانگ 
یک باب عمارت به مساحت۱8۲۶۳مترمربع پالک ۲۱۰۱ فرعی مفروز و مجری شده از پالک ۱۴۶ اصلی واقع در شهر 
آببر خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی مسعود عمارلو محرز  گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته 
باشند در شهر ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسلیم  نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقویم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-۹8۱۳۶۱7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8.۱۱.5    تاریخ انتشار نوبت دوم۹8.۱۱.۲۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم- سیدرضا شفیعی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک  ناحیه ۲ رشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱8۶۰۳۰۰87۴7مورخ ۱۳۹8/۰۹/۱۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای سید فاضل حسینی کیژدهی فرزند سید حمزه به شماره شناسنامه ۹۲۹ صادره از رشت  در قریه 
کیژده در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۶۴/۱5 متر مربع پالک فرعی ۳8۱5از اصلی 
78 مفروز مجزی از پالک ۶ و ۱۲ از اصلی 78 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای سید حمزه 

حسینی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۴8۶۹ آ-۹8۱۳۶۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹8/۱۱/۰5

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹8/۱۱/۲۱ 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۰۳۹ و ۱۳۹8۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۰۴۰ مورخ ۱۳۹8/۱۰/۳۰ 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای محمد علی تبریزی فرزند میرزا عبدالعلی 
بش��ماره شناس��نامه ۶۶۰  صادره از درمیان  و خانم رقیه زمانی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 7   نسبت 
به شش��دانگ قس��متی از یکباب منزل به مساحت ۱۰۳/۹۶ مترمربع قس��متی از باقیمانده پالک 57 فرعی از 
یک اصلی بخش دو بیرجند بالس��ویه و بالمناصفه از محل امیر علم خزیمه محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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-۹8۱۳۶۴8
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹8/۱۱/۰5 
تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۳۹8/۱۱/۲۱

علی فضلی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

کلی  با  بود  توزیع  آن طرف تر مشغول  که  اشکان  با دوستش  علی، جوان مشهدی همراه 
کمک آمده بودند. کیف کردم وقتی دیدم همشهری هایم همراه دیگر هموطنانم خیلی زود 

خودشان را به مناطق سیل زده رسانده اند.

در هر گروه جهادی الزم است فردی مثل حسن باشد تا بچه ها با اخالق و رفتار و گفتارش روحیه 
بگیرند. البته که هر گروهی یکی مثل حسن را دارد فقط درجه هر کدامشان فرق می کند!

قرارگاه گروه جهادی محمد رسول اهلل در توپی )کپری که دورش با آجر درست شده است( 
وسط همان پروژه عمرانیشان است و همه امورشان را از آنجا هدایت می کنند.

اُستا بنای اصفهانی چندین ماه از سال را در دلگان می گذراند. هرساله عاشورا به عشق 
اربابش شتری را از همین منطقه می خرد و برای بچه محل های اصفهانی اش قربانی می کند.

با کمک دهیار و بخشدار و افراد مورد اعتماد روستا و تخصیص  شناسایی دقیق منطقه 
بسته های متنوع اقالم برای گروه های متنوع )بسته عمومی، بسته ویژه زنان باردار، بسته 

ویژه کودکان و...( و همچنین توزیع عزتمندانه با حفظ و رعایت کرامت انسانی.

بچه ها روبه روی دوربینم بی مضایقه خندیدند. خنده های از ته دل بچه ها در آن شرایط خستگی هایمان را پَر داده بود. با خودم فکر کردم دنیا را 
به بچه ها بدهند چقدر حالش خوب می شود.

دو پسر نوجوان ایستاده بودند روبه روی قسمت خراب شده جاده روستایشان. شاید به این فکر می کردند که ممکن است این خرابی باعث 
اتفاقی برای اهالی شود.

همکاری و همدلی همه نیروهای جهادی )شیعه و سنی، سپاهی و ارتشی، پیر و جوان، 
کوچک و بزرگ(

دخترک می گفت: »مدرسه تعطیل است. روستای ما سیل آمده است«. با شرمی کودکانه سؤال هایم را جواب می داد و دورتر را با انگشت نشان داد. دورتر مدرسه ای بود که در سیل گرفتار 
شده بود و حاال داشت از اسارت آن رها می شد.

کامیون کامیون کمک های مردم سیلی شد تا غمگینی حاصل از سیل را از سیستان و بلوچستان دور کند. با خودم فکر کردم همه سیل ها هم بد نیستند.

گزارش تصویری دو خبرنگار اعزامی روزنامه قدس از سیل همدلی مردم ایران در سیستان و بلوچستان

جانـستان  بلوچستان
 جامعه  سیل که به سیســتان آمد، باز ایران بســان اقیانوسی ژرف، پر 
شــد از قطرات همدلی. این همدلی روی قاب خاطرات این مرز و بوم جای 
گرفته اســت. مردمانی بی نشان و بی ادعا، با کوله باری پُر از غیرت و اخالص 
و با نگاهی لبریز از امید به آبادانی دوباره این دیارهمت گماشــته اند. امروز 
بلوچستان سرشــار از واژگان بی دریغ اخالصی است که در میان هیاهوی 

فرصت طلبان گم نمی شود و از خاطره ها نمی رود. بخش اندکی از این همت 
بی مثال در مجموعه ای به همت دو خبرنگار اعزامی روزنامه قدس به تصویر 
کشیده شده است.  عکس های صفحه 4 توسط »عباسعلی سپاهی یونسی« 
از منطقه دشتیاری و عکس های صفحه 5  به همت »محسن ذوالفقاری« از 

دو منطقه دلگان و دشتیاری ارسال شده است.



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 rسرمایه گذار داخلی را دریابیم، خارجی پیشکش
فرار ســرمایه گذاران از کشــور موضوع مهمی اســت که بی توجهی دولت ها به آن 
تأثیرات ســویی بر اقتصاد کشــور به جای می گذارد. دولت پیش از اینکه به دنبال 
جذب سرمایه گذار خارجی و بسترسازی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور 
باشد، باید عمده تمرکز خود را برای اعتمادافزایی سرمایه گذار داخلی معطوف کند. 
فرار ســرمایه گذاران عامل مهمی در عدم رشــد صنعت و تجارت کشــور است. فرار 
سرمایه گذاران داخلی از کشور به معنای استفاده نکردن صحیح از ظرفیت های داخلی 
است. تا زمانی که ظرفیت های داخلی برای سرمایه گذار داخلی فراهم نشود، نمی توان 
انتظار داشت سرمایه گذار خارجی چشم انداز خوبی در استفاده از ظرفیت های ایران برای 
سرمایه گذاری و سودآوری خود تصور کند. سرمایه گذار خارجی با مشاهده عدم حمایت 
از ســرمایه گذاران وطنی فرار را بر قرار ترجیح می دهد و تمایلی به سرمایه گذاری در 
ایران از خود نشــان نمی دهد، بنابراین شرط نخست جذب سرمایه گذاران خارجی، 

جلب توجه و ایجاد امنیت خاطر در سرمایه گذاران داخلی است.
در صورتی می توان گوشه ای از رشد اقتصادی و تجاری کشور را شاهد بود که دولت 
نظام یکپارچه حمایت از تولید داخلی از طریق کارکرد همسو و مناسب نظام بانکی و 
نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. اهتمام دولت به حمایت های همه جانبه از نظام، 
راه اندازی فعالیت های اقتصادی به منظور تســهیل فضای کسب و کار و اخذ مالیات 
از فعالیت های نامولد و ســفته بازی و اعطای یارانه به بخش های مولد کشور بخشی 
از فرایند جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی است. اگر سیاست گذاری های دولت در 
راستای دریافت مالیات های باال و افزایش هزینه فعالیت های سوداگری و سفته بازی 
باشد، ورود سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی به کشور تسهیل شده و سرمایه گذاران 
با رغبت بیشتری اقدام به تزریق سرمایه در صنعت و سایر بخش های اقتصادی کشور 
می کنند. اهتمام دولت به حمایت از صنعت با تزریق یارانه و انواع حمایت های دیگر 
که منجر به سودآوری بخش صنعت می شود، عامل مهمی در سوق یافتن سرمایه ها 

به سمت صنعت و سایر حوزه های اقتصادی کشور است.

نقش مجلس و قوه قضائیه در جنگ اقتصادی و بحران ارزی
واردات غیرضروری در بحران ارزی کشــور و در زمانی که درهای بانکی و تجارت دنیا 
به دلیل تحریم ها به روی ایران بســته شده، یکی از موضوعات مهمی است که تبعات 
فراوانی به اقتصاد کشور وارد می کند. تاکنون نقدهای فراوانی به عملکرد دولت شده، اما 
این بار بهتر است نوک پیکان انتقاد را به سمت قانون گذاری ها و عدم توجه و نظارت 
یا صیانت از ذخایر ارزی کشــور توسط نمایندگان مجلس بگذاریم که برنامه خاصی 
بــرای جلوگیری از واردات غیرضروری کاالهایــی مثل آب آناناس یا گل های تزئینی 
که به تازگی آمار آن منتشــر شده، ندارند. بی شک بخش اقتصادی هر کشوری اعم از 
گمرگ، بانک، بورس و وزارتخانه های مرتبط همه و همه باید به صورت جامع، مستمر و  
یکدستی با هم در ارتباط باشند. در هیچ جای دنیا ارکان و بخش های اقتصادی جدای 
از یکدیگر عمل نمی کنند در حالی که این رویه در ایران و در اقتصاد ما امری بســیار 
عادی است.  پیکان انتقاد را باید به سمت قوه قضائیه کشور نیز گرفت؛ چرا که این قوه 
نیــز در کنار عملکرد ضعیف مجلس نقش نظارتی و پیگیری قابل توجهی در برخورد 
با اخاللگران اقتصادی به صورت ســریع و ضروری نداشته است. هر چند فعالیت ها و 
محاکمه هایی از مفسدان اقتصادی صورت گرفته اما کافی نیست، چرا که عدم اجرای 
قوانین و عدم بازخواست مجریان قوانین، راه را برای دست اندازی های بیشتر به ذخایر 
ارزی و باز گذاشــتن فضای فســاد اقتصادی در کشور باز می کند. تا زمانی که اجرای 
قوانین به درستی نظارت نشود و برخی به عنوان مسئول اجازه فساد در ساختار اداری 

را بدهندتحمیل زیان به اقتصاد کشور تداوم خواهد داشت.
تشــویق افراد ذی صالح برای نظارت و خبررســانی درباره فسادها و ارتکاب به فساد، 
منجر به خشکاندن فساد و کمک به ایجاد  آرامش اقتصادی در جامعه می شود. روند 
طوالنی بررســی پرونده های اقتصادی و زمانبر بــودن آن امر مطلوب کالهبرداران و 
سوءاستفاده کنندگان از قوانین و اقتصاد کشور است، بنابراین سرعت عمل در بررسی 
پرونده های اقتصادی و برخورد با کسانی که ارز را به مقاصد و خرید کاالهای غیرضرور 
اختصاص می دهند توسط قوه قضائیه در شرایط حساس کنونی کشور بسیار الزامی است. 

سازمان امور مالیاتی خود را از قوانین مالیاتی استثنا کرد 

هیچی به خودمان، جوالدوز به دیگران !
اقتصاد: ســازمان امورمالیاتی کــه باید مروج 
 فرهنگ پرداخت مالیات در کشــور باشد، با ارائه 
ماده ۲۶ الیحه مالیات برارزش افزوده قصد دارد 
در تبعیضی آشکار خود را از شمول قوانین مالیاتی 
استثنا کند. شــواهد نیز نشان از تالش گسترده 
مجلســی ها برای تعطیل کردن مالیــات برای 
متولی آن دارد.در قوانین کشورهای توسعه یافته 
معافیت مالیاتی تنها به  مدت چند سال به صنایع 
جدید و نوپا برای مهیا کردن شرایط پیشرفت و 
توسعه شــان داده می شود، اما دریافت معافیت و 
خروج قانونــی از این پرداخت در ایران که منجر 
به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی کشور شده حاال 

دامنگیر سازمان امورمالیاتی نیز شده است.
از آغاز بررســی جزئیات الیحــه بودجه 99 کل 
کشور در مجلس، تفســیرهای بخشش مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی براســاس ماده ۲۶ الیحه 
مالیات بــرارزش افزوده حاکی از آن اســت که 
این ماده به دنبال آن اســت سازمان امورمالیاتی 
و تمام کارکنان و وابستگان آن را از شمول قوانین 
مالیاتی که خود مجری آن اســت معاف کرده و 
عمالً این سازمان را از دایره نظارت بر درآمدهای 
مالیاتی و پرداخت های آن خارج کند، این امر در 
حالی پیگیری می شود که بررسی های کارشناسی 
حاکی از تبعات منفی تصویب ماده ۲۶ مالیات بر 
ارزش افزوده بر عملکرد سازمان امور مالیاتی است.

طبق ماده ۲۶ ، ســازمان امور مالیاتی در حوزه 
تشکیالتی و اداری نیز  از مقررات عمومی دولت 

مستثنا می شود.
 این موضوع بدین معناســت کــه از یک طرف 
قاعده گذاری برای ســازمان امورمالیاتی به خود 
سازمان واگذار شده و از طرف دیگر خود سازمان 
نیز مسئول نظارت بر عملکرد خود در این حوزه 
می شود. در این حالت سازمان این اختیار را پیدا 
می کند که به صالحدید خــودش معاونت ها را 
تغییر دهد و یا ســاختارها را عوض کند. چنین 
اختیار گسترده ای قطعاً منجر خواهد شد که در 
سازمان نوعی نابسامانی در مدیریت ایجاد شده که 
این موضوع تعارض منافع را تشدید کرده و بستر 

مناسبی برای فساد فراهم می کند.
در این میان به نظر می رسد سازمان امورمالیاتی 
در تالش است نمایندگان را به بهانه استقالل این 
ســازمان از دولت و نهادهای دولتی برای افزایش 

کارکرد آن مجاب کرده تــا این ماده را در قالب 
قانون بودجه به تصویب برسانند. با این حال اغلب 
کارشناسان این امر را نقض غرض دانسته و اعالم 
می کنند در صورت تصویب ماده ۲۶ الیحه مالیات 
برارزش افزوده، مجلس عمالً گام بزرگی در مسیر 
اشــتباه و در تناقض با هدف افزایش شــفافیت 

مالیاتی سازمان های دولتی برداشته است.
در ماده ۲۶ الیحه مالیات بــرارزش افزوده آمده 
است: یک )سازمان امور مالیاتی با تهیه آیین نامه 
اداری، مالی، اســتخدامی و تشکیالتی از شمول 

قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا است(. 
دو )بودجه ســازمان و واحدهای استانی هر سال 
به  صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین 
بودجه منظور و به  طور ۱۰۰درصد تخصیص  یافته 

تلقی می شود(.
این ماده در زمان بررسی لوایح در کمیسیون های 
مربوط در مجلس به تصویب کمیسیون اقتصادی 

از  اما پــس  رســیده بــود، 
بررســی در صحــن مجلس 
به کمیســیون ارجاع شد. در 
همان زمان نمایندگان سازمان 
امورمالیاتی فشارهای زیادی را 
به نمایندگان برای تصویب این 
مــاده وارد آوردند. با این حال 
همچنان این امید وجود دارد 
که مجلس با نگاهی جامع تر 
و آینده نگــر به بررســی این 
ماده بپــردازد تا نتیجه ای که 
از مصوبات مالیاتی به دســت 
می آید، در نهایت کشور را یک 
گام دیگر به ســمت شفافیت 

پیش ببرد.

 چانه زنی در حذف مالیات نهادها 
برخالف قوانین باالدستی 

ســیاوش غیبی پور، استاد 
دانشگاه و کارشناس مالیات 
در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: معافیت پرسنل و 
کارکنان سازمان ها و نهادها 
که  است  جدیدی  موضوع 
باب شــدن آن منجــر به تقاضاهــای جدید و 

چانه زنی های بیشــتری برای معافیت از مالیات 
می شــود. تصویب این ماده در مجلس شــورای 
اسالمی فضا را برای اعتراض قضات، 
دانشگاهیان و سایر حقوق بگیرانی 
که قدرت چانه زنی بیشتری دارند، 
برای معافیت از مالیات بازمی کند. 
در این شــرایط  بــار مالیاتی به 
صــورت مضاعف تری بــه دوش 
افرادی برمی گردد که   کارگران و 
و  حقوق بگیران  کم برخوردارترین 

دستمزدبگیران به شمار می روند.
وی می گوید: نمایندگان کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اســالمی و 
سایر نمایندگانی که این موضوع 
را در صحن علنــی مورد بحث و 
بررسی قرار می دهند باید متوجه مشکالت آینده 
و  تبعات ثانویه تصویب چنین موادی در مجلس 
باشند. حذف بخشی از حقوق بگیران از پرداخت 
مالیات به معنای افزایش تبعیض اجتماعی است و 
همین مسئله منجر به بروز اعتراض های متعددی 
می شــود. به نظر می آید هر دســتگاه دولتی که 
قدرت فشــار و البیگری بیشــتری داشته باشد، 
فردای پس از تصویب این ماده به دنبال معافیت 
نهاد خود از پرداخت مالیات اســت؛ در حالی که 
برنامه ششم توسعه ای بر کاهش معافیت ها و اداره 
کشور براســاس مالیات تأکید دارد.به گفته وی، 
حذف مالیات از حقوق برخــی از کارکنان نهادها، 

دســتگاه های دولتی وغیردولتی خــالف مقررات 
باالدســتی و برنامه ششم به شمار می رود، بنابراین 
نقش رسانه ها در اطالع رسانی و شفاف سازی تبعات 
این طرح بسیار الزم و ضروری است، چرا که ممکن 
اســت نمایندگان مجلس شورای اســالمی  آگاهی 
چندانی نسبت به عمق تبعات و عواقب این  مسئله 
نداشته باشند. از سوی دیگر انتظار می رود دولت نیز 
در مقابل چنین درخواســت هایی واکنش جدی از 
خود نشان دهد، چراکه تداوم چنین روندی به نفع 

بودجه و منابع مالی مورد نیاز دولت نیست. 

 استثنا شدن سازمان ها
 زمینه ساز فساد و رانت 

حســینی،  سیداحســان 
کارشناس اقتصادی در این 
باره می گوید: تجربه نشان 
می دهد مســتثنا شــدن 
برخی سازمان ها و نهادها از 
دولت،  عمومــی  قوانیــن 
زمینه ساز ایجاد فســاد و رانت خواهد شد. برای 
مثال طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس، یکی 
از دالیل بروز و ظهور حقوق های نجومی در بدنه 
دولتی، وجود سازمان هایی بوده که از شمول قانون 

مدیریت خدمات کشوری خارج بوده اند.
وی ادامه می دهــد: بدین صورت برخی کارکنان 
عالوه بر دریافت حقوق خــود از دولت از برخی 
از این سازمان ها و نهادها نظیر شرکت های تابعه 

و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، دانشگاه های تابعه بانک مرکزی 
و... نیــز حقــوق دریافــت می کردنــد. در واقع 
اصلی ترین دلیل وقوع حقوق های نجومی در بدنه 
دولتــی، عدم نظارت دولت بر تمامی جریان های 

مالی سازمان های زیرمجموعه خود است.

 اهداف سازمانی تحت سیطره 
تعارض منافع

وی کــه مطالعاتی روی الیحــه مالیات برارزش 
افزوده انجام داده، می گوید: پیش بینی می شــود 
در صورت تصویب این ماده و مســتثنا شــدن 
سازمان امور مالیاتی از مقررات عمومی دولت در 
حوزه مالی، پدیده  حقوق های نجومی این بار در 
سایه زدوبند ممیزهای مالیاتی با مؤدیان صورت 
پذیرد که ضربات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی 
خواهد زد.حسینی می گوید: عالوه بر این ها طبق 
این ماده، امور مربوط به استخدام کارکنان نیز از 
قوانین عمومی دولت مســتثنا می شود. در حال 
حاضر اســتخدام کارکنان سازمان های دولتی از 
جمله سازمان امورمالیاتی به عهده سازمان امور 
استخدامی است که در صورت تصویب این ماده، 
به عهده  خود سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. 
پرواضح است تصویب و اجرای ماده ۲۶ زمینه ساز 
رانت و به اصطالح پارتی بازی در فرایند استخدامی 

سازمان امورمالیاتی خواهد شد.

 تالش برای معافیت
 به جای تمرکز بر مسئولیت

حسینی معتقد است: در حال حاضر محاسبات 
نشــان می دهد رقم فرارمالیاتی اقشار و مشاغل 
پردرآمد در کشــور به بیــش ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد. این موضوع ناشی از غفلت سازمان 
امور مالیاتی به وظایف خود مبنی بر ایجاد سامانه 
جامع اطالعاتی و تغییر سازوکارهای اخذ مالیات 
از روش ممیزمحور و سنتی به روش سیستماتیک 
اســت. با این حال این سازمان به جای تمرکز بر 
وظایف خود در حال تالش برای تصویب ماده ۲۶ 
الیحه مالیات بر ارزش افــزوده در جهت منافع 
ســازمانی خود اســت.انتظار می رود نمایندگان 
مجلس با تأمل بیشــتری روی مــاده ۲۶ الیحه 

مالیات بر ارزش افزوده، رأی خود را صادر کنند.

 به نظر می آید هر 
دستگاه دولتی 
که قدرت فشار و 
البیگری بیشتری 
داشته باشد، فردای 
پس از تصویب این 
ماده به دنبال معافیت 
نهاد خود از پرداخت 
مالیات است
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- آزیتا پورعلی نام پدر: علی تاریخ تولد:1355/8/12 شماره ملی: 0937912425 شماره شناسنامه: 1463

- عالیه پورعلی نام پدر: علی تاریخ تولد:1339/1/1 شماره ملی: 0937650609 شماره شناسنامه: 92
- رامین پورعلی نام پدر: علی تاریخ تولد:1350/2/7 شماره ملی: 0937813222 شماره شناسنامه:314

- س��عید پورعلی نام پدر: علی تاریخ تولد:1341/4/6 ش��ماره ملی: 0937672149 ش��ماره شناسنامه:300( ابالغ 
می ش��ود که خانم صدیقه اس��معیلی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1317/6/9 ش��ماره ملی: 0900393726 شماره 
شناسنامه: 618 جهت وصول ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک 2825 فرعی از 232 اصلی بخش 9 
مشهد به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1351/10/10- 2203 دفتر24 کاشمر علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9807534 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/10/21 مأمور، 
محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آیین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت. آ-9813579        م.الف501
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه رأی ماده 169 آیین نامه اجرا
بدین وسیله به شرکت منحله پویان پدیده ارکان ایرانیان به شماره ثبت 52580 با مدیر تصفیه آقای مجتبی کفایتی 
زمان آباد اخطار می گردد، در خصوص رسیدگی به نامه واصله به شماره 1398025002733159- 98/9/12 از شعبه 
35 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد موضوع پرونده اجرایی کالس��ه 9504125 له بانک رفاه کارگران و علیه شادمهر 
کفایتی زمان آباد و شرکت مذکور مطروحه در شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد نظریه رئیس ثبت به شرح بین 
الهاللین به ش��ما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ ابالغ کتباً به شعبه اول اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده 
نخواهد ش��د. )با مطالعه آراء صادره از سوی شعبه 35 که قطعیت آن تأیید گردیده است که خواسته های متعددی 
ذکر و رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند و ابطال عملیات اجرایی 
و... بوده است که توسط شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال عملیات اجرایی و بطالن سند رهنی و تنظیم 
سند قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است لذا با توجه به مراتب فوق و حکم صادره مبنی بر اثبات وقوع عقد 
بیع در خصوص طبقات سوم و چهارم روی پیلوت در پالک ثبتی مورد وثیقه قبل از وقوع عقد رهن به استناد بند 
4 ماده 96 آیین نامه اجرا می بایست نسبت به فک رهن به میزان قید شده در حکم دادگاه اقدام و عملیات نسبت به 
مابقی مورد وثیقه ادامه یابد مراتب در اجرای ماده 169 آیین نامه اجرا به طرفین پرونده و شخص ثالث ابالغ گردد.( 

آ-9813585   م.الف505
 اداره اجرای اسناد رسمی مشهد   

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

برابر رای شماره 2188-98 مورخ 98/10/18 هیات به شماره کالسه 172-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تقی ستاری فرزند عطاخان بشماره شناسنامه 34376 در یک باب خانه به مساحت 
140.95 متر مربع از  پالک 561 فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک 
رسمی شخص متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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 و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813658
تاریخ انتشار نوبت اول:  05                  /11                  /98            تاریخ انتشار نوبت دوم: 20                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9802791
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9802791 خانم زهرا سادات حسینی نام پدر: سیدحسین تاریخ تولد: 1380/03/08 
ش��ماره ملی: 1050961307 شماره شناس��نامه: 1050961307 به استناد س��ند نکاحیه به شماره 4727 مورخ 
1394/11/27 اجرائیه جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: علی اصغر بهشتی 
بنده قرائی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1373/08/10 شماره ملی: 0890340617 شماره شناسنامه: 0890340617 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 47385 مورخه 1398/09/03 خودرو سواری 
پراید س��ایپا 132 مدل 1390 به ش��ماره انتظامی 374 ق 32 ایران 36 متعلق به مدیون در قبال 6 عدد سکه تمام 
بهار آزادی بازداشت که به موجب صورتجلسه کارشناسی وارده به شماره 1398/09/17- 50153 کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح ذیل اظهارنظر نمودند:

با مراجعه به آدرس پارکینگ پنج تن از یک دستگاه سواری پراید 132 به شماره پالک 374 ق 32 ایران 36 مدل 
1390 رنگ سفید به شماره موتور 3996942 و شماره شاسی S 1422290244305 بازدید بعمل آمد که از ناحیه 
س��قف و درب صندوق عقب، س��پر جلو و عقب، گلگیر جلو و عقب راست و گلگیر جلو چپ خوردگی دارد موتور با 
توجه به مدل سالم است گیربکی با مدل متناسب. الستیکها 50 درصد فرسوده می باشد علیهذا با عنایت به مراتب 
فوق میزان ارزش قیمت فوق با توجه به نقاط آس��یب دیده و عرف بازاد مبلغ دویس��ت و س��ی و پنج میلیون ریال 

235/000/000 ریال برآورد می گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد وارده بشماره 50762- 1398/5/19 خودرو 
مذکور در زمان بازدید در پارکینگ: پنج تن متوقف می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز شنبه مورخه 
1398/11/26 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر جلس��ه مزایده اتومبیل مذکور در آدرس مشهد خیابان امام خمینی 
خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رسمی شعبه دوم از مبلغ پایه 235/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که 
خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 14/100/000 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 11/750/000 
ریال حق مزایده میباش��د و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد 
ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار میگردد. 

آ- 9813633 م.الف 463
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای امیر اس��دی برابر وکالتنامه شماره 39786 مورخ 1398/10/5 دفتر اسناد رسمی 207 مشهد از 
طرف مهدی س��اده حسین آباد قائنی به استناد دو برگه استش��هادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 
135 مش��هد نسبت به شش��دانگ اعیان پالک ثبتی 46822 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل 
انگاری مفقود گردیده اس��ت تقاضای سند نموده اس��ت که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل 
ثبت 456774 ش��ماره صفحه 331 دفتر 2938 بنام آقای مهدی ساده حسین آباد قائنی ثبت و سند مالکیت تک 
برگی ش��ماره 081931 س��ری ب سال 93 صادر و تسلیم شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به 
استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9813581        م.الف502
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم زهرا کامیاب باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب آپارتمان به شماره پالک 
47696 فرعی از 17847 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده می باش��د به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 307813 دفتر 1817 
صفحه 110 بنام زهرا کامیاب ثبت و س��ند به شماره چاپی 801455الف93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9813583    م.الف503
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 

سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139860306339000235 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم احمدنامنی فرزند ابوالقاس��م بش��ماره شناسنامه 0780372786صادره از س��بزوار در ششدانگ یکباب 
دامداری به مساحت1107/19مترمربع پالک 11 اصلی واقع در اراضی باغدشت بخش 10نیشابور الحاقی به خوشاب 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی نامنی فرزند یحیی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهدش��د.)م الف 

98/100/3254( آ-9813632
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/05   تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/19

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا
بدینوس��یله به آقای ابراهیم صفدری ش��ادالو فرزند ابوالقاس��م به کد ملی 0940908557 درخصوص رسیدگی به 
اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 12500-98/9/5 موضوع پرونده اجرایی کالسه 9505589 نظریه 
رئیس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر 

واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»با توجه به رأی قطعی مرجع قضایی، مستند به بند 4 ماده 96 آیین نامه اجرا رفع توقیف پالک ثبتی مذکور بالمانع 
می باشد. اما با توجه به اینکه رأی صادره به طرفیت بستانکار این پرونده نبوده است، وفق ماده 169 آیین نامه اقدام 

شود.« آ-9813570    م.الف495
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغیه ماده 101 آیین نامه اجراء کالسه 9803150
در خصوص کالس��ه پرونده 9803150 له خانم فاطمه اکرم زاده علیه وراث مرحوم یحیی ناصری بدین وس��یله به 
ورثه زوج مرحوم یحیی ناصری: 1- فهیمه ناصری نام پدر: یحیی شماره شناسنامه: 7380- 2- محدثه ناصری نام 
پدر: یحیی شماره ملی: 0970081545 شماره شناسنامه: 0970081545-  3-فاطمه ناصری نام پدر: یحیی شماره 
شناسنامه: 2001-  4- مهدیه ناصری نام پدر: یحیی شماره ملی: 0929206371 شماره شناسنامه: 0929206371- 
5- میثم ناصری نام پدر: یحیی ش��ماره شناسنامه: 1200- 6-نسیم ناصری نام پدر: یحیی شماره شناسنامه: 685 
ابالغ می ش��ود برابر صورتجلسه مورخ 98/10/11 مأمور اجرا سمند تاکسی به شماره 493ت73ایران12 بازداشت و 
طبق نظریه کارشناس رسمی/ارزیاب جمعاً به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
ام��وال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پن��ج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9813571   

م.الف496
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9804477
بدین وسیله به ورثه مرحوم سیدحسن حسینی دولت آبادی شامل: 1- سیدمحمد حسین حسینی دولت آبادی نام 
پدر: سیدحس��ن تاریخ تولد: 1385/11/5 شماره ملی: 0928464687 شماره شناسنامه: 0928464687 با قیومت 
خانم عزت ظهورامید با کدملی 0942726286 تاریخ تولد:1351/3/1 و 2-سیدمحمدعلی حسینی دولت آبادی نام 
پدر: سیدحس��ن تاریخ تولد: 1390/4/22 ش��ماره ملی: 096232524 شماره شناسنامه: 0960232524 با قیومت 
خانم عزت ظهورامید با کدملی 0942726286 تاریخ تولد: 1351/3/1 و 3-مطهره سادات حسینی دولت آبادی نام 
پدر: سیدحسن تاریخ تولد: 1388/12/2 شماره ملی: 0929978552 شماره شناسنامه: 0929978552 با قیومت 
خانم عزت ظهورامید با کدملی 0942726286 تاریخ تولد: 1351/3/1 ابالغ می شود که خانم وجیهه سلمانی گل 
خطمی جهت وصول پنجاه و ش��ش عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج: شماره سند: 
17520، تاریخ سند: 1383/3/7، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 74 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9804477 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/6/21 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 و 
19 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. آ-9813572   م.الف497
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ ارزیابی پرونده اجرایی 9404234 شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد
پیرو اجرائیه صادره کالس��ه 9404234 متعهد: کریم ریاحی متعهدله: تعاونی منحله اعتماد ایرانیان بش��ماره ثبت 
373165 بدینوسیله به آقای کریم ریاحی ابالغ می گردد که درخصوص پرونده اجرایی کالسه فوق الذکر به موجب 
گزارش وارده به شماره 13374-1397/9/24 کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی 338 )سیصد و سی و هشت( 
فرعی از 173 )یکصد و هفتاد و سه( اصلی بخش 10 مشهد و پالک ثبتی 340 )سیصد و  چهل( فرعی از باقیمانده 
173 )یکصد و هفتاد و س��ه( اصلی بخش 10 مش��هد جمعاً به مبلغ 1/100/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد 
میلیون ریال( ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه )انتشار آگهی( به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به 
مبلغ سه میلیون ریال )علی الحساب( به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9813574        م.الف498
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9807205
بدینوس��یله ب��ه آقای��ان: 1- محمدعلی خدابنده بایگ��ی نام پدر: محمدرض��ا تاریخ تولد: 1313/4/2 ش��ماره ملی: 
0701650591 ش��ماره شناسنامه: 3767 و 2- حس��ن خدابنده بایگی نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1358/7/1 
شماره ملی: 0701684380 شماره شناسنامه: 7354 ابالغ می شود که خانم معصومه خدابنده بایگی جهت وصول 
دویس��ت و پنجاه عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج: شماره سند: 17052، تاریخ سند: 
1382/9/6، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوی 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9807205 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/9/26 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت. آ-9813576   م.الف499
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوی
بدین وسیله به وراث مرحوم سیدیونس مظلومی: 

- ب��ی ب��ی زهرا مظلومی نام پدر: س��یدیونس تاریخ تولد: 1358/3/10 ش��ماره ملی: 0934887659 ش��ماره 
شناسنامه688

- زهرا چوبدار نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1350/11/1 شماره ملی: 0701125845 شماره شناسنامه: 1549
- س��یدمهدی مظلوم��ی نام پدر: س��یدیونس تاریخ تولد: 1362/11/1 ش��ماره ملی: 0934887950 ش��ماره 

شناسنامه: 718
- س��یدعلی مظلومی نام پدر: سیدیونس تاریخ تولد: 1360/6/1 شماره ملی 0934887888 شماره شناسنامه: 

711
- سیدحسن مظلومی نام پدر: سیدیونس تاریخ تولد: 1367/12/1

- س��یده معصومه مظلومی نام پدر: س��یدیونس تاریخ تولد: 1364/6/1 ش��ماره ملی: 0945650051 ش��ماره 
شناسنامه: 8015

ابالغ می ش��ود که خانم زهرا چوبدار جهت وصول 52 عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج ش��ماره 26932 دفتر 101 علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه 9807880 در 
این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1398/10/21 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن س��ند 

ش��ناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 19 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه ه��ای کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاری��خ این آگهی که روز 
ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملی��ات اجرایی جریان خواهد یافت. 

آ-9813586   م.الف506
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 9801776
بانک س��په به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 18551- 1394/3/11 دفترخانه 483 تهران برابر نیابت اجرائی، 

اجراییه ای علیه 
- شرکت سوله و سقف )سهامی خاص( با شماره ثبت: 2909 و شناسه ملی: 10380186893 )وام گیرنده(

- رضا تفکر نام پدر: محمدعلی شماره ملی: 0653186452 شماره شناسنامه: 9881 )راهن( و 
- محمدتقی احسنی مقدم فریمان نام پدر: حسینعلی شماره ملی: 0872228851 )ضامن( 

- محمدمحسن ضابطی نام پدر: حسین شماره ملی: 0938598171 )ضامن(
تحت کالسه 9801776 در قبال مبلغ موضوعات الزم االجرا: 58/053/450/175 ریال )پنجاه و هشت میلیارد 
و پنجاه و س��ه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و صد و هفتاد و پنج ریال( تا 97/7/11 صادر نموده که پس از 
ابالغ اجراییه در مورخه 98/4/18 و 98/4/19 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتس��ت از: شش��دانگ خانه پالک ثبتی 
26364 فرعی مفروز و مجزا ش��ده از 382 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مش��هد )بیست و شش هزار و سیصد 
و شصت و چهار فرعی مفروز و مجزا شده از سیصد و هشتاد و دو فرعی از صد و هشتاد و سه اصلی بخش ده 
مش��هد به مس��احت 552/5 مترمربع آدرس: مشهد بلوار شهید صارمی بین صارمی 38و 40 پالک 27 )شماره 
پ��الک ضلع جنوبی 58( می باش��د که به مبلغ 142/500/000/000 ریال )ص��د و چهل و دو میلیارد و پانصد 

میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است: شماالً: درب و دیوار به طول )17/00( هفده متر به 
خیابان شرقاً: دیواریست به طول )32/50( سی و دو متر و پنجاه سانتیمتر به شماره دو هزار و نهصد و شصت و هشت 
فرعی جنوباً: درب و دیوار به طول )17/00( هفده متر به خیابان به عرض ده متر غرباً: دیواریست به طول )32/50( 

سی و دو متر و پنجاه سانتیمتر به شماره دو هزار و نهصد و شصت و شش فرعی
مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

مشخصات ثبتی: 
به موجب تصویر سند مالکیت تک برگی شماره 424162ب/91 ملک مورد تعرفه واقع در مشهد بلوار صارمی 
بین صارمی 38 و 40 پالک 27 )شماره پالک ضلع جنوبی 58( دارای پالک ثبتی 26364 فرعی از 183 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 382 فرعی از اصلی مذکور بخش ده مشهد با حدود و مشخصات زیر:
شماالً بطول 17 متر به خیابان اصلی )شهید صارمی( شرقاً بطول 32/5 متر به ملک مجاور جنوباً بطول 17 متر 

به خیابان فرعی صارمی 38/1 غرباً بطول 32/5 متر به ملک مجاور و با مساحت عرصه 552/5 مترمربع.
مشخصات اعیانی موجود:

ساختمان مورد تعرفه دارای اسکلت فلزی، جنوبی، دو ممر و در حال حاضر دارای اعیان به مساحت کلی 1464 
مترمربع و در چهارطبقه می باشد. 

زیرزمین به مساحت 102/5 مترمربع پارکینگ و 255/5 مترمربع مسکونی، 12 مترمربع مشاعات و یک انباری 
به مساحت 9 مترمربع و زیربنای کلی 379 مترمربع می باشد. 

طبقه همکف به مس��احت 326 مترمربع مس��کونی و 26 مترمربع مش��اعات بصورت دوبلکس با طبقه اول به 
مساحت 333 مربع مسکونی و 26 مترمربع مشاعات اجرا گردیده است.

طبقه دوم با مساحت 250 مترمربع مسکونی و 12 مترمربع مشاعات بصورت دو واحد مسکونی اجرا گردیده است.
نمای س��اختمان سیمان سفید و کف طبقه زیرزمین س��رامیک و کف سایر طبقات پارکت سقف ها گچ و رنگ 
دیوارها کاغذدیواری و رنگ گرمایش ش��وفاژ و س��رمایش کولر آب و گازی و دارای انش��عابات آب و برق و گاز 
می باشد ساختمان در چند سال گذشته بازسازی شده است و در زمان بازدید ملک در تصرف و اجاره مستأجر 

)آقای اسالمی( بوده و توسط ایشان بصورت آتیه عکس حمید اسالمی مورد بهره برداری می باشد.
همچنین ملک دارای پروانه جدید س��اختمان به شماره 9/1546137 مورخ 1395/12/28 صادره از شهرداری 

منطقه 9 مشهد با مشخصات زیر می باشد.
کاربری کل ملک مس��کونی دارای تراکم 240 درصد و س��طح اشغال 60درصد و پروانه با مساحت کل زیربنای 

4771/7 مترمربع که  مساحت 2746 مترمربع آن خالص مسکونی به شرح زیر صادر شده است.
1- طبقات زیرزمین اول تا س��وم جهت پارکینگ به مس��احت هر طبقه 373 مترمربع و مش��اعات به مساحت 

69 مترمربع
2- طبقه همکف جهت مشاعات به مساحت 362/5 مربع 

3- طبقات اول و دوم هر یک دارای دو واحد مسکونی و مساحت هر طبقه 342/5 مترمربع مسکونی و مشاعات 
به مساحت 20 مترمربع و پیش آمدگی معبر 20/4 مترمربع

4- طبقات سوم الی هشتم: هر یک دارای یک واحد مسکونی به مساحت 343/5 مترمربع و مشاعات بمساحت 
20 مترمربع و پیش آمدگی معبر 20/4 مترمربع

5- طبقه نهم جهت مشاعات به مساحت 20 مترمربع
نظریه کارشناس:

با بررس��ی اس��ناد و مدارک و تحقیقات محلی و با توجه به موقعیت محلی و با توجه به موقعیت مکانی، ابعاد 
و مس��احت عرصه، قدمت بنا، پروانه جدید اخذ ش��ده و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی و صرف نظر از بدهی های 
احتمالی به اش��خاص حقیقی و حقوقی ارزش ش��ش دانگ ملک مورد تعرفه با کلیات امتیازات و انش��عابات در 
ح��ال حاض��ر مبلغ 142/500/000/000 ری��ال )یکصد و چهل و دو میلیارد و پانصد میلی��ون ریال( ارزیابی و 

اعالم می گردد.
و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی در تصرف مستأجر آقای اسالمی می باشد.

مل��ک موصوف برابر نامه ش��ماره 139885606272008841- 98/10/21 دفتر امالک بازداش��تی دارای یک 
مورد بازداش��تی می باشد. مزایده شش��دانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ: 142/500/000/000 ریال )صد و 
چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( در روز چهارشنبه 23 بهمن 1398 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل 
شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 اداره اجرا شعبه رهنی شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عش��ر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و چنانچه روز 

مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. آ-9813587 م.الف507
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد



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

هیچ کشوری بدون هزینه دادن، به توسعه دست نمی یابد   اندیشه: حجت االسالم داوود مهدوی زادگان در گفت و گو با ایکنا به تشریح دو نظریه »مقاومت« و »سازشکاری با استبداد مدرن« پرداخت 
و اظهار کرد: مقاومت هزینه دارد، اما هیچ کشوری بدون هزینه دادن به توسعه دست نمی یابد؛ بدون اتکا به ظرفیت های داخلی، هیچ کشوری نمی تواند ما را از بحران خارج کند؛ به ویژه اگر آرمان های متعالی داشته 
باشیم کشورهایی که خوی استعماری دارند، حتماً سنگ اندازی  می کنند. مقاومت یک گفتمان، راه حل و ایده برای حل مسئله است و موضوعی عام و فرااجتماعی محسوب می شود؛ یعنی مسئله کل جهان اسالم است. 

 هفتمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسالمی 
در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی: 

 تمدن نوین اسالمی 
باید از گذرگاه عامه مردم عبور کند 

مهر: هفتمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسالمی با موضوع مطالعات نظری 
تمدن نوین اسالمی، پنجشنبه گذشته در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی برگزار شــد. در این نشست استادانی از جمله حجت االسالم ابوذر مظاهری، 
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی)ره(، حجت االسالم 
حبیب اهلل بابائی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، حجت االسالم 
محسن الویری، استاد دانشگاه باقرالعلوم و اساتیدی دیگر به ارائه سخنرانی پرداختند. 

 ابوذر مظاهری: حرکت ایران در جهت دستیابی به تمدن نوین اسالمی
حجت االســالم ابوذر مظاهری در این 
نشســت به ارائه مقاله خــود با عنوان 
ایران  تاریخــی ملت  »تحلیل حرکت 
بــه ســوی تمدن ســازی مبتنــی بر 
روندشناسی تاریخی« پرداخت و گفت: 
تاریخ هر جامعــه ای را نمی توان تحت 
یک الگــو درآورد، زیــرا برخی جوامع 

به تعبیری بــی تاریخ اند. نه اینکه تاریخ به معنای وقایع و اتفاقات در این جوامع 
وجود ندارد، بلکه منظور ســطح دیگری از تاریخ است که شامل وقوع اتفاقات و 

وقایع تحت یک الگوی کلی است. 
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( افزود: اینکه ملتی 
بر اســاس معرفتی که از هستی و انســان و تاریخ پیدا کرده، به طراحی الگوی 
مطلوب و مدینه فاضله اقدام می کند، نشــان می دهد به سطحی فراتر از سطح 
ظاهری و طبیعی تاریخ دست یافته و معرفت تاریخی آن ها عمیق تر و افق دید 

آن ها وسیع تر شده است.
وی افزود: در تاریخ ایران اسالمی دو روند عام )حقانیت تشیع و روند پیشروی آن 
در تاریخ( و خاص )حرکت تکاملی ایران اسالمی در جهت دستیابی به تمدن نوین 

اسالمی( با یکدیگر تلفیق شده و ایران را به وضعیت کنونی رسانده است.

 حبیب اهلل بابائی: مستضعفان چگونه می توانند تمدن نوین بیافرینند؟
حجت االســالم حبیــب اهلل بابائی نیز 
در این نشســت گفت: مستضعفان با 
اســتقامت در برابر اســتکبار و کسب 
اقتدار، ایمان و عمــل صالح می توانند 

دست به ساخت تمدن نوین بزنند.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی در این نشست علمی 

به ارائه مقاله خود با عنوان »امکان تمدن در وضعیت استضعاف از منظر قرآن« 
پرداخت و گفت: تمدن کالن ترین نظام مناســباتی انســانی است. ما در ادبیات 
تمدنی تهی از ادبیات قرآنی نیســتیم و آنچه فهم مشترک ما را در جهان اسالم 

تسهیل می کند، ادبیات قرآنی است.
این کارشــناس حوزه تمدن پژوهی افزود: استضعاف دارای سطوح خرد و کالن 
)استضعاف تمدنی( است و آیاتی که در کالم نورانی وحی وجود دارد بر استضعاف 

کالن اشاره می کند.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی گفت: استضعاف همواره 
عامل ضعف نیست، بلکه می تواند زمینه ای باشد که فرد استضعاف شده در مسیر 
مقاومت و ایستادگی و در جهت رشد و تعالی قدم بردارد و استضعاف تمدنی که 
در حال حاضر در جامعه رخ می دهد عزت ما را هدف قرار می دهد و ما می توانیم 

در برابر آن قوی شویم و مکنت پیدا کنیم.
وی با طرح این پرسش که آیا در وضعیت غیبت و استمرار استضعاف، امکانی برای 
حرکت تمدنی در جامعه وجود دارد یا نه و آیا اساساً می توان تمدن مستضعفین 
داشــت و مستضعفان در عین اســتضعاف می توانند حرکت تمدنی و یا احیای 
تمدن را داشته باشند، گفت: تمدن اقتضای نوعی از اقتدار را دارد که در وضعیت 

استضعاف اجتماعی این اقتدار نشدنی و ناممکن است.
وی افزود: اما اگر استضعاف را به گونه ای دیگر تعریف کنیم که در آن بین ضعف 
و اســتضعاف تفکیک شود و بر این نکته همچنان تأکید کرد که همیشه چنین 
نیست که استضعاف منجر به ضعف در ناحیه اقتدار اجتماعی و یا ضعف در ناحیه 
امکان ایمان و عمل صالح شود، آنگاه می توان برای مستضعفان، اقتداری را تعریف 
و برای مســتضعفان امکان عمل صالحی را ترسیم کرد. در چنین وضعیتی که 
عملیات استضعاف همچنان ادامه پیدا می کند، مؤمنان و مستضعفان با استقامت 
در برابر جریان استکبار، کسب اقتدار و کسب ایمان و عمل صالح می کنند و در 
کسب ایمان و اقتدار، می توانند به سمت تمدن حرکت کنند. این بدان معناست 
که اگر مستضعفان بتوانند در برابر عملیات روانی استضعاف مقاومت کرده و اجازه 
ندهند استضعاف منجر به ضعف آن ها شود، آن ها می توانند دست به ساخت تمدن 

نوین بزنند ولو آنکه همچنان مستضعف باقی بمانند.
وی افزود: اراده انســانی در مواجهه با استضعاف مهم است. اگر اراده فرد در برابر 
اســتضعاف گر بر تسلیم و تمکین تعلق گیرد، بی شک استضعاف هم به ضعف و 
ناتوانی منتهی خواهد شد و اگر اراده انسانی بر مقاومت و ایستادگی تعلق گیرد، 

عمالً استضعاف به قوت و رشد فرد مستضعف منجر خواهد شد.
بابائی با بیان اینکه اقتدار صرفاً با خروج از ضعف روی نمی دهد، بلکه باید به خروج 
از ذلت و ورود به عزت بینجامد تا بتوان به اســتضعاف خاتمه داد، گفت: انسان 
تمدنی باید عزت انسانی داشته باشد و کسب این قوت در دوره غیبت ممکن است.

 محسن الویری: تمدن نوین اسالمی باید از گذرگاه عامه مردم عبور کند
حجت االسالم محســن الویری نیز در 
این نشســت علمی با اشــاره به نقش 
اندیشه توده مردم در پیدایش تمدن ها 
عنوان کرد: اندیشه اسالمی در آستانه 
ایجاد یک تمــدن نوین، ناگزیر از عبور 

میان توده های مردم است. 
استاد دانشگاه باقرالعلوم اظهار کرد: یکی 

از وجوه تمایز تمدن ها، بنیان اندیشه ای آن هاست و مراد از بنیان اندیشه تمدن، 
انطباق و پیوند آن بین اجزای یک جامعه متمدن، جهت گیری های یک تمدن، 

نقش آفرینی ها و سهم آن ها در حیات بشریت است.
وی با تأکید بر اینکه ضروری است نظام فکری تمدن ساز در همه اضالع جامعه 
رخنــه کند و جامعه نیــز از آن پیروی کند، اظهار کــرد: پیامدهای عدم عبور 
نظام اندیشه ای تمدن ساز از گذرگاه مردم و کم توجهی به آن می تواند دشواری هایی 

در مسیر حرکت تمدنی یک جامعه پدید آورد.
الویری گفت: خاســتگاه نظام اندیشــه اسالمی قرآن و حدیث است و تمامی 
نحله ها، جریان ها و گرایش های دارای رویکرد اجتماعی و تمدنی در گســتره 
پهناور جهان اســالم، بر قرآن و ســنت به عنوان خاســتگاه اصلی اندیشــه 

تمدن ساز اتفاق نظر دارند.
این استاد و پژوهشگر دانشگاه با اشاره به اینکه تمدن نوین اسالمی باید از گذرگاه 
عامه مردم عبور کند، عنوان کرد: فکر نخبگانی ظرفیت بســیار زیادی دارد، اما 
زمانی که با اندیشه توده مردم در آمیزد زمینه آمیخته شدن اندیشه تمدن ساز با 
تحریف و خرافه به وجود می آید و در این صورت اســت که اندیشه تمدن ساز به 
رنگ خلقیات و روحیات مردم در می آید. الویری با اشاره به اینکه ایرانیان بر اساس 
مکتب اهل بیت)ع( تاکنون گام های استوار و بلندی برای یک خیزش تمدنی در 
کنار سایر مسلمانان و در سطح امت اسالمی برداشته اند، افزود: نباید از یاد ببریم 
که ایرانیان مردمانی هستند با مجموعه ای از خصوصیات مثبت و منفی که اگر 
این خصوصیات به خوبی شناخته، برنامه ریزی و مدیریت نشود، آرمان های متعالی 

بسیاری به آسانی از بین خواهد رفت.
وی تأکید کرد: نظام های حکمی کنونی مانند »حکمت متعالیه« تنها در صورتی 
توان نقش آفرینی در تمدن نوین اســالمی را دارند که از فضای اندیشه نخبگانی 
بیرون آیند و خود را با الیه های مختلف نظام اجتماعی به ویژه زندگی توده مردم 

پیوند زنند و از یک نظام فکری به یک پدیده فرهنگی تبدیل شوند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: نظام اندیشه ای وقتی از صفحه ذهن یک اندیشمند 
بیــرون آید و در جامعــه بروز و ظهور کند، می تواند بر ســبک زندگی روزمره، 

نظام های اجتماعی، روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی اثر بگذارد.
الویری با بیان اینکه اندیشــه اسالمی در آستانه ایجاد یک تمدن نوین، ناگزیر از 
عبور میان توده های مردم است، ابراز کرد: خلقیات و روحیات مردم اگر به حال 

خود رها شود می تواند این اندیشه حیات بخش را به انحراف و انحطاط بکشاند.

اندیشه/ مصطـفی فاطـمی نسـب    
حتماً  هم  شما  خودشونه«؛  کار  »کار 
برخی  زبان  از  بارها  و  بارها  را  عبارت  این 
شنیده اید. برخالف انتظار، ربطی هم به راننده 
تاکسی های سختکوش و با فرهنگ ما ندارد. 
شروع  عزیز  راننده های  همین  از  بگذارید 
کنیم. چرا ما هر تحلیل آبکی و سطحی را 
به راننده های تاکسی نسبت می دهیم؟ حاال 
یکی دو تا تاکسی هم در بین هزاران راننده 
تحلیلشان آبکی باشد. اصالً مگر ما فرصت 
صحبت با صدها صنف مختلف دیگر را پیدا 
این  سر  را  کاسه کوزه ها  همه  که  کرده ایم 
قشر باصفا خالی می کنیم؟ چه می شود که 
با شنیدن چند تحلیل ضعیف از راننده ها آن 
را به کل این قشر تعمیم می دهیم؟ این فقط 
پرداخته  و  ساخته  که  است  »روایت«  یک 
ذهن ماست و لزوماً مطابق با واقعیت نیست. 
دقیقاً همین جاست که روایت بسیار اهمیت 
پیدا می کند، تا آنجا که تمامی باورهای ما 
را دربرمی گیرد و هویت ما را شکل می دهد. 
برای روشن تر شدن ابعاد مختلف این موضوع 
با کورش علیانی، زبان شناس و نویسنده کتاب 
»روایت و ذهن نویسا« به گفت وگو نشستیم 

که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 
علیانی را بیشتر به عنوان نخستین ویراستار 
کتاب های شهید آوینی و مجری برنامه های 
»چراغ مطالعه« و »این شب ها« می شناسند.

 آقای علیانی! روایتی که مد نظر شما 
در کتابتان است، چه نوع روایتی است 
و چه نسبتی با فرهنگ برقرار می کند؟ 

پیش از توضیح روایــت خودم باید از روایت 
مشهور صحبت کنم. در کتاب هایی که درباره 
روایت نوشته شــده، زبان شناسان روایت را 
یک پدیده زبانــی در نظر گرفته اند و تقریباً 
یک توصیف مشــترک از آن ارائــه داده اند: 
»روایت چیزی است که برای همدیگر تعریف 
می کنیم«. البته تعریــف کردن در اینجا به 
معنای توضیح و تبییــن علمی یک پدیده 
نیست، به معنای همان حال و احوالپرسی و 
قصه گویی ما از وقایع روزمره است. اما روایت 
از منظر من یک امر زبانی و ادبیاتی نیست، 
روایت امری شناختی و مربوط به مغز انسان 

است.

 کمی بیشتر توضیح می دهید؟
حــرف من این اســت که روایت یکســری 
تصویر در ذهن ماســت. تصویر که می گویم 
منظورم دقیقاً چیزی شبیه فایل های گیف 
چند ثانیه ای است )تصویر بصری( نه تصویر 
به معنای ایماژ شعری و ادبی. درواقع روایت 
در این دیدگاه همان »حافظه رویدادی« است 
که روان شناسان در قرن بیستم آن را کشف 
کردند. اگر ما روایــت را امری زبانی قلمداد 
کنیــم مجبور می شــویم در توجیه فیلم ها 
بگوییم این فیلم هم نوعی روایت اســت اما 
زبانی نیســت؛ خب مگر بیماریم؟ )خنده(. 
راحت تر این اســت که همــان اول بپذیریم 
روایت همان تصویرهاست که گاهی با فیلم 

بیانش می کنیم و گاه با زبان.

 به ســراغ ارتباط روایت با فرهنگ 
برویم. به گفته خودتــان روایت، باور و 
هویت و فرهنگ می سازد. این سیر روایت 

از باور تا فرهنگ چگونه شکل می گیرد؟
میان روایت و ساخت باور پلی وجود دارد و آن 
پل تبدیل شدن »روایت رویدادی« به »روایت 
روندی« است. شما به مسافرت می روید و در 
خانه تان را قفل نمی کنید، یک بار از منزلتان 
ســرقت شــود. این رویداد برای همســایه 
روبه روی شــما هم می افتد و همین طور از 
چندین خانه در محل های مختلف ســرقت 
می شــود. این رویداد رفته رفتــه به گزاره ای 
ثابت در ذهن مخاطب می انجامد که اگر در 
خانه تان را قفل نکنید، منزلتان دزد می آید. به 
این روایت، روایت روندی می گوییم که تبدیل 
به یک باور ثابت شده است. روایت های روندی 

در فرهنگ نقش اساسی ایفا می کنند.

به طور کلی تعریف شما از فرهنگ 
چیست؟ 

تعاریف مختلفی از فرهنگ ارائه شده است. در 
این بین، من بیشتر از دیدگاه ریموند ویلیامز، 

نظریه پرداز، مدرس دانشــگاه، رمان نویس و 
منتقد مارکسیست اهل ولز استفاده کرده ام. 
او می گوید فرهنگ همان امر روزمره است. اما 
فرهنگ از نگاه من این است: وقتی ما با یک 
امری مواجه می شویم که نیاز به تصمیم دارد 
و می خواهیم چیزی را انتخاب کنیم. هرجایی 
که نیــاز به تصمیم دارد ســه اتفاق ممکن 
است بیفتد؛ یک اینکه شما ممکن است بر 
اساس غریزه تصمیم بگیرید. مثالً غریزه به 
شما می گوید وقتی گرسنه ای غذا بخور. سرد 

می شود لباس گرم بپوش و... .
دومین نوع تصمیم گیری بر اساس محاسبه 
است. شما االن داخل منزل هستید و سردتان 
نیست اما می دانید بیرون سرد است، بنابراین 
لباس گرم می پوشید. گاهی این تصمیم هاِی 
بر اساس محاسبه، روتین می شود؛ یعنی تو 
می دانی زمستان ها هوا سرد است، دیگر هر 
روز از پنجره بیرون را نگاه نمی کنی که ببینی 
سرد است و لباس بپوشی. زمستان ها لباس 
گرم می پوشی. درست است که این تصمیم بر 
اساس محاسبه بوده اما به مرور زمان روتین 
شده و به صورت غیرغریزی انجام می گیرد. 
این »تصمیم روتین شده بر مبنای محاسبه« 

می شود فرهنگ. 
یعنی جایی که شــما بر اساس غریزه عمل 
نمی کنید اما یک محاســبه روتین شــده 
برای تصمیمتــان دارید. اگر مــا بخواهیم 
روایت هایمان به کارآمدی برســند باید آن 
روتین های غیر غریزی مان را چنان دستکاری 
کنیم که به ما توانایی تغییر و تعامل با جهان 

پیرامونمان را بدهد. 

 چقــدر از روایت هــای روندی در 
فرهنگ سازی استفاده کرده ایم؟

ما یک داستانی در ایران داریم که مختص امور 
فرهنگی هم نیست، بقیه دنیا را نمی دانم شاید 
آن ها هم به همین درد مبتال باشند. مثالً ما 
برای فالن کار فرهنگی )مثالً ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت( بودجــه تصویب می کنیم 
و می نشــینیم کنار هم جلسه می گذاریم و 
می گوییم خب این کار خوب است، بروید یک 
بنر بزرگ برایش در شــهر بزنید. هیچ کس 
نمی داند که مسیر درست صرف این بودجه 
کجاست و اساساً موضوع دقیقاً چیست. فقط 
می گویند این بودجه را باید هزینه کنیم. بعد 
می رویم یک مسابقه سطحی که جوابش از 

قبل مشخص است می گذاریم و همه را برنده 
اعالم می کنیم و... اما اجازه دهید زیاد به نقش 

روایت در فرهنگ نپردازم. 

 چرا؟ از چه چیزی ابا دارید؟
می ترسم فالن ســخنران فرهنگی معروف 
پس فردا بیاید پشت تریبون و از نقش روایت 
در کار فرهنگــی صحبت کند و بدون اینکه 
ذره ای از روایت بداند بگوید روایت مهم است 
و ما باید با آمریکا بر اساس روایت مقابله کنیم 
و هزار تا از این مدل حرف های بی پایان. یکی 
نیست بگوید تو با آمریکا مقابله نمی کنی، تو 

قشنگ داری به آمریکا حال می دهی.

 این مــدل کار فرهنگی یکطرفه و 
می شوند،  بیان  سطحی  که  شعارهایی 
جامعه ما را بیشتر روایت زده کرده است. 
روایت زده نشــدیم، ما روایت هایی با کارکرد 
کم و فرسوده ترویج می کنیم که هیچ تأثیری 
در فرهنگ ســازی ندارد؛ درواقع مردم ما به 
روایت های ناتوان مبتال شــدند. به طور کلی 
این تعبیر که روایت هــای حاکمیت گاهی 
فرسوده و کم کارکرد است را نمی پذیرم. چون 
در کنار حاکمیت عده ای دیگر دارند روایت 
فرســوده و ناتوان و بدکارکرد ارائه می دهند 
که آن ها هم در این موضوع دخیل اند. یعنی 
موضوع این نیست که طرف قدرت حاکمیتی 
دارد و روایت فرسوده می دهد، نه! موضوع این 
اســت که هر کسی که رسانه و تریبون دارد 
متوجه نمی شود که این رسانه ظرف است و 

بدون مظروف مناسب بالست نه نعمت. 
شاید این مثال را نتوانی بنویسی اما شنیده اید 
که برخی می گویند: »آخوندها باید بروند؟« 
خب عزیز مــن مگر در اروپا کســی گفت 
کشیش ها باید بروند؟ اصالً کجا بروند؟)خنده( 
از کجــا آمده اند که بروند؟ خب این از جنبه 
ایدئولوژیک روایت که به شــدت فرسوده و 
سطحی اســت. از آن طرف به این »بروند« 
دقت کــن. طرف روایتی را انتخاب کرده که 
برای رسیدن به آرزوی غیرمفید خودش هم 
برای خودش عاملیتی قائل نیست. مسئولیتی 
نمی پذیرد. می خواهد بنشیند و آرزو خودش 

محقق شود.

 این مدل شاید برای قشر تحصیلکرده 
و دانشگاه رفته جواب بدهد اما آیا برای 

فالن شخصی که در آن گوشه کشور و 
با امکانات آموزشی کم تحصیل حداقلی 

کرده هم جواب می دهد؟ 
برای قشر تحصیلکرده هم جواب نمی دهد؛ 
چون نمی تواند درست متوجه شود که این 
مسئله را چطور می شود عملیاتی کرد. مثاًل 
فــرض کنیم جایی می خواهیــد با خرافات 
مقابله کنید. صرف گفتن جمله خرافه ستیزی 
و انتســابش به منبع قدرت ایدئولوژیک را 
دستت می گیری برای اینکه به خیال خودت 
دیِــن خودت را ادا کنــی و فکر کنی کاری 
کردی. یا مثالً می گویی باید به مستضعفان 
رسیدگی کرد؛ خب رسیدگی کن، چرا فقط 

حرفــش را می زنی؟! شــما 
وقتی به جای صحبت درباره 
رسیدگی به قشر مستضعف 
واقعاً اقدامی مؤثر انجام دهید، 

یعنی روایت را پذیرفته اید. 
 

می شــود  مگــر   
به  منحصر  ساختارهای 
را  شــخص  ذهنی  فرد 
بدون  و  گرفــت  نادیده 
برنامه ریزی  آن  به  توجه 
کرد؟ آیا روایت موسی و 

شبان از خدا یکی بود؟ 
شــما بگو موســی و خضر، 
باز هــم اختــالف روایت ها 

در ناکارآمدی و کارآمدی اســت. شما الزم 
نیست کدهای ایدئولوژیک تک تک افراد را 
بازشناســی کنید و برای هر کدامشان کلید 
مخصوصی بســازید. شــما کارآمدی را که 
نشان بدهید، سکه به نام شماست. امام)ره( 
اول انقــالب گفتند ما نیامده ایم که فقط به 
شما آب و برق رایگان بدهیم، ما آمده ایم به 
شما معنویت هم بدهیم. خب این روایت اگر 
کارآمدیش را ثابت کند، مــا بُرده ایم؛ مهم 
نیست که چند نفر به این جمله ایراد نظری 
یا ایدئولوژیک بگیرند. کمــا اینکه االن هم 
که دیگــران به ما ایراد نظری یا ایدئولوژیک 
نمی گیرند، می گویند بفرما! این ناکارآمدی ها 
هم عاقبت جمهوری اسالمی است. اما در این 
حد می توان گفت که روایت های کارآمد اگر 
با فرهنگ ما سازگار باشند بهتراند. اما همین 
هم می شــود کم هزینگی که یکی از اقالم 

کارآمدی است.

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

حاشیه دو

روایت »همه اش تقصیر... « رضایت بخش است، نه کارآمد
مــردم ما بــه روایت های ناتــوان مبتال 
شده اند. مبتال شــدن به روایت از جنس 
ســرماخوردگی نیســت که شــما عیناً 
آن را ببینیــد و بتوانید بــا دارو درمانش 
کنید. وقتی شما سرما می خورید داروی 
مخصوصی دارید که خوب شوید، اما وقتی 
هوا آلوده شد شما نمی توانید نفس نکشید. 
از طرفی شما در ســرماخوردگی با یک 
پدیده قابل اندازه گیری و ملموس طرف 
هســتید و می توانید برایش برنامه ریزی 
کنید؛ اما فرهنگ مسئله ای انتزاعی است 
و آثارش به این زودی مشخص نمی شود. 
چه بسا حتی از آن راضی هم باشید. مثاًل 
شما در خیابان راه می روید، می بینید در 
خیابان آب راه افتاده است. می گویید همه 
این ها تقصیر دولت اســت. این روایت ها 
بــرای من رضایت را فراهــم می کند اما 
کارآمدی به مــن نمی دهد. نهایتش این 
می شــود که من چهار سال غر می زنم و 

رضایــت خودم را فراهم می کنم اما هنوز 
همه چیز خراب است. من تا قیام قیامت 
می توانم به روایت بیمار خودم بچســبم 
و از آن هیــچ برنامه کارآمــدی نگیرم. 
شــما به فرهنگ جامعه چند صد سال 
اخیر ایران نــگاه کنید، ما دچار وضعیت 
رضایت از خود، ناکارآمدی در عالم عینی 
و نارضایتی از همان عالم ذهنی هستیم. 
شما می گویید استفاده از میراث فرهنگی. 
اســالم کلی روایت با نشاط و عینی دارد. 
فرض کنید من و شــما اصــالً بی دین 
هســتیم و علقه ایدئولوژیکــی نداریم. 
پیامبر)ص( می گوید اگر آن کسی که در 
جنگ با شما اسیر شده، 10 نفر را باسواد 
کند آزاد می شود. شما پیشرفته ترین و با 
فرهنگ ترین نظام های قضایی دنیا مانند 
ســوئد را نگاه کنید، هرگز چنین چیزی 
ندارند. خب چرا از این روایت های ملموس 

و کارآمد دین استفاده نمی کنید؟

حاشیه یک

علوم انسانی را »روایت« می سازد
حرف من این اســت که علوم انسانی را روایت 
می سازد. مغز ما یک کارکرد تقلیل گرا دارد که 
هر تصویری می بینــد، داده های زیاد آن را کم 
می کنــد تا بتواند آن را به خوبی در ذهن خود 
پردازش و با آن کار کند. برای این نادیده گرفتن، 
مغز سه کار اصلی را انجام می دهد. یکی استفاده 
از روایت است، یکی استفاده از استعاره مفهومی 
و دیگری استفاده از مقوله سازی یا همان منطق 
ارسطویی اســت )یعنی شما به جای اینکه به 

دو یا ســه یا پنج هویــج مجزا فکر کنید همه 
را در ذیل مفهــوم هویج می برید و یک هویج 
در ذهنتان می ســازید و از آن در مفاهیمتان 
بهــره می برید(. در این رونــد تقلیل گرایی به 
ترتیب نقش منطق از همه کم اثرتر، اســتعاره 
از منطق بیشتر و روایت از هر دو بیشتر است. 
به عبارتی مغز ما را روایت دربرگرفته است و ما 
اگر بخواهیم علوم انسانی کارآمدی داشته باشیم 

باید روایت ها را جدی بگیریم.

حاشیه سه

»جنگ روایت ها« مثل جنگ موشک ها جدی است 
پاســخ دادن به تمام شبهات ذهنی راه 
مراعات آدم ها نیست. راهش این است 
که گره کار آدم ها را باز کنید. آدم هایی 
که شما می خواهید شبهاتشان را برطرف 
کنید قربانیان ناکارآمدی هســتند و از 
این ناکارآمدی است که به روایت رقیب 
پنــاه آورده اند و می گوینــد مثالً زمان 
هخامنشیان که مسلمانان نبودند ایران 
خیلی آباد بــود، از موقعی که عرب ها 
آمدند این گونه شــد. ایدئولــوژی این 
شــخص از آسمان که نازل نشده است! 
این ایدئولوژی از ناکارآمدی یک روایت 
به وجود آمده و برای شخص، همین که 
دلش را خنک می کنــد یک کارآمدی 

رضایت بخش دارد. 
افــراد از روایت های مختلف ناکارآمدی 
مثل خودرو، فالن شــهرداری، سازمان 
صنعت و... به یک جمع بندی می رسند 
کــه کالً این نظام ناکارآمد اســت، اما 

ممکن است کسانی هم نشسته باشند 
و صیاد این موقعیت ها باشــند. یعنی 
سرمایه گذاری کرده و کارشان استفاده 
رســانه ای از همین ناکارآمدی ها باشد. 
باالخره سازمان های جاسوسی موساد و 
 ام  آی 6 بودجه ها و کارآمدی های باالیی 
دارند. این ها که از پا ننشسته اند. همین 
ســال های ۸۸ تا ۹0، تعــداد 6 نفر را 
وسط تهران ترور کردند که پنج نفرشان 
شــهید شــدند، قطعا آن ها هم همان 
قــدر که از کارکرد بمــب و گلوله آگاه 
هســتند می دانند روایت چیست و چه 
کارکردهایی دارد. آن سوله منافقین در 
آلبانی هم که آن همه آدم پشت سیستم 
نشسته اند و کامنت می گذارند، باالخره 
واقعیت دارد و هست. همه  این ها یعنی 
جنگ روایت ها هم مثل جنگ گلوله ها 
و موشک ها جدی اســت و ما را هدف 

گرفته اند.
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 عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بیان کرد
ایجاد تحرکات معنادار برای 

تعارض نمایی دین و اخالق 

اندیشــه: حجت االســالم والمســلمین 
حمیدرضا شــاکرین، عضــو هیئت علمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه 
ضد اخــالق و ضد علم معرفی کردن دین، 
شــگرد ملحدان مدرن برای دین ســتیزی 
است، گفت: طرح این بحث در محیط های 
علمی کشور هم معنا دارد چون قصد دارد 
نشــان دهد دین و اخــالق دو امر متفاوت 
هستند که اگر یکی را انتخاب کردیم دیگری 
را باید کنار بگذاریم. در گذشــته ملحدان 
معموالً موضع انفعالی داشــتند، اما امروز 
موضعی تهاجمی علیه دین دارند. عدم باور 
به خدا یا ناباورمندی به او، تعریفی خالصه 
از الحاد مدرن است که دو شکل دارد؛ گاهی 
تردید در وجود خداست و دیگر اینکه کسی 
معتقد به نبودن خدا باشد.وی افزود: مورد 
نخست از جنس شک، ندانستن و ناآگاهی 
است، ولی شــکل دوم، اعتقاد و باور به این 
است که خدا وجود ندارد و البته الحاد جدید 
بیشتر در قالب دوم، ظهور و خودنمایی دارد.

  الحاد مدرن و گام های رو به جلو
شاکرین با بیان اینکه مسئله الحاد نسبت به 
گذشته تفاوت مفهومی یافته است، تصریح 
کرد: هم در گذشــته و هم در دوره کنونی 
قریــب به اتفاق ابناء بشــر ملحد نبوده اند، 
ولی این مسئله در دوره مدرن به خصوص 
چند دهه اخیر تفاوت هایی پیدا کرده است 
که یکــی از ویژگی های الحاد جدید، جنبه 
اثباتی بودن آن اســت، چون در گذشــته 
معموالً الحاد، تردید در وجود خدا و یا عدم 
هضم ادله وجود خدا بود.عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با بیان 
اینکه طرح ادله برای انکار وجود خدا مسبوق 
به سابقه نبوده اســت، تصریح کرد: اکنون 
الحاد جدیــد تالش مضاعفی را برای اثبات 
عدم وجود خدا به کار گرفته اســت، الحاد 
جدید یک گام به جلو برداشــته و می گوید 
من برای شما دلیل می آورم که خدا نیست.

  خداستیزی؛ 
مهم ترین ویژگی الحاد مدرن

شــاکرین با بیان اینکه از دیگر تفاوت های 
الحاد جدید با الحاد در گذشــته این است 
که ستیزه جو و مبارزطلب شده است، اظهار 
کرد: در گذشــته ملحــدان معموالً موضع 
انفعالی در برابر موحدان داشتند، ولی امروز 
کسانی مانند داو کینز و ملحدان دیگر موضع 
فعاالنه و تهاجمی دارند و مهم ترین خصیصه 

این الحاد، دین ستیزی است.
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: افراد 
زیادی داشته ایم که خدا را قبول نداشتند، 
ولی می گفتند دین خوب است و اعتقاد به 
آن کارکرد مثبتی مانند آرامش دارد یا آن 
را مجهوالت مفید می دانستند، ولی ملحدان 
کنونی اساساً دین را مضر می دانند و وظیفه 
خود را مبارزه با دین تلقی می کنند؛ از این رو 
کمپین و کنوانسیون راه  می اندازند و تبلیغ و 
برنامه ریزی دارند؛ مثالً در انگلیس، داوکینز 
پول خرج می کنــد و حتی روی اتوبوس ها 

تبلیغ محیطی برای انکار خدا می کند.

  عمومی سازی الحاد
شــاکرین با بیان اینکه ملحــدان مدرن از 
علوم جدید و فلســفه گریزی برای پیشبرد 
هدفشــان بهره می برند، اظهــار کرد: این 
افــراد به شــدت از فلســفه دوری کرده و 
ســعی می کنند توی سر فلسفه بزنند و در 
واقع، علم جدید )ساینس و دانش تجربی( 
را همه کاره انســان می دانند. ویژگی دیگر 
الحاد جدید هم مسئله عمومی سازی علم و 
از طریق آن عمومی سازی الحاد است.وی با 
بیان اینکه ابتناء الحاد مدرن بر علم جدید 
است، اظهار کرد: کاری که آنان می کنند این 
است که علم را به زبان ساده و عمومی شده 
در می آورنــد؛ کاری که باید در تبلیغ دین 
و بیان معارف و فلسفه اسالمی می کردیم. 
همچنین بــا ابزارهای نویــن مانند فیلم، 
اندیشه های الحادی را به صورت غیرمستقیم 
تبلیغ می کنند.شــاکرین با بیــان اینکه با 
پدیده خطرناکی روبه رو هستیم، اضافه کرد: 
گاهی مشــاهده می شود آمار خودکشی در 
برخی دانشگاه ها باال رفته است؛ دانشجوی 
مؤمن و جوان وارد محیط دانشــگاه شده و 
با حرف های برخی از اســتادان روبه رو شده 
و کل نظام فکــری دینی او به هم می ریزد، 
در حالی که بــرای حرف های ناصوابی که 
زده می شود، پاســخ های زیادی هم هست 
ولی چون این دانشــجو هنوز پاســخ ها را 
درک نکــرده و قــدرت تحلیل هــم ندارد 
دچار مشکالتی مانند افسردگی، خودکشی، 
بی ایمانی و... می شود. البته عمده استادان 

دانشگاه افراد مؤمن و انقالبی هستند.

خبر

شما الزم 
نیست کدهای 

ایدئولوژیک 
تک تک افراد را 

بازشناسی کنید و 
برای هر کدامشان 

کلید مخصوصی 
بسازید؛ کارآمدی 

را که نشان 
بدهید، سکه به نام 

شماست

بــــــــرش

 گفت و گوی قدس با کورش علیانی 
درباره مفهوم روایت و ارتباطش با فرهنگ و اجتماع

 بهترین روایت
روایت کارآمد است



  جهان  مردم عراق روز گذشته با برگزاری تظاهرات میلیونی 
و بی سابقه روزی متفاوت در تاریخ کشورشان در راستای مبارزه 
با استکبار رقم زده و یکصدا خروج اشغالگران آمریکایی از عراق 
را فریاد زدند. این تظاهرات بنا به دعوت شــخصیت های مطرح 
عراقــی از جمله مقتدی صدر رهبر، جریان صدر برگزار شــد. 
معترضان که کفن بر تن کرده و پرچم عراق را به دست گرفته  
بودند، با ســر دادن شعارهای ملی، اشغالگری آمریکا را محکوم 
کردند. در این مراســم پالکاردهای ضدآمریکایی و آدمک های 
به دار آویخته شده »دونالد ترامپ« در دست تظاهرات کنندگان به 
چشم می خورد. در طول مسیرهای تظاهرات بغداد نیز بنرهای 
بزرگی از تصویر ســردار حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده شهید 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و »ابومهدی 
المهندس« معاون شــهید حشدالشــعبی عراق دیده می شد.

بر اســاس رصد و بررسی شــبکه های اجتماعی عراق، پس از 
انقالب معروف به ثورة العشرین در سال ۱۹۲۰ میالدی و اخراج 
انگلیس، اکنون و پس از ۱۰۰ ســال انقالب بزرگی برای اخراج 
آمریکا از عراق به وقوع پیوسته است. جنبش النجباء در عراق از 
دولت و پارلمان این کشور خواسته روز بیست و چهارم ژانویه را 
روز ملی اعالم کنند. »جعفر البطاط« فرمانده پلیس فدرال عراق 
تعداد تظاهرات کنندگان در راهپیمایی روز گذشــته را بیش از 

یک میلیون نفر تخمین زده است. 

 اعالم حمایت آیت اهلل سیستانی
همزمان با این تحوالت آیت اهلل سیدعلی سیستانی مرجعیت عالی 
عراق در بیانیه ای که در خطبه نماز جمعه کربال، از ســوی سید 
احمد الصافی، نماینده وی و امام جمعه کربال قرائت شد حمایت 
خود را از راه های مسالمت آمیز آزادی بیان شهروندان در صیانت 
از حاکمیت عراق اعالم کرد. در این بیانیه آمده است: »ما از همه 
گروه های عراقی می خواهیم در این مرحله دشوار نسبت به بزرگی 
خطراتی که وطنشان را دربرگرفته است هوشیار باشند«. مرجعیت 
عالی عراق تأکید کرد: »ما خواهان ایجاد اصالحات هستیم و تعلل 

فقط به رنج بیشــتر و طوالنی شدن بی ثباتی منجر می شود«. در 
ادامه این بیانیه آمده است: »تشــکیل دولت از موعد قانونی آن 
گذشته است و همه باید )در این خصوص( با هم همکاری کنند 
آن هم بر اساس اصولی که پیشتر به آن اشاره شد، زیرا گام مهمی 

در مسیر حل بحران کنونی عراق است«.

 درخواست صدر برای لغو توافق نامه امنیتی با واشنگتن
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز با استقبال از راهپیمایی 
گســترده مردم در بیانیــه ای از دولت عراق خواســت تمامی 
پایگاه های نظامی آمریکا را ببنــدد. وی تأکید کرد: اگر دولت 
آمریکا حاضر به خروج از عراق نشود، با آن به مثابه یک کشور 
اشغالگر و متخاصم برخورد خواهد شد. مقتدی صدر همچنین 
از دولت بغداد خواست تمامی قراردادهای امنیتی با آمریکا را لغو 
کرده و حریم هوایی این کشور را روی عملیات های نظامی آمریکا 
ببندد. وی در این بیانیه تأکید کرد، تمامی تالش خود را برای 
عــدم ورود عراق به جنگی دیگر با آمریکا به کار خواهد گرفت 
و از تمامی راه های مســالمت آمیز از جمله سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی برای اخراج نیروهای آمریکایی اســتفاده 
خواهد کرد. او نیروهای آمریکایی را »اشــغالگر« توصیف کرد. 

 واکنش ها به راهپیمایی مردم عراق
راهپیمایی بی سابقه ضدآمریکایی مردم عراق اما با بازخوردهای 
زیادی روبه رو شــده و با اســتقبال جریان ها و شخصیت های 
مختلف این کشور همراه شد. در همین راستا برهم صالح، رئیس 
جمهور عراق در توییتی نوشت: عراقی ها بر داشتن کشوری که 
دارای حاکمیت کامل باشــد و مورد تعــرض قرار نگیرد اصرار 
دارنــد. قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحلق هم 
تأکید کرد، پیام تظاهرات میلیونی مردم این است که هیچ جایی 
برای آمریکایی ها در عراق وجود ندارد. صفاء التمیمی، سخنگوی 
گردان های ســرایا الســالم عراق نیز گفت، مردم این کشور با 
حضور در خیابان ها، یک همه پرســی علیــه حضور نیروهای 

آمریکایی برگزار کردند. نصر الشــمری، معاون دبیرکل جنبش 
النجباء با اشاره به اینکه این تظاهرات سیلی به آمریکاست، تأکید 
کــرد دونالد ترامپ باید به صدای ملت عــراق گوش فرا داده و 

نظامیان ایاالت متحده را خارج کند. 

 بازتاب تظاهرات میلیونی در رسانه های دنیا
حضور میلیونی عراقی ها در تظاهرات علیه اشــغالگری آمریکا 
بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشته است. خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس آمریکا تالش کرده حضــور میلیونی مردم در 
این تظاهــرات را کوچک نمایی کند و نوشــته »صدها نفر« در 
تظاهراتی که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق است 
تجمع کرده اند. رقم »صدها نفر« که آسوشیتدپرس به آن اشاره 
کرده به قدری دور از واقع بود که دیگر رســانه های آمریکایی 
از جملــه روزنامه واشنگتن پســت که این خبــر را به نقل از 
آسوشیتدپرس نقل کرده اند تیتر خبر را به »هزاران نفر« تغییر 
داده اند. آسوشــیتدپرس، همچنین تالش کرده حضور در این 
تظاهرات را به طرفداران مقتدی صدر محدود کند. پروپاگاندای 
غربی - عربی و عوامل داخلی شــان در عراق که در دستیابی به 
اهدافشــان و سوق دادن عراق به ســمت هرج و مرج و آشوب 
داخلی ناکام مانده اند، حال به نظر می رسد برای کمرنگ کردن 
حرکت بزرگ مردم عراق روی دو نکته تمرکز کرده اند؛ نخست 
خالصه کردن کل جمعیت به حامیان صدر تا جمعیت بســیار 
زیاد حامی مقاومت حشدالشعبی به حاشیه رانده شود )یکی از 
شعارهای امروز که جمعیت یکدست سر داد، نعم نعم مقاومت 
بود( و دوم احساسی معرفی کردن حرکت به عنوان اقدامی که 
توجهی به تحریم های آمریکا ندارد و عاقالنه عمل نمی کند )به 

صورت خاص اثیل النجیفی روی این موضوع دست گذاشته(. 

 پیام تظاهرات بغداد 
تجمع گســترده مردم عــراق در مخالفت با حضــور نظامیان 
آمریکایی در کشورشان پس از فراخوان مقتدی صدر در میانه 

اعتراضات داخلی مردم عراق علیه فســاد و سنگ اندازی های 
واشــنگتن و جیره خواران منطقه ای آن حاوی پیام های مهمی 
است. به نظر می رسد در گام نخست برگزاری این تظاهرات ضد 
آمریکایی را باید به مثابه یک همه پرســی در حمایت از اخراج 
اشــغالگران دانست.  با وجود آنکه آمریکایی ها از هر راهی برای 
باقی ماندن در عراق استفاده کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور 
این کشــور مسئله باج گیری از عراق و اخذ هزینه های نظامیان 
آمریکایی در این کشــور از ســال ها قبل را مطرح کرده است، 
حضور عراقی ها در این تظاهرات نشــان می دهد این کشور به 
باج گیری هــای آمریکایی مانند برخی کشــورهای عربی حوزه 
خلیج فارس و در رأس آن ها عربســتان تن نخواهد داد. حضور 
گســترده شــهروندان عراقی در این تظاهرات مهر تأییدی بر 
خواســته آن ها مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان 
اســت و اگر ایاالت متحده در مقابل این خواسته مقاومت کند 
عماًل خود را در مقابل مردم این کشــور قرار داده است. دومین 
پیام ایــن راهپیمایی را باید در حمایت مردم از جبهه مقاومت 
و همچنیــن حاکمیت عراق دانســت. همان گونه که خبرنگار 
المیادین گزارش داد، پیام این تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی 
مردم عراق این اســت که گروه هــای مقاومت از پایگاه مردمی 
برخوردار بوده و فراکسیون های پارلمانی به تالش برای اجرای 

تصمیم اخراج آمریکایی ها ادامه خواهند داد. 
همچنین تظاهرات میلیونی روز گذشته با مشارکت اهالی همه 
استان ها رساترین پیام ملت عراق به ترامپ در دفاع از حاکمیت 
این کشــور اســت. دیگر اینکه تظاهرات میلیونی جمعه زنگ 
هشداری برای آمریکا بود که جایگاه متزلزل خود در منطقه را به 
نظاره بنشیند. حمایت مردم عراق از قانون اخراج آمریکا از عراق 
بیان کننده عمق مشکالت آمریکا در این کشور است، تظاهرات 
میلیونی یک پیام روشــن برای آمریکا دارد و آن این است که 
آن ها بــرای ادامه حضور در عراق از امنیت گذشــته برخوردار 
نخواهند بود و هرگونه اقدام علیه آمریکا در عراق از پشــتوانه 

عظیم مردمی برخوردار است.

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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
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یا رب العالمین

فریادهای » مرگ بر آل سعود« در عربستان
مشرق: ده ها هزار نفر از شهروندان سعودی ساکن شهر قطیف در شرق عربستان 
در مراسم تشییع شهدایی که به دست نظامیان رژیم سعودی شهید شدند؛ شرکت 
کردند و شــعار مرگ بر آل سعود سر دادند. منابع امنیتی سعودی طی چند روز 
گذشــته به بهانه مبارزه با تروریسم سرکوب های گسترده ای در این شهر شیعه 
نشین آغاز و چندین جوان را بازداشت کرده  است.  دولت سعودی مدعی است که 

این فرد دست به اقدامات »خرابکارانه« زده اند.

قرنطینه هشت شهر و تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری
سال نو چینی زیر سایه ویروس مرگ

ایرنا: در حالی که هنوز درمانی برای ویروس ناشناخته ووهان در چین یافت نشده 
و شمار قربانیان این بیماری به ۲۵ کشته و ۸۳۰ مبتال افزایش یافته، دولت چین 
روز گذشته مجبور شد با هدف جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، راه های ورود 
و خروج هشــت شهر را ببندد. این شهرها همگی از توابع استان »هوبی« در مرکز 
چین هستند؛ استانی که شهر ووهان مرکز آن کانون شیوع این ویروس اسرارآمیز 
است؛ ویروسی که کارشناسان می گویند احتماالً از مار یا خفاش به انسان منتقل 

شده است.
 این ویروس که از خانواده »ویروس کرونا« شــناخته شده است دوره نهفته نسبتاً 
طوالنی از چند روز تا بیش از یک هفته دارد و به همین دلیل تا زمانی که عالئمی 

چون تب و تنگی نفس در مبتالیان بروز نکند، از آن آگاهی ندارند.
 در پکن پایتخت چین هم در راســتای اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از 
گسترش ویروس، از امروز فعالیت بیشتر مراکز فرهنگی و هنری این شهر تا اطالع 
ثانوی تعطیل شده است؛ مراکزی مانند کتابخانه ملی پکن، شهر ممنوعه و همه 
مراکزی که قرار بوده در آن ها فعالیت های مرتبط با ســال نو چینی برگزار شود، 
تعطیل شده اند.کمیسیون بهداشت آمار مبتالیان تا آخر وقت پنجشنبه شب در ۲۹ 
استان و منطقه اداری چین را ۸۳۰ نفر اعالم کرد که حال ۱٧٧ نفر وخیم است؛ 
همچنین تا کنون ۹ هزار و ۵۰٧ تن هم در قرنطینه قرار گرفته اند که یک هزار و 
٧۸ تن آن ها پس از اطمینان از سالمت، ترخیص و ۸ هزار و ۴۲۰ تن دیگر همچنان 
در قرنطینه هستند. باوجود تالش های بسیار گسترده چین، مشکالت فراوانی برای 
مردم شــهرهای قرنطینه به وجود آمده اســت به طوری که تأمین مواد غذایی به 
دلیل باال رفتن قیمت ها و کمبود آن برای مردم بســیار سخت است. غیر از چین 
در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، تایلند، عربستان، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، ویتنام، 
استرالیا، مکزیک، برزیل، کلمبیا، انگلستان و ایتالیا نیز موارد ابتال مشاهده شده است.

پایان اتحاد لندن و بروکسل
پس از ملکه، اتحادیه اروپا هم برگزیت را امضا کرد

 فارس: پس از تأیید نهایی برگزیت در پارلمان انگلیس در روز چهارشنبه، تأیید 
ملکه انگلیس در روز پنجشنبه و امضای این توافق از سوی رئیس شورا و رئیس 
کمیسیون اروپا در روز جمعه ۴ بهمن ۹۸، همه چیز برای خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا از نظر قانونی آماده شده است. انگلیس قرار است روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ )۱۱ 
بهمن( از اتحادیه اروپا خارج شود و انگلیس نخستین کشوری می شود که از این 

اتحادیه خارج می شود.

  نمابر تحریریه:     ۳٧6۱۰۰۸٧ -۳٧6۸۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 ۳٧6۱۸۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       ۳٧6۵۱۸۸۸   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    ۳٧66۲۵۸٧   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳٧6۱۰۰۸6   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳٧۰۸۸   )۰۵۱(
)۰۵۱(   ۳٧6۲۸۲۰۵                                             
                                      فاکس: ۳٧6۱۰۰۸۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵٧٧- ۹۱٧۳۵  
  تلفن:                           )۹ خط(  ۳٧6۸۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   66۹۳٧۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 5 بهمن  1398 29 جمادی االول 1441 25 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9169 

کارت هوشمند راننده باری به شماره 328591 
به نام حمید رض��ا کنجورامین  فرزند هدایت 
به شماره ملی 4040190688 مفقود گردیده و 

از درج اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س��بز، س��ند کمپانی و برگ نقل و  انتقال سواری 
لیف��ان x60  م��دل 1392 رن��گ س��فید روغن��ی  ب��ه 
ش��ماره موت��ور LFB479Q121101906  ش��ماره شاس��ی

 NAKSG4319DB103326  ش��ماره پ��اک 987ق 78 
ای��ران 12 به مالکیت رجب علی آقائ��ی مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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برگ سبز پژو 206 مدل 1396 رنگ سفید روغنی  
به ش��ماره موتورB0013762 174 شماره شاسی 
NAAP13FE7HJ120876 ش��ماره پاک 832ط 34 
ای��ران 36 ب��ه مالکی��ت نرگس مرادی��ان مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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آگهی فراخوان عمومی شناسایی واحدهای صنفی جهت اجاره سالنها و اماکن ورزشی 

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 32001338 و 32001010-051 تماس حاصل فرمایید. 

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی ش�رکت ها و واحدهای صنفی فعال و توانمند در 
زمینه اجاره دادن س�الن ها و اماکن ورزش�ی اقدام و پس از بررسی و تأیید توانمندی واجدین شرایط، 
نس�بت ب�ه انتخاب پیمان�کار بصورت مناقصه محدود و عق�د قرارداد با برنده مناقصه بابت اجاره س�الن ها 

جهت فعالیت های ورزش�ی پرس�نل خود اقدام نماید. 
لذا از کلیه واجدین ش�رایط که دارای اماکن ورزش�ی و س�الن های مجهز به امکانات و اس�تاندارد های الزم صرفًا در مشهد 
می باش�ند و همچنین توان خدمات ورزش�ی در زمینه فوتس�ال، والیبال، بدمینتون ، دیگر ورزش های انفرادی و همچنین 
استخر شنا ؛ دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 1398/11/16 ، تصویر کلیه مجوزات الزم و اخذ شده را به همراه رزومه 
کاملی از س�ابقه کاری و تصویر قراردادهای منعقده با س�ایر ارگان ها را به همراه شماره تماس و آدرس دقیق محل مکان یا 
مکانهای ورزش�ی خود، در پاکت در بس�ته ممهور به مهر ش�رکت یا واحد صنفی، به آدرس مشهد ، چهارراه شهداء ، سازمان 
مرکزی آس�تان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت اداری و پش�تیبانی ارسال و شماره ثبت دبیرخانه را جهت پیگیری دریافت 

نماین�د.

آگهی مزایده )نوبت اول(
شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده کتبی به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید.

1- واحد های تجاری شماره 19 مجتمع سیدمرتضی 
2- واحدهای تجاری شماره 209، 213 و 223 طبقه همکف مجتمع تجاری امام 

3- غرفه تجاری داخل میدان شهید غالمی )تجدید(
4- تلویزیون شهری چهارراه بهبودی )تجدید(

5- تعدادی از واحدهای اداری-مسکونی ابتدای خیابان دادگستری 
6- پارکینگ شماره 1 خیابان امام )جنب مجتمع تجاری شهرداری(

7- محل نصب و راه اندازی قصر بادی پارک عسکری
شرایط مزایده:

1- دریافت اسناد: از مورخه 98/11/12 لغایت پایان وقت اداری 98/11/23 می باشد.
2- سپرده شرکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/11/27

7- محل دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با 
تلفن تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

س
/9
81
36
46

روابط عمومی شهردای کاشمر

آگهی استخدام 
شرکت قند تربت حیدریه به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین فارغ التحصیالن دانشگاه های 
معتبر کشور )بومی تربت حیدریه( که واجد شرایط و تخصص ذیل باشند از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه 

تخصصی و احراز شرایط استخدامی این شرکت دعوت به همکاری می نماید.

عنوان ردیف
شغل

معدل آخرین رشتهمدرک تحصیلی
مدرک

سابقه کار
تعداد نفرجنسیت) سال(

کارشناسیحسابدار1
یکمرد145 به باالحسابداریکارشناسی ارشد

واجدین شرایط بایستی درخواست کتبی خود را به همراه رزومه و سوابق کاری و مدارک الزم شامل )تصویر 
پشت روی کارت ملی، صفحات شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی( را حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 با ذکر 

نشانی و شماره تماس به آدرس: تربت حیدریه- صندوق پستی شماره 147 ارسال فرمایند.

س
/ 9
81
36
09

س
/ 9
81
36
57

آگهی مزایده فروش 40 راس  جوانه پروار هلشتاین ، مونت بیلیارد ، آنگوس 

سازمان موقوفات ملک

سازمان  موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تعداد 40)چهل( راس  جوانه 
پروار با میانگین وزن حدود 550 کیلو گرم خود را به ش�رح ذیل: 

1- 30 راس جوانه پروار هلش�تاین     2- 6راس جوانه پروار مونت بیلیارد     3- 4 راس جوانه پروار آنگوس
از طریق مزایده بفروش برس�اند.

 متقاضی�ان می توانن�د ب�ا مراجعه به گاوداری این  س�ازمان واقع در کیلومتر 30 جاده مش�هد فریمان، س�نگ بس�ت 
واح�د پرواربن�دی موقوف�ات ملک و روئی�ت  جوانه های فوق ضم�ن دریافت فرم ش�رکت در مزایده ، پیش�نهاد 
خ�ود را تا پایان س�اعت 9 صبح روز ش�نبه م�ورخ 98/11/12 به دبیرخانه س�ازمان واقع در بل�وار بعثت احمدآباد 
بی�ن رض�ا و طالقانی پ�الک 50 تلفن38421523  تحویل و رس�ید دریافت دارند .ضمنا س�پرده ش�رکت در مزایده 
مبلغ50.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت چک رمزدار بانکی و یا واریز به حساب سازمان موقوفات 
ملک که در اسناد مزایده ذکر شده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد . به پیشنهادات 

مبهم- مش�روط و فاقد س�پرده ترتیب اثر داده نخواهد ش�د .
س�ازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت .
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آگهی تغییرات موسسه همیاران سالمت روان مینودر قزوین
 )غیر تجاری( به شماره ثبت 370 و شناسه ملی 10570004209

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم فاطمه مرندی ش��ماره ملی : 4322616607 به 
س��مت مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره - خانم مهوش چگینی پناهی ش��ماره ملی : 4322611869 به س��مت رئی��س هیئت مدیره - خانم 
طاهره احمدی ش��ماره ملی 0053069201 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم صغری جباری شماره ملی : 4323310943 به سمت 
خزان��ه دار و عضو هیئت مدیره - خانم رقیه جباری ش��ماره ملی : 4323279558 به س��مت عضو هیئت مدی��ره انتخاب گردیدند. کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو امضاء از س��ه امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل و با مهر موسس��ه معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )746463(
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

 
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

اخبار

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

11/44 12/16 

23/00 23/33 5/105/42

16/5017/24

6/377/09 

17/09 17/43

تظاهرات میلیونی و بی سابقه شهر بغداد علیه اشغالگری آمریکا یادآور »ثوره العشرین1920«  واخراج انگلیس شد

بهمن   عراق
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