
 

گلبانگ اهلل اكبر در گلدسته های حرم
بارگاه مروری بر برنامه های آستان قدس رضوی در دهه فجر انقالب اسالمی فرهنگى  و  برنامه هاى مذهبى  ویژه   آستان  

مطهر حضرت امام رضا)ع( در ایام اهلل دهه مبارک فجر 
1398 از سوى معاونت تبلیغات اسالمى آستان قدس 
رضوى اعالم شد. این برنامه ها شامل مراسم و برنامه هاى 

مختلف براى مخاطبان، زائران و مجاوران حرم مطهر 
برادران،  گوناگون،  گروه هاى سنى  در  امام هشتم)ع( 
خواهران، کودکان و نوجوانان، جوانان و خانواده ها با تنوع 

 ............ صفحه 3در زمان و مکان...
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گفت وگو با رحیمه پرویزپور، کتابیار بلوچستانی  مصاحبه اختصاصی قدس با کورین هنری

 بسکتبالیست آمریکایی آویژه صنعت
نگاهی به زندگی »سردار فضلی« که به دلیل عوارض شیمیایی 

دوران دفاع مقدس در بیمارستان بستری شده است

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9174  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

 وقتی بچه ها، پدران خود را 
کتاب خوان می کنند در ایران جزخوبی و آرامش ندیدم شهید زنده  انقالب

 ............ صفحه 9

 اگر طرح تجمیع یارانه نقدی و معیشتی تصویب شود 18 میلیون ثروتمند هم زیر پوشش قرار می گیرند 

بازگشت پردرآمدها به صف یارانه بگیران!

این بنگاه به زبان چینی و 
فرانسوی برنامه ای ندارد

»بی بی سی«  
برای ما رایگان 
برای دیگران 

پولی!

 اقتصاد   با تصمیم مردان بهارستان که مى خواستند قضیه یارانه نقدى و یارانه معیشتى 
بنزین را با 72هزار تومان جمع کنند، 18 میلیون پردرآمد از دوربرگردان تجمیع یارانه ها 
به صف افراد نیازمند حمایت اضافه خواهند شد تا مثل همیشه پول از جیب نیازمندان 
برداشــته و به حساب ثروتمندان ریخته شــود. اگرچه این مصوبه کمیسیون تلفیق تا 
تصویب در صحن علنى راه زیادى دارد. طبق تکلیفى که خود مجلس شوراى اسالمى در 
تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 مصوب کرده، سه دهک درآمدى باالى جامعه باید از 
فهرست یارانه بگیران حذف شوند و درآمد ناشى از آن به یارانه دهک هاى اول اضافه شود.

 ............ صفحه 6وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهریور ماه سال جارى...

آیت اهلل علم الهدی 
با اظهار تعجب از تکرار 

موضوع مذاكره:

برجام جز تحریمِ   
بیشتر  نتیجه  
دیگری داشت؟

قدس تصویب آیین نامه های 
اجرایی یک قانون را 

بررسی می كند

كمبود بودجه 
سد اجرای قانون

»حمایت از معلوالن«
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

مسئوالن وزارت بهداشت 
می گویند دلیلی برای پنهان كاری 

درباره بیماری »كرونا« نیست

هنوز مشاهده 
نشده است

 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
میثم ظهوریان

یکى از معادالت مطرح در افکار بخشــى از جامعه ایــران هزینه چالش با غرب و 
طرح این سؤال بوده است که آیا اساساً نوع استقالل گرایى که بخشى از حاکمیت 
جمهورى اســالمى در برابر غرب داشته است، هزینه هاى باالیى را براى جمهورى 
اسالمى نداشته است؟ قائلین به این دیدگاه با نگاهى مقطعى و منفصل اغلب اصل 

چالش بین ایران و غرب را معطوف به دوران...

چالش غرب با ایران صرفاً پس از انقالب اسالمی بوده است؟

درباره یک اشتباه ذهنی
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فراخوان مزایده نوبت  اول 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

بیمارستان 320 تختخوابی شهید 
هاشمی نژاد

شرح در صفحه 3

/ع
98
13
85
0

/ع
98
13
94
0

آگهی مزایده فروش 12150کیلوگرم بذر 
هندوانه آجیلی دیم

سازمان موقوفات ملک 
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 آگهی تجدید مزایده 
»نوبت اول«

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کش��اورزی ش��هرداری س��بزوار در نظر 
دارد نسبت به واگذاری غرفه شماره 8 بازار 
زائ��ر از طریق تجدیدمزایده کتبی و با قیمت 
کارشناس��ی بصورت رهن و اجاره برای مدت 
دو س��ال اقدام نماید.متقاضیان واجدشرایط 
م��ی توانن��د ب��رای کس��ب اط��اع بیش��تربه 
ساختمان اداری س��ازمان به نشانی خراسان 
رضوی-س��بزوار-میدان کارگر-ضلع شرقی 
پ��ارک جانب��ازان مراجعه و یا با ش��ماره تلفن 
ه��ای 44291311-44291141 تم��اس حاص��ل 
نمایند.آخری��ن مهلت تحویل پیش��نهادها به 
دبیرخانه س��ازمان تا پای��ان وقت اداری روز 
باشد.پیشنهادات  سه شنبه1398/11/29می 
چهارش��نبه1398/11/30رأس  روز  واصل��ه 

ساعت 8صبح بازگشایی می گردد.
احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  /ع

98
13
93
5

س
/ 9
81
36
29

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.

 ............ صفحه 8

»جمعه خشم« در فلسطین
مردم غزه وشهرهای كرانه باختری 
دراعتراض به »معامله قرن« به خیابان ها آمدند

 زندگی  نشست تخصصى »جنگ هاى رسانه اى و 
روش هاى مقابله با آن« در قالب چهارمین کرسى 
آزاداندیشــى پدافند رسانه اى با حضور جمعى از 

کارشناسان و صاحبنظران...



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

روزنامـه صبـح ایـران

هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره سکوت در قبال طرح ظالمانه معامله قرن  سیاست: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیام های جداگانه به وزرای دفاع و رؤسای ارتش های 
کشورهای اسالمی درباره سکوت در قبال طرح ظالمانه معامله قرن هشدار داده و ضرورت همکاری برای اخراج غاصبان و اشغالگران سرزمین های اسالمی را متذکر شد. سرلشکر باقری تأکید کرد: رونمایی از طرح 

صهیونیستی-آمریکایی موسوم به »معامله قرن«، بی شک خطای تاریخی و راهبردی است که اشغال فلسطین را به عنوان بخش اصلی پروژه شکست خورده ۷۰ ساله صهیونیست ها در منطقه دنبال می کند.

 فارس   آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد با تأکید بر این 
مطلب که تا زمانی که ارتباط قلبی و فکری 
با اهل بیت رسول خدا برقرار است، دشمن از 
پس ما برنمی آید، متذکر شد: حوادثی که در 
هفته گذشــته رخ داد، سقوط هواپیماهای 
آمریکا و بیچارگی اش ثابت کرد، آمریکا برای 
مقابلــه با ما تنها به فریــب، حیله و نیرنگ 
متوسل شده و قدرتی ندارد، 
البته باید حواســمان باشــد 
تا فریب دشــمن را نخوریم. 
آمریکا می خواهد بین معیشت 
به اصطالح  مــا  مقاومــت  و 
قطب بنــدی ایجــاد کند که 
متأسفانه برخی مسئوالن ما در 
داخل نیز فریب حیله آمریکا را 
خورده انــد. آمریکا قصد دارد 
این بــاور را به ما القا کند که 
چنانچه مقاومت کنید، اقتصادتان ســقوط 
می کند، بعضی مسئوالن در صحبت هایشان 
گاف هایی می دهند که گویی این حرف را باور 
کرده اند، همین امر موجب می شود دشمن ما 

را تحقیر کند.

 نتیجه مذاکره برای مردم روشن است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه نتیجه مذاکره با آمریکا برای مردم 
روشن است، عنوان کرد: سه سال در برجام 
مذاکره کردیم، آیا برجام جز فشار اقتصادی 
بیشتر، قرار گرفتن معیشت مردم در تنگنا 
و تحریم های بیشــتر چیز دیگری به همراه 
داشت؟ مقام معظم رهبری همان زمان اعالم 
کردند مذاکره فایده ای ندارد، اما برای اینکه 

نگویید راه را بر ما بســته اند بروید و مذاکره 
کنید. برخی ها می گوینــد چنانچه ترامپ 
تحریم ها را کنار بگذارد، ما مذاکره می کنیم، 
همین امر باعث می شود که ترامپ بگوید من 
مذاکره نمی کنــم؛ آدم از عملکرد برخی از 
مسئوالن متعجب می شود. نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رهبری 
سال ۹۲ جلســه ای با اعضای هیئت دولت 
یازدهم داشتند که تمام جناح های سیاسی 

و مغزهای اقتصادی را دعوت کردند و طرح 
اقتصاد مقاومتــی را توضیح دادند، اکنون ۶ 
سال گذشته این طرح بر زمین مانده و نتیجه 
سه سال مذاکره فشارهای اقتصادی بر مردم 

و شیطنت های دشمن است.

 معامله قرن نتیجه 40 سال مذاکره 
فلسطینیان با آمریکاست

خطیب جمعه مشهد با بیان اینکه سازمان 
آزادی بخش فلســطین از ۴۰ ســال قبل و 
بیشتر در حال مذاکره با آمریکاست، اضافه 
کرد: آخر این مذاکره به معامله قرن کشید 
که این ســازمان حتی از مردم و آرمان های 
فلســطین فاصله گرفت. معامله قرن فیلم 
سینمایی اســت که هالیوود در سال ۱۹۸۶ 
ســاخت و در آمریــکا اکران کــرد، درواقع 
صهیونیست نقش همان قاچاقچیان اسلحه را 
دارد که قرار است سر مردم فلسطین را کاله 
بگذارد و اسلحه نیرنگ و شیطنت خود را به 
آن ها بفروشد، مشاور سیاسی ترامپ به همین 
علت اســم این فیلم را بر روی طرح معامله 
قرن گذاشت تا شاید بتوانند حیات اسرائیل 

را تضمین کنند.

آیت اهلل علم الهدی با اظهار تعجب از تکرار موضوع مذاکره:

برجام جز تحریم   بیشتر نتیجه دیگری داشت؟

 با ســالم وخدا قوت به مســئوالن محترم آموزش و پرورش! همکاران فرهنگی حدوداً 
از فروردین ۹۸ در نوبت دوم مشــغول به خدمت هســتند، ولی با این وضعیت نابسامان 
اقتصادی تا کنون حق الزحمه ای پرداخت نشــده، لطفاً این قشــر زحمتکش و مظلوم را 

دریابید. 09150007197
 امرا و وزرا و پادشاهان و مجلسی ها و آقازاده های خارج نشین شان در برابر هر حقی که 
از مردم می خورند و ضایع می کنند باید در دنیا و آخرت جوابگو باشند! چون خوشی هاشان 
را به قیمت نابودی و به فقر و فالکت کشیده شدن ۶۰ میلیون انسان مسلمان به دست 

می آورند، به چه حسابی؟ و برای چی؟ 09350007054
 آمریکا باید جوابگوی این سؤال باشد که: آیا ایران و آمریکا در حال جنگ نظامی بودند 
که رئیس جمهور قماربازشان دستور شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را صادر و آن ها 

اجرا کردند؟! 09010009087
  از صداوسیما و رسانه ها انتظار داریم انصاف و خدا را مد نظر داشته باشند. درباره طب 
اســالمی حتی یک بار در برنامه های رسمی و خبری گزارش و برنامه یا مناظره ای پخش 
نکردند، ولی با یک کلیپ که متعلق به دو ســال قبل بوده و با اهداف سیاســی بُلد شده، 
گزارشی و حکمی مبنی برقلع و قمع صادر می شود. بماند طب مدرن چه پول ها و جان ها 

را هدر داده است و یکه تازی می کند. 09120005571
 وقتی که رهبر معظم انقالب مدت ها پیش فرمودند واردات هر کاالیی که تولید داخل 
دارد، جهت حمایت از کاال و صنعت و کارگران داخلی ممنوع شود، چرا نمایندگان ملت 
در مجلس این فرمایش را قانون نمی کنند تا این دولت واردات محور، با این حجم عظیم 

وارداتش، تیشه به ریشه خودمان نزند؟ 09190000996
 از غیور مردان سپاه جمهوری اسالمی ایران عاجزانه درخواست دارم هر چه زودتر قصاص 
خون سپهبد شهید قاسم سلیمانی را از شــخص قاتل ایشان، ترامپ تروریست بگیرند. 
احساس خفگی به آدمی دست می دهد وقتی می بیند این قاتل دلقک مسلک هنوز در این 

کره خاکی نفس می کشد. 09150002417
 مصاحبــه آقای ظریف وزیر خارجه را دیدم و بســیار ناراحت شــدم. جناب 
آقای ظریف شــرف و انسانیت و خون شــهدا و حاج قاسم را مد نظر بگیر، هنوز 
چهلم حاج قاسم سلیمانی نرســیده که شما این جور از مذاکره با آمریکا سخن 
می گویید. آقای ظریف! به کجا چنین شــتابان؟ما به دنبال انتقام سخت هستیم 

وعزت و شرافت ایران عزیز. 09150007672

چالش غرب با ایران صرفاً پس از انقالب اسالمی بوده است؟
درباره یک اشتباه ذهنی

یکی از معادالت مطرح در افکار بخشــی از جامعه ایران هزینه چالش با غرب و طرح 
این سؤال بوده است که آیا اساساً نوع استقالل گرایی که بخشی از حاکمیت جمهوری 
اسالمی در برابر غرب داشته است، هزینه های باالیی را برای جمهوری اسالمی نداشته 
است؟ قائلین به این دیدگاه با نگاهی مقطعی و منفصل اغلب اصل چالش بین ایران و 
غرب را معطوف به دوران بعد از انقالب اسالمی و به ویژه واقعه تسخیر النه جاسوسی 
یا سر دادن شعار مرگ بر آمریکا می دانند. نگاهی به سیر تاریخی ارتباط ایران و تمدن 
غرب اما نشان دهنده استمرار این چالش در طول تاریخ با وجود جابه جایی سطح و نوع 
این چالش است. به عنوان مثال در جنگ اول جهانی و در عین اعالم بی طرفی ایران هر 
دو کشور آمریکا و انگلیس اقدام به اشغال ایران کرده که حاصل آن کشتار چند میلیون 
نفر از مردم کشــور در اثر قحطی سال های مذکور است. این در حالی است که بیشتر 
حاکمان قاجار از سیاست کرنش در برابر غرب پیروی می کردند؛ به طوری که در بخش 
مهمی از دوران حاکمیت این سلسله بخش های مهمی از کشور در جنوب و شمال در 
اختیار دو دولت روسیه تزاری و انگلیس قرار داشت. این اتفاقی است که در جریان جنگ 
دوم جهانی تکرار و ایران در مدت چند روز از ســوی دولت های متفق اشــغال شده و 
پادشاهی که دست نشانده غرب بوده برکنار و دولت های اشغال کننده حکومت دیگری را 
بر ایران منصوب می کنند. در دورانی این چالش در قالب درگیری نهضت ملی شدن نفت 
متبلور می شود؛ زیرا درحالی که اصلی ترین شعار این نهضت افزایش عایدی ایران از درآمد 
سرمایه ملی خود است، دولت انگلیس با همراهی آمریکایی که اعتماد رهبر نهضت را نیز 
به خود جلب کرده، دست به کودتا زده و موجب استمرار دیکتاتوری پهلوی در کشور 
می شود. در همین حکومت است که چالش هایی مانند قانون کاپیتوالسیون بروز پیدا 
می کند که دعوای آن به تعبیر امام)ره( بر سر این است که اگر یک آشپز آمریکایی مرجع 
تقلید یا شاه ایران را ترور کند، حکومت ایران حق محاکمه وی را هم ندارد. البته این 
چالش پس از انقالب اسالمی نیز ادامه دارد. تسخیر النه جاسوسی، حمله به سکوهای 
نفتی ایران و سرنگونی هواپیمای مسافربری کشورمان نمونه هایی از ادامه این چالش 
به ویژه در سال های ابتدایی حیات انقالب است. امروز نیز این چالش با تغییر در سطح 
در اشکال دیگری ادامه دارد، با این تفاوت که امروز این ایران است که به دلیل برخوردار 
شدن از قدرت نرم و سخت باالتر نسبت به گذشته پهپاد جاسوسی آمریکا را سرنگون 
کرده و این کشور را از بخش مهمی از منطقه مانند یمن و سوریه خارج و مرزهای تقابل 
را برخالف سیر تاریخی آن که همواره یکجانبه و تنها هزینه زا برای ملت ایران بوده است، 
به دریای سرخ و مدیترانه کشانده است. در واقع با مرور سیر تاریخی ارتباط ایران و غرب 
می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود فراز و نشیب در ارتباط حکومت ها و دولت های 
ایران با غرب، چالش بین ملت ایران و غرب نه تنها محصول انقالب اسالمی یا شعار مرگ 
بر آمریکا نبوده است که در طول تاریخ استمرار داشته و انقالب اسالمی تنها سطح و 

معادله هزینه-فایده این چالش را به نفع ملت ایران تغییر داده است.

حاشیه ای بر مظلومیت 
انقالب اسالمی و ریشه های آن

چهار دهه گذشته اســت، اما به راستی ما با 
تمام ابزار پیشــرفته و امروزی که در اختیار 
داریم، از شرح آنچه در ۱۲ بهمن ۱357 بر 
این مردم و ســرزمین گذشت ناتوانیم. همه 
ســاله دهه فجر برای نسل نوپای ما که آن 
روزهــا را ندیده و همواره بــا جعل تاریخ از 
سوی دشمنان مواجه بوده، مساوی است با 
انبوهی از برنامه های  تکراری، از ریسه بستن 
کاغذهای رنگی در کالس های دانش آموزی 
تا ســخنرانی های بی حاصل و کم مخاطب 
محافل دانشــجویی، در رســانه نیز مشتی 
فیلــم و برنامه تکراری کــه از فرط تجدید 
پخش همه آن را حفظ شده اند همزمان به 
نمایش درمی آید. یک جور رفع تکلیف تا این 
۱۰روز بگذرد و وظیفه شــرح دقیق انقالب 
و آرمان هــای آن که گویی تنها به این دهه 

منحصر شده است در تقویم تمام شود.
نتیجــه این رفتار رقت بار آن شــده که وقتی 
نسل جوان و حتی میانسال ما، پایش به خارج 
از مرزهای این سرزمین می رسد و با برخی از 
مخاطبان واقعی و متأثر از انقالب اسالمی در 
اقصی نقاط جهان روبه رو می شود یا تصاویر و 
مستندهایی از آن ها در رسانه های بی طرف را 
مشاهده می کند، توانایی هضم این حقیقت را 
ندارد. این حقیقت که انقالب اسالمی پایه های 
فکری و حکومتی همه نظام های جعلی و ظالم 
آن عصــر را تا امروز تهدیــد کرده و می کند و 
ملل بســیاری از آن درس گرفتــه و تا امروز 
متأثر از آنند. اینجاســت که شــهروند ایرانی 
از خود می پرســد؛ »به راســتی در بهمن 57 و 
ماه ها و سال های پیش از آن در کشور من چه 
رخ داده و بر ســر مردمم چه آمده که چنین 
حرکت عظیمی دستاورد آن بود؟ و متعاقب این 
پرســش از اینکه در رسانه های خودی اثری از 

این مباحث ریشه ای نیست، حیران می ماند.
بــاری هدفم از این مقدمــه طوالنی آن بود تا 
یادآوری کنم که اگر ما با هزینه های سنگین 
و حتی با منت و صرف هزینه های نجومی برای 
عده ای که هیچ گاه درک درستی از این وقایع 
نداشته اند، متوسل به ساخت شوها، سریال ها و 
برنامه هایی می شویم که یگانه قوت آن سرگرمی 
)به هر قیمتی( برای مخاطب محسوب می شود، 
عیبــی ندارد. به عنوان یک نیمه کارشــناس 
دنیای رســانه می گویم؛ خســته نباشید! زیرا 
یکی از کارکردهای هر رسانه جمعی، می تواند 
و گاه باید سرگرم کردن مخاطب باشد. اما آیا ما 
اولویت های خود را رعایت و به اهداف اصلی مان 
که همانا شناساندن انقالب اسالمی و ریشه های 
آن به نســل پس از انقالب بوده، رسیده ایم که 
اکنون چنین با سرعت نور به سمت گزینه های 
ســرگرم کننده دیگر غش کرده و برنامه های 
مرتبط با انقالب اســالمی را به مناســبت ها 

منحصر کرده ایم؟
آیا دســت اندرکاران فرهنگی و رسانه ای ما 
هرگز اندیشــیده اند چرا انقالب اسالمی در 
خارج از مرزهای سرزمینی اش، دقیق و منزه 
و پاکیزه تر از آنچه در ذهن غایب نسل امروز 
ماست، شناخته می شود؟ مگر نه آنکه جوانان 
غربی و عربی و آفریقایی و خاور دور و... اصاًل 
در برد رسانه ای ما نیستند، بسیاری شناخت 
شفاف و واقع بینانه ای از نبرد استکبار با این 
مردم و آرمان های انقالبی آن ها دارند؟ چرا؟ 
باری به گمان این قلم عطف به همین واقعیت 
تلخ نشــان می دهد دســتگاه های عریض و 
طویل فرهنگی و رسانه ای ما در انجام وظایف 
خود، یعنی معرفی حقیقت انقالب اسالمی 
جدا از عملکردها و تشکل های جناحی فعلی 
حاکم بر نظام، به نسل امروز ناتوان بوده اند؛ 
زیرا بیشتر خود آنان نیز در این عرصه سینه 
چاک جناح و جهتی بوده اند. بیایید همه با 
هم برای رفع این نقص بزرگ چاره اندیشی 
کنیم؛ چرا که فردا بســیار دیرتر از آن است 

که فکرش را می کنید!

صدای مردم   

  روحانی و خاتمی باهم دیدار کردند، اما نه برای انتخابات
خبر دیدار سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات با حسن روحانی رئیس جمهور حواشی 
در پی داشت که برخی این دیدار را گفت وگویی پیرامون تصمیم گیری راجع به انتخابات بیان 
کردند، اما جواد امام در گفت و گو با ایلنا، درباره گفت وگوی خاتمی و روحانی درباره انتخابات، 
گفت: کسانی که این مباحث را مطرح می کنند در حال حاشیه سازی بوده و هدفشان هم 
آقای روحانی است؛ وگرنه جلسه آقای خاتمی با آقای روحانی نخستین جلسه نبوده و هیچ 

ارتباطی به بحث انتخابات نداشته است.

  اصالح طلبان آرای خاکستری را از دست داده اند؟
ابراهیم فیاض، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، در بخشی از گفت وگو با خبرآنالین 
درباره شعارهای اصالح طلبان و اصول گرایان در این دوره و تأثیر این وعده ها و شعارها روی 
آرای خاکستری گفت: تمام اصالح طلبان پیر شده اند و جوان ندارند و جوان ها اصالح طلبان 
را رها کردند؛ یعنی اصالح طلبان مرجعیت جوانی را ندارند، در واقع جوان ها از اصالح طلبان 
بریده اند؛ چون مدام شعار داده اند و در نهایت راه اصول گرایان را در بعد انباشت ثروت در پیش 
گرفتنــد. بعضی از این آقایان می خواهند زندگی کنند و اکنون هم برای تفریح می خواهند 

بیایند. شما ببینید در مجلس فعلی اصالح طلبان چه کرده اند؟ هیچ کاری.

  توصیه ماندگاری درباره رأی دادن به نترس ها
حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی ماندگاری خطیب و استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اگر 
امت با والیت بوده و پیوند آنان محکم باشد، دشمن عقب نشینی می کند، تصریح کرد: نباید 
از دشمن ترسید و باید به نترس ها رأی داد. امیدوار باشیم و به امیدوارها رأی دهیم. مجاهد 

باشیم و به مجاهدها رأی دهیم. به آن هایی که ترسیدند و جاخالی کردند، امیدی نیست.

  پشیمانی توکلی از اصالح نکردن قانون انتخابات
احمد توکلی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 
دیده بان شــفافیت و عدالت در نامه ای به اعضای شــورای نگهبان خواستار تجدیدنظر در رد 
صالحیت فهرستی از اصالح طلبان شد. وی افزود: یک امر مذموم اجتناب ناپذیر در شرایط امروز 
کشــور، ناتوانی شورای نگهبان از اجرای درست قانون انتخابات است. این عیب عمدتاً معلول 
قانون انتخابات اســت که شاخص های روشــنی برای احراز صالحیت ها و فرصت کافی برای 
شورای محترم نگهبان برای ارزیابی صالحیت ها، همراه با اقناع داوطلبان و عموم مردم فراهم 
نمی سازد. خود را به دلیل کوتاهی در اصالح قانون انتخابات در زمان نمایندگی مالمت می کنم.

  اعالم نتایج اولیه انتخابات درون گروهی اصول گرایان
لیست ۹۰ نفره ائتالف جبهه مردمی نیروهای انقالب پس از انتخابات اعضای مجمع عمومی 
این ائتالف مشخص شد. این انتخابات در بین حدود ۸هزار نفر از اعضای مردمی این ائتالف و 
به صورت الکترونیکی با سامانه ای که برای این موضوع طراحی شده بود، انجام شد. فهرست اولیه 
انتخاب شدگان متشکل از روحانیون، بانوان، جوانان و چهره های شاخص باالی 5۰ سال است.

  توصیه های انتخاباتی امام جمعه تهران به مردم
امام جمعه موقت تهران با اشاره به انتخابات ۲ اسفند خطاب به مردم گفت: هرچه گله دارید 
از مسئول و وزیر و استاندار و ... فعالً همه را کنار بگذارید و برای رضای خدا در سر صندوق ها 

حاضر شوید و امانت را به کسی که در آن خیانت می کند، ندهید.

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

آیا برجام جز 
فشار اقتصادی 
بیشتر، قرار گرفتن 
معیشت مردم در 
تنگنا و تحریم های 
بیشتر چیز دیگری 
به همراه داشت؟

بــــــــرش

مجلس نهم؛ از وحدت تا انشعاب اصول گرایی
سمیه زمانی: در مجلس هشتم، تقابل میان اصول گرایان در قالب 
تضاد میان دولت و مجلس نمایان شد. در چنین فضایی و در شرایط 
ضعف اصالح طلبان، اصول گرایان ســنتی با محوریت حزب مؤتلفه 
اسالمی وحدت اصول گرایی را در انتخابات مجلس نهم مطرح کردند 
که در عمل تحقق نیافــت. جبهه متحد اصول گرایی از هفت عضو 
داوری و هشــت نماینده منتخب تشکل ها تشکیل می شد. هشت 
نماینده منتخب نیز »کمیته اجرایی وحدت اصول گرایان« را با حضور 
نمایندگان جمعیت ایثارگران و رهپویان انقالب اسالمی، جبهه پیروان 

رهبری، طیف قالیباف و الریجانی و جبهه پایداری شکل دادند. 
حضور نمایندگان الریجانی و قالیباف در راستای جلوگیری از انشعاب 
اصول گرایان بود. اّما مشخص شدن ترکیب این گروه موجب شد تا 
مخالفت هایی درون جبهه اصول گرایی شکل بگیرد.محسن رضایی 
که در دوره پیشــین انتخابات با الریجانی و قالیباف ائتالف فراگیر 
اصول گرایان را شکل داده بود، به دلیل دعوت نشدن به این جبهه 
گالیه مند بود. از سویی نیز جبهه پایداری حضور نمایندگان الریجانی 

و قالیباف را مخالف موضع گیری خود در برابر فتنه ارزیابی می کرد.
همین موجب جدا شــدن جبهه پایداری، ایجاد »جبهه ایستادگی 
ایران اســالمی« توسط رضایی شــد. جبهه ایســتادگی در ابتدا 
حجت االسالم سیدمحمود علوی را در فهرست خود قرار داد، اّما پس 

از رد صالحیت او از سوی شورای نگهبان، محمدحسن ابوترابی فرد 
را جایگزین او کرد. 

همچنین چون جبهه متحد از علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان 
و علی عباســپور تهرانــی به دلیل موضع گیری هــای آنان پس از 
حوادث انتخاباتــی ۱3۸۸ حمایت نکرد، آن ها نیز در قالب »جبهه 
صدای ملت« از اصول گرایان انشــعاب یافتند. در واقع اصول گرایان 
سنتی مانند حزب مؤتلفه با حمایت از جمعیت ایثارگران و رهپویان 
انقالب اسالمی و عدم حمایت از مطهری، نشان دادند که با جمعیت 

ایثارگران و رهپویان انقالب اسالمی قرابت بیشتری دارند. 
سیدشــهاب الدین صدر نیز به دلیل اجتناب جبهه پایداری از قرار 
دادن نام او در فهرســت خود، »جبهه بصیرت و بیداری اسالمی« را 
شــکل داد. اما صالحیت صدر نیز توسط شورای نگهبان رد شد تا 
این جبهه با فهرســتی بدون او و علوی و با ۲۸ نامزد دیگر از میان 

اصول گرایان وارد رقابت شود. 
از ســویی حامیان احمدی نژاد و رحیم مشایی نیز با ایجاد »جبهه 
توحیــد و عدالــت« وارد انتخابات شــدند. اختالف آنان با ســایر 
اصول گرایان منتقد و مخالف دولت در بیانیه این جبهه که خود را 
»دانشجویان و طالب حامی گفتمان انقالب و دولت اسالمی« نامیدند؛ 

آشکار بود. اما رد صالحیت ها شامل تمام اعضای این جبهه شد.

اصالح طلبان نیز در انتخابات مجلس نهم چند دســته شدند. عده ای 
چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به تحریم 
انتخابــات پرداختند. اما مجمع روحانیون مبارز، حزب اعتماد ملی و 
کارگزاران سازندگی هر چند به حمایت یا انتشار فهرستی نپرداختند، 
امــا آن را هــم تحریم نکردنــد. در مقابل اما خانــه کارگر و حزب 
مردم ساالری فهرست ۱5 نفره ای در تهران منتشر کردند و حتی حزب 

مردم ساالری فهرست ۱۶۰ نفره ای برای سرتاسر کشور ارائه کرد.
در نهایت انتخابات در تاریخ ۱۲ اســفند سال ۱3۹۰ برگزار شد و 
اصول گرایان اکثریت کرسی های مجلس را کسب کردند. در این دوره 
تعداد اصالح طلبان آن قدر انگشت شمار بود که حتی توان تشکیل 
فراکسیون نیافتند. نزدیکی دو تشکل رهپویان و جمعیت ایثارگران 
به جبهه پایداری موجب شکل گیری صف بندی جدیدی در حمایت 
از ریاست حدادعادل در مقابل گزینه جبهه متحد اصول گرایی یعنی 
الریجانی شد. آن ها در قالب فراکسیون اقلیت با عنوان »اصول گرایان« 
از حامیان ریاســت الریجانی یعنی فراکســیون اکثریت با عنوان 
»اصول گرایان رهروان والیت« متمایز شدند. در این مجلس از میان 
۶۹7 طرح و الیحه ۱۹5 مورد تصویب و ابالغ شد که مهم ترین آن 
شاید »الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای« و »اقدام متناسب و 

متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« بود.

 سیاست/ رحمان حبیبی  FATF در بیانیه مهرماه ۱3۹۸ خود 
تهدید کرده بود در صورتی که ایران تا فوریه ۲۰۲۰ لوایح الحاق به 
کنوانسیون های پالرمو و CFT را تصویب نکند، FATF نیز تعلیق 
اقدام های متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد 
تا اقدام های مقابله ای را ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اجرایی 
کنند. به تعبیری حضور ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد 
 FATF ماند. اکنون در ابتدای ماه فوریه و در آســتانه پایان مهلت
هستیم، اما با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت 
 CFT یکساله در مورد لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و
تصمیمی نگرفته است، از لحاظ حقوقی این دو الیحه مذکور عماًل 
رد شده است. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قرار گرفتن نام 
ایران در لیست اقدام مقابله ای تأثیری بر وضعیت اقتصادی و بانکی 

کشور خواهد داشت؟

 ایران ۹۵ درصد از برنامه اقدام FATF را انجام داد
پس از آنکه طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال ۱3۹5 بدون اطالع 
نهادهای رسمی کشور، تعهد سطح باالی سیاسی به FATF داده 
بود، این نهاد بین  الدولی به طور اســمی نام ایران را از لیست اقدام 
مقابله ای )لیست سیاه( تعلیق کرد. دولت نیز در راستای همکاری 
با FATF تا نیمه  نخست سال ۱3۹7 حدود 37 مورد از ۴۱ برنامه 
اقدام را انجام داده اســت. از چهار درخواست باقیمانده FATF دو 
الیحه داخلی »اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم« در ۱5 
مرداد ۹7 و »اصالح قانون مبارزه با پولشــویی« در ۱5 دی ماه ۹7 

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. 
FATF نه تنها تالش های صورت گرفته از ســوی ایران را نادیده 
می گیرد، بلکه در برابر انفعال ایران گستاخ هم شده است؛ چراکه از 

یک سو برخی از مفاد این قوانین را قبول ندارد و از ایران می خواهد 
که آن ها را اصالح کند و از ســوی دیگر تمــام توان خودش را بر 
تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT که 5 

درصد از برنامه اقدام را شامل می شود، متمرکز کرده است. 
این امر نشان می دهد که FATF به شدت سیاسی عمل می کند. 
چنانچه اگر FATF یک نهاد فنی بود، باید با توجه به انجام شدن 
3۹ مورد از ۴۱ بند اقدام از ســوی ایران، گشایشــی در وضعیت 
اقتصادی کشور ایجاد می شد. اصرار FATF به تصویب دو الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT نشان می دهد که این دو 
کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است کهFATF برای ایران 
در نظر گرفته بود. حتی مقامات آمریکایی هم خواســتار تصویب 

فوری این لوایح از سوی ایران شدند. 

 ناچیز بودن تهدیدهای FATF در مقابل تحریم های آمریکا
در حالی که حامیان FATF معتقدند که با تصویب نشدن لوایح 
الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT، نام ایران در لیست 
اقدام مقابله ای قرار می گیرد و مبادالت بانکی ایران با جهان قطع 
می شود، اما شواهد نشان می دهد که حامیان لوایح مذکور دست 
به یک بزرگ نمایی از لیست اقدام مقابله ای FATF زدند و درک 
درســتی از آن ندارنــد. چنین تصور نادرســتی را می توان از آغاز 
همکاری ایران با FATF در ســال ۹5 اشاره کرد، یعنی زمانی که 
FATF برای ترغیب ایران به انجام برنامه اقدام، نام ایران را به طور 
اسمی و نه واقعی از لیست اقدام مقابله ای تعلیق کرد و تصور همگان 
نیز بر آن بوده است که کل موارد نه گانه اقدام مقابله ای ذیل توصیه 

شماره ۱۹ علیه ایران تعلیق شده است. 
بررسی های دقیق تر از بیانیه های FATF نشان می دهد که بند 

A »شناخت تقویت شده مشتری« به عنوان مهم ترین بند اقدام 
مقابله ای هیچ گاه تعلیق نشده و از سال ۹5 تاکنون علیه ایران 
در حال پیگیری است. عالوه بر بند A، در ژوئن و اکتبر ۲۰۱۹ 
نیز بندهای H، B و I از اقدام مقابله ای FATF علیه ایران اجرا 
شده است. حتی با عملیاتی شدن تهدید FATF به اجرای پنج 
بند دیگر از اقدام مقابله ای در فوریه ۲۰۲۰، باز هم وضعیت ایران 
 A تغییر نخواهد کرد؛ چراکه اساســاً این بندها در قیاس با بند

بسیار ناچیز هستند. 
همچنین این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که FATF در تعامل 
با کشــوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدام های مقابله ای 
قرار می گیرد، درنهایت می تواند درخواست افزایش نظارت داشته 
باشــد و بحث قطع روابط کارگزاری بانکی در این توصیه ها وجود 
ندارد. تنها این تحریم های آمریکاست که به صورت قاطعانه دستور 
به قطع همــکاری داده و تنبیهات جدی بــرای خاطیان در نظر 
می گیــرد. در نتیجه، اقدام های وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال 
تحریم های بانکی علیه کشورها بسیار مؤثرتر و مهم تر از توصیه های 
FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم های 
بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدام های مقابله ای 
هیچ تغییری در وضعیت کشــور ایجــاد نخواهد کرد. همان گونه 
که عملیاتی شــدن سه بند از اقدام های مقابله ای )B، H، و I( در 
دوره های اخیر نیز، تأثیری بر روی روابط بانکی کشــور در شرایط 

تحریم نداشته است. بدون تیتر
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مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان

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

سیاست خارجی

قدس در آستانه پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی اثرات تهدیدهای این نهاد را بررسی می کند

 FATF لیست سیاه؛ لولوِی سِر َخرمن

داستان مجلس )16(

دولت
واکنش همتی به راه اندازی کانال مبادله دارو 

 فقط 2/5 میلیون دالر
 از منابع خودمان بود

مهر: عبدالناصــر همتی، رئیس 
کل بانــک مرکزی ایران در یکی 
از شــبکه های اجتماعــی گفت: 
داروی مبادله شــده با پیگیری 
و درخواســت ســفارت دولــت 
ســوئیس و در حد ۲/5 میلیون 

دالر آن هــم از طریق منابع موجود بانک مرکزی نزد یک 
بانک سوئیسی و از طریق شرکت های سوئیسی بوده است. 
وی صرف انجام مکانیســم فنی مبادله بدون امکان انتقال 
منابع را کافی ندانســت و فراهم ســازی مکانیسم انتقال 
منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت 

ادعای آمریکایی ها اعالم کرد.

سیاست خارجی
آمریکا صالحی را هم تحریم کرد

 کمالوندی: برنامه های هسته ای ایران 
با قوت ادامه می یابد

خزانه داری  وزارت  سیاســت: 
آمریکا، سازمان انرژی اتمی ایران 
و رئیس آن علــی صالحی را در 
فهرســت تحریم های این کشور 
ســازمان  ســخنگوی  داد.  قرار 
انرژی اتمــی تحریم  صالحی را 

بازی سیاسی آمریکا خواند و با بیان اینکه این اقداماِت از 
روی استیصال هیچ ارزشی ندارد، تصریح کرد: برنامه های 
هســته ای ایران با قوت ادامه می یابــد. آمریکا با خروج از 
برجــام و نقض عهــدی که صورت داد، بــه هیچ وجه در 
جایگاهی نیست که بخواهد نسبت به نحوه اجرای تعهدات 

ایران اظهارنظر کند.

دفاعی- امنیتی
تعجب مقام ارتش آمریکا از حجم مهمات ایران

 جراحت های نظامیان عین االسد 
رو به افزایش است

رئیس  میلــی«،  »مارک  فارس: 
ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته 
جراحت هــای نظامیان آمریکا به 
دلیــل حمله موشــکی ایران به 
پایگاه »عین االسد« در عراق رو به 
افزایش است. مارک میلی با اشاره 

به آمارهای پیشتر اعالم شده درباره تلفات نظامیان آمریکا در 
حمله موشکی ایران گفت: جای شگفتی نیست که دست کم 
5۰ نظامی آمریکایی در حمله موشــکی ایران ضربه مغزی 
شــده اند. میلی افزود: »مهمات ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پوندی به 
ســمت آن ها روانه می شد.« او اضافه کرد شمار زخمی ها رو 

به افزایش است.

 شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9174 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 میثم ظهوریان

 عضو شورای فدراسیون روسیه )سنا( حمله 
موشکی ایران به پایگاه آمریکا را بسیار دقیق 
دانســت و گفت: ایرانی ها اجــازه نمی دهند 
نیروهــای خارجی کــه به طــور غیرقانونی 
در خاورمیانه هســتند، هر طور که دلشــان 
می خواهد عمل کــرده و قوانین بین المللی را 

نقض کنند.
 والیتی، مشاور رهبر معظم انقالب در امور 
بین الملل با بیان اینکه معامله قرن در حقیقت 
فریب قرن است، گفت: طرح معامله قرن هرگز 

به سرانجام نخواهد رسید.
 ســخنگوی شــورای نگهبان خاطرنشــان 
کرد: طرح شــفافیت و نظارت بر تأمین مالی 
فعالیت هــای انتخاباتــی در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی مورد تأیید این شورا قرار گرفت.
 رئیس دســتگاه قضا در بیانیه ای با اشاره 
به اینکه طــرح معامله قــرن مغایر با حقوق 
بین الملل و ترفندی فریبکارانه برای تحکیم 
ظلم و تجاوزگری است،گفت: معامله قرن که 
بر پایه های ظلم و تجاوز بر ملت فلســطین 
بنا شده اســت، نه تنها امنیت و ثبات را برای 
صهیونیســت ها به ارمغان نخواهد آورد، بلکه 
ناامنی را بیش از گذشته در فلسطین اشغالی 

نهادینه خواهد کرد.



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

ختم 400 هزار سوره »کوثر« در دهه فاطمیه   آستان: رئیس اداره علوم قرآنی از انجام بیش از 400 هزار ختم سوره »کوثر« در ایام دهه فاطمیه در حرم مطهر رضوی خبر داد. حجت االسالم شجاع 
همچنین با اشاره به اختصاص سوره مبارکه »انسان« به اهل بیت پیامبر)ص( به ویژه حضرت زهرا)س(، اظهار کرد: در این ایام همچنین بیش از 300 هزار ختم سوره »انسان« با مشارکت زائران و مجاوران حریم 

قدسی رضوی انجام شده است. وی تصریح کرد: همچنین بیش از 192 هزار ختم سوره »نور«، 521 هزار ختم سوره »حمد« و 906 هزار ختم سوره »یس« انجام شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r آیین »تجلیل از خادمان افغانستانی اربعین حسینی« 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد

آســتان: با همکاری ســتاد اربعین 
حسینی و مرکز امور بین الملل آستان 
قدس رضــوی در آیینــی از خادمان 
افغانســتانی همایش عظیــم اربعین 
حسینی در حرم مطهر رضوی تجلیل 

به عمل آمد.
این مراســم شــامگاه پنجشــنبه ۱۰ 

بهمن ماه با حضور حجت االســام محمدجواد حاج علی اکبری، مسئول شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و 7۰۰ خادم و دست اندرکار افغانستانی مواکب 

حسینی در سالن قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
محمدتقی هاشــمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان 
رضوی در این همایش با بیان اینکه سپهبد شهید قاسم سلیمانی به همراه یاران 
خود، فرصت امنی برای برگزاری مراسم اربعین فراهم کردند، گفت: امروز سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی با خون خویش طایه دار خروج آمریکا در منطقه شده است.

وی افزود: اربعین امســال به همــراه میزبانی و حمایت شــما خادمان، تفاوت 
چشمگیری نسبت به سال های گذشته داشت و رشد ۳۰درصدی حضور زائران 
در اربعین امســال را شــاهد بودیم. وی ضمن اشاره به نمایشگاه عکس اربعین 
خراسان رضوی، تصریح کرد: اگرچه نمایشگاه عکس اربعین پایان خواهد یافت 
اما از امســال دبیرخانه دائمی اربعین برپا خواهد بود.محمدعلی احمدی، رئیس 
ستاد اربعین مهاجرین خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم، با بیان اینکه تمام 
زائران افغانســتانی اربعین حسینی به همت جامعه خدمت رسان مهاجر، در حد 
اعا پذیرایی شدند، گفت: تمام نهادها اعم از سپاه پاسداران انقاب اسامی، اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و... نقش محوری در اداره امور اسکان و 

پذیرایی این زائران را بر عهده داشتند که جای قدردانی و تشکر دارد.
وی با اشاره به خدمات آستان قدس رضوی به این زائران ابراز کرد: آستان قدس 
رضوی نیز در کنار سایر نهادها و ارگان ها، با برپایی موکب هایی در مرز دوغارون 

بهترین امکانات را در اختیار زائران افغانستانی اربعین حسینی قرار داد.
این مقام مســئول با بیان اینکه فرهنگ موکب داری در ســال های اخیر رشــد 
چشمگیری داشــته اســت، افزود: امیدواریم بتوانیم در سال های آینده، زمینه 
همکاری گسترده تری برای خدمت رسانی هر چه شایسته تر به زائران افغانستانی 
فراهم آوریم.گفتنی است، در ادامه این مراسم، با حضور سرکنسولی کشورهای 
افغانســتان و عراق در مشهد، فرماندار تایباد و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه 
اتباع خارجی خراسان رضوی از مسئوالن موکب های اربعین حسینی قدردانی و 

تجلیل به عمل آمد.

همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( انجام شد
 j عیادت خدام حضرت رضا 

از بیماران بیمارستان های مشهد
آســتان: همزمان با ایام ســوگواری 
شــهادت حضرت فاطمه)س( خادمان 
حرم مطهر رضوی با حمل پرچم سبز 
گنبد بــارگاه امام مهربانی ها به عیادت 
تعــدادی از بیماران بیمارســتان های 

مشهد رفتند.
همزمان با فرا رسیدن دهه فاطمیه و ایام 

عزاداری ام ابیها)س( گروهی از خادمان بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( با حضور در 
بیمارستان های شــیخ، امید، مهر و... از بیماران بستری در بخش های اورژانس، 
داخلی، دیالیز، نورولوژی، جراحی، شــیمی درمانی و هماتولوژی این بیمارستان 
عیــادت کردند. در این آیین معنوی خادمان حرم مطهر رضوی عاوه بر عیادت 
با گرداندن پرچم منسوب به امام علی بن موسی الرضا)ع( شرایط زیارت از راه دور 

حرم مطهر رضوی را برای بیماران فراهم کردند.

ویژه  كاشانی   مروج   قدس/محمدحسین 
برنامه های مذهبی و فرهنگی بارگاه مطهر حضرت 
امام رضا)ع( در ایام اهلل دهه مبارک فجر ۱۳98 
از سوی معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس 

رضوی اعام شد. 
این برنامه ها شامل مراسم و برنامه های مختلف 
بــرای مخاطبان، زائران و مجــاوران حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( در گروه های ســنی گوناگون، 
برادران، خواهران، کودکان و نوجوانان، جوانان و 
خانواده ها با تنوع در زمان و مکان اجرا و متناسب 
با موضوعات و مناســبت های ملــی و مذهبی 
در ایــام اهلل دهه مبارک فجر انقاب اســامی از 
۱2 تا 22 بهمن ماه ســال  جاری در زمینه های 
مختلف از جمله: »تبلیغی«، »قرآنی«، »پرسمان 
و نشســت های تخصصی«، »بخش بین الملل«، 
»برنامه های ویژه بانوان«، »پایگاه های فرهنگی و 
گروه های زیارتی«، »فضای مجازی« و... تدارک 

دیده شده است.
شرح برنامه ها را به نقل از 
شــریعتی نژاد،  حســین 
معاون تبلیغات اســامی 
رضوی  قــدس  آســتان 

بخوانید. 

 گلبانگ اهلل اكبر 
در گلدسته های حرم مطهر رضوی

مراســم گرامیداشــت ۱2 بهمن ماه، سالروز ورود 
تاریخی رهبر کبیر انقاب حضرت امام خمینی)ره( 
به میهن اسامی ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۱2 
بهمن ماه با ســخنرانی حجت االسام والمسلمین 
پناهیان و مدیحه ســرایی علی مائکه از مداحان 
اهل بیــت عصمت و طهارت)ع( به همراه ســرود 
و همخوانی در رواق امــام خمینی)ره( حرم منور 
رضوی برگزار می شــود. مراســم بزرگداشت شب 
پیــروزی انقاب اســامی ایران در روز دوشــنبه 
2۱ بهمن، پس از نماز مغرب و عشــا با سخنرانی 
حجت االسام  والمسلمین راشــد یزدی به همراه 
شــعرخوانی و مدیحه ســرایی مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع(، طنین گلبانگ اهلل اکبر توسط 
خدام بارگاه مقدس رضوی در گلدســته های حرم 
مطهرامام هشتم)ع( و برگزاری محفل قرآنی انجام 
خواهد شــد. همچنین به منظور گرامیداشت 22 

بهمن ماه، سالروز پیروزی شکوهمند انقاب اسامی 
و سقوط نظام شاهنشاهی در ایران، آیت اهلل رئیسی 
از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه 22 بهمن ماه سال 
جاری در رواق امام خمینی)ره( بارگاه مطهر حضرت 
ثامن الحجج)ع( به ایراد سخن خواهد پرداخت و پس 
از آن مهدی سروری از مداحان اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( به مدیحه سرایی می پردازد.

 رونقی در سخنرانی های 
رواق امام خمینی)ره(

در ایام دهه مبــارک فجر همچنین بیش از ۳۰ 
جلسه سخنرانی و بیان معارف ویژه عموم زائران 
و مجاوران در رواق امام خمینی)ره( پیش از اذان 
ظهر و پیش و پس از اذان مغرب و ۳۰ جلســه 
ســخنرانی در مسجد جامع گوهرشــاد برگزار 

می شود. این سخنرانی ها در موضوعات مختلف 
توسط سخنرانان، خطبا و اساتید حوزه و دانشگاه 
همچون حضرات آیات و حجج اسام: عبدخدایی، 
قمی، راشــد یــزدی، فرزانه، حــاج علی اکبری، 
رحیمیان، نظافت، رضایی تهرانی، ماندگاری و... 
برای استفاده زائران و مجاوران ایراد خواهد شد. 
همچنین در برنامه ها و مراسم فرهنگی و مذهبی 
حرم منور امام هشــتم)ع( در این ایام، مداحان و 
ذاکــران اهل بیت عصمت و طهارت)ع( همچون 
آقایان: مهدی ســروری، صادق آهنگران، عباس 
حیدرزاده، غامرضازاده، علی خوش چهره، علی 

مائکه و... به مدیحه سرایی خواهند پرداخت. 
گفتنی اســت، اجرای سرود های انقابی در دهه 
مبارک فجر از دیگر برنامه های پیش بینی شده در 

این ایام است.

 محافل قرآنی در دهه فجر به راه است 
به مناســبت بزرگداشــت 22بهمن ماه سالروز 
پیروزی انقاب اســامی ایران محفل باشــکوه 
قرآنی با حضور قاریان بین المللی ساعت2۱ روز 
دوشــنبه 2۱ بهمن ماه )شــب پیروزی انقاب 
اسامی ایران( پس از طنین گلبانگ اهلل اکبر در 
رواق امام خمینی)ره( حــرم مطهر امام رضا)ع( 

برگزار می شود.
محافل قرآنی ام ابیها)س( ویژه خواهران در رواق 
مبارکه حضــرت فاطمه زهرا)س(، محفل قرآنی 
ویژه کودک و نوجــوان در محل دارالقرآن کریم 
صحن جمهوری اســامی، سلسله نشست های 
قرآنی والفجر، نمایشگاه مفهومی تعاملی کودک 
و نوجوان، مسابقات قرآنی، کارگاه های هنرهای 
قرآنــی با محوریــت آیات قرآن کریــم در رواق 
حضرت زهرا)س( و دارالقرآن کریم، کارگاه تدبر 
در ســوره فجر، ختم قرآن کریم و حفظ ســوره 
فجر تقدیم به شهدای انقاب اسامی و... از دیگر 

برنامه های قرآنی در این ایام است.

 برای زائران غیرایرانی هم برنامه داریم 
بســیاری از زائران غیرایرانی نیز در دهه مبارک 
فجر، میهمان حرم امام هشــتم)ع( هســتند به 
همین دلیل ویژه برنامه هایی از ســوی معاونت 
تبلیغات اســامی برای آن ها تدارک دیده شده 
اســت. برگزاری مراســم فرهنگی- تبلیغی به 

زبان های عربی، اردو، آذری و انگلیســی شــامل 
ســخنرانی، قرائت دعــا، زیارت، مداحــی و... با 
موضوعات ســخنرانی مرتبط با انقاب اسامی، 
نقش رهبری در انقاب فرهنگی و حکومت دینی 
)بیداری اسامی(، تأثیر انقاب اسامی ایران بر 
هویت شیعی جمهوری آذربایجان، تأثیر انقاب 
اسامی ایران در بیداری اسامی ملت ها، جایگاه 
زن در اندیشه های امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری، انقاب اســامی ایران زمینه ساز انقاب 
جهانی حضرت مهدی)عج(، وحدت و همگرایی 
بر محور والیت، رمز پیشــرفت و... از برنامه های 

پیش بینی شده در این زمینه است.
نشســت تخصصی با زبان اردو بــا موضوع »آثار 
معنوی و تربیت اسامی در شبه قاره«، شب شعر 
چندزبانه )چهارمین شب شعر بین المللی انقاب 
 اســامی(، کارگاه ویژه کودکان اردو، فارســی و 
عرب زبان، چاپ کتاب خاطرات تبعید مقام معظم 
رهبری، تهیه کتاب و مجله با موضوع سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و نهضت مقاومت اسامی و... 
از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این زمینه 

به شمار می رود.

 برنامه هایی ویژه بانوان زائر در سه رواق
معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی 
همچنین ویــژه برنامه ها و مراســمی را برای 
بانــوان زائر و مجــاور بــارگاه مطهر حضرت 
ثامن االئمــه)ع( در ایام اهلل دهــه مبارک فجر 
انقاب اســامی ایران تدارک دیده اســت که 
در این زمینه می توان به برنامه »فجر صادق« 
اشــاره کرد. در این برنامه ســخنرانی و بیان 
معارف انقابی با حضور استادان مجرب و بیان 
خاطرات انقــاب از زبان زنان مبارز انقابی به 
همراه برگزاری مسابقه، شعرخوانی، سرود و... 
در سه رواق مبارکه حضرت فاطمه زهرا)س(، 
حضــرت معصومه)س( و دارالحکمه، همچنین 
برگزاری حدود 4۰ ســخنرانی و بیان خاطرات 
ویژه خواهران پیش بینی شــده است. محافل 
قرآنــی ام ابیهــا)س( ویژه خواهــران در رواق 
حضرت فاطمه زهرا)س( و دارالقرآن کریم حرم 
مطهر، پرسمان دینی ویژه خواهران و... از دیگر 
برنامه های فرهنگی و مذهبی ویژه خواهران در 

دهه مبارک فجر در حرم منور رضوی است.

مروری بر برنامه های آستان قدس رضوی در دهه فجر انقالب اسالمی

گلبانگ اهلل اكبر در گلدسته های حرم 
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خبر
7 هزار دانش آموز مدارس امام رضا)ع( هم به استقبال دهه فجر می روند 

سربازان تمدن ساز
بنیاد  مدیرعامل  قدس: 
از  فرهنگی رضــوی هم 
اجــرای 9 عنوان برنامه و 
نقش آفرینی و   مشارکت 

7 هزار دانش آموز در ایام 
دهه فجر در مدارس امام رضا)ع( خبر داد و گفت: 
با فرارســیدن چهل  و یکمین ســالگرد پیروزی 
انقاب اســامی، ایــن ویژه برنامه هــا با عنوان 
»سربازان تمدن ساز« برگزار خواهد شد.حسین 
باغگلی هدف اصلی از اجرای برنامه های ویژه دهه 
فجر را معرفی انقاب اســامی با شاخصه هایی 
مثل دســتاوردها و پیشرفت های انقاب، جبهه 
مقاومت، جایگاه انقاب در منطقه و به طور کلی 
معرفی جامعی از انقاب به دانش آموزان بیان و 

تأکید کرد: با توجه به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری که سال گذشته در بیانیه گام دوم انقاب 
فرمودند و اشاره ای داشتند به تاش جوانان برای 
نزدیک کــردن آرمان انقاب یعنی ایجاد تمدن 
نوین اســامی و آمادگی برای طلوع خورشــید 
والیت عظما)ارواحنا فداه( شعار ویژه برنامه های 
سربازان تمدن ساز »تا انقاب مهدی)عج( نهضت 
ادامه دارد« تعیین شد. مدیرعامل بنیاد فرهنگی 
رضــوی عنوان کرد: 9 عنــوان برنامه دهه فجر 
شامل سرود و تک خوانی، پوسترسازی و تبلیغات 
محیطــی، رادیو انقــاب، تلویزیــون انقاب، 
قصه گویی و بازی، مشهد57، روایت انقاب، دیدار 
با خانواده شهدا و مراسم پاسداشت انقاب است 

که در چند محور اصلی دسته بندی شده است. 

خـــبر

 شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9174 

مزایده گذار: سازمان موقوفات ملک 
موضوع مزایده :1- فروش 12150کیلوگرم بذر هندوانه آجیلی دیم مزارع قدس 

فریمان و ثامن سنگ بست 
تاریخ ، مهلت و نش��انی دریافت و تحویل اس��ناد مزایده : متقاضیان می توانند 
از تاری��خ انتش��ار این آگهی پیش��نهاد قیمت خ��ود را حداکثر تا س��اعت 9 صبح 
روز دوش��نبه م��ورخ 98/11/21 در پاک��ت سربس��ته ب��ه دبیرخانه س��ازمان به 
آدرس: مش��هد- خیابان احم��د آباد، بلوار بعثت ، بین رض��ا و طالقانی پالک 50 

تلفن38421523-38403545 تحویل و رسید دریافت نمایند .
س��پرده مزایده:60.000.000 ریال می باش��د ک��ه متقاضی��ان می توانند طی چک 
بانکی در وجه به حس��اب س��ازمان موقوفات ملک که در اسناد مزایده ذکر شده 
اس��ت و یا تحویل ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی به حس��اب  سازمان 

تحویل نمایند.
 در صورتیکه برنده مزایده از امضاء قرارداد استنکاف ورزد سپرده وی به نفع 
س��ازمان ضبط خواهد ش��د . به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده فروش 12150کیلوگرم بذر هندوانه آجیلی دیم
 سازمان موقوفات ملک 

ع 9
81
39
41

  سازمان موقوفات ملک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت تولیدی شن و ماسه کیمیا شن 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1230 و 

شناسه ملی 10480010337
ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
فوق الذک��ر دعوت بعم��ل می آید تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده که به ترتیب در س��اعات 10 و 
11 صب��ح مورخ��ه 1398/11/23 در محل اصلی 
ش��رکت به آدرس ایوانکی- کیلومتر 55 جاده 
خاوران نرس��یده به ش��هرک صنعت��ی ایوانکی 
می گ��ردد  برگ��زار   1643983313 کدپس��تی 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

تصوی��ب  ی��ا  و  اساس��نامه  م��واد  اص��الح   -1
اساسنامه جدید شرکت

بط��ور  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  دستورجلس��ه 
فوق العاده: 1- تعیی��ن و انتخاب اعضای هیئت 

مدیره شرکت
2- تعیین بازرسان اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتش��ار جهت نش��ر 
آگهی های شرکت

ع رئیس هیئت مدیره- مهدی ترکمن  9
81
38
51

س
/ 9
81
39
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مناقصه عمومی خرید بوستر پمپ 
معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی در نظر دارد چند دس�تگاه بوستر پمپ مورد 
نیاز پروژه  در دس�ت احداث خود را به ش�رح ش�رایط مندرج در اس�ناد مناقصه، از 

طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا متقاضیان واجد ش�رایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/11/17 
به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان 

قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  051-32001126 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت فن آوری 

ساختمان میالد توس سهامی خاص 
بشماره ثبت 22012

 بدینوس��یله از کلیه صاحبان س��هام دعوت 
می ش��ود در جلس��ه عموم��ی فوق الع��اده 
ش��رکت در س��اعت 5 بعدازظهر پنج شنبه 
1398/12/1 در اقامت��گاه قانونی ش��رکت 
به نشانی مش��هد- بلوار ملک آباد خیابان 
فرهاد 25 شماره 171 حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
کاه��ش تع��داد اعض��ای هیئت مدی��ره از                 

5 نفر به 3 نفر
 هیئت مدیره شرکت فن آوری ساختمان 

میالد توس  /ع
98
13
86
9

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 116 مشهد، 

نوبت دوم
ب��ه اطالع می رس��اند مجم��ع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 116 مشهد 
در تاریخ 98/11/24 س��اعت 11 در تاالر عدل واقع 
در می��دان ام��ام خمین��ی برگ��زار خواهد ش��د. از 
اعضای محترم دعوت می ش��ود با در دست داشتن 
کارت ملی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

دستورجلسه حضور یابند.
دستورجلس��ه: اخ��راج 2 نف��ر از اعض��ا- افزایش 

تسهیالت بانکی
در صورتی که حضور عضوی در جلسه میسر نباشد 
می توان��د ح��ق رأی خود را به موج��ب وکالتنامه به 
عضو دیگر ی��ا نماینده تام االختیار واگذار کند. هر 
عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو 
فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد. عضو 
متقاض��ی اعطای نمایندگی تا یک هفته پس از این 
آگهی می تواند به دفتر شرکت به نشانی قاسم آباد 
ش��ریعتی 44 پ 10 طبق��ه 2 از س��اعت 9 ال��ی 12 با 

همراه داشتن کارت ملی مراجعه کند.
مسکن مهر 116 مشهد

9ع
81
32
23

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت پارس قطران 

شکوهیه سهامی خاص 
به شماره ثبت 3178

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت و یا 
نماین��دگان قانونی آنان دع��وت میگردد تا 
در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت 
که در س��اعت 10 صبح م��ورخ 1398/11/24 
در محل ش��رکت تشکیل میگردد حضور بهم 

رسانید.
دستورجلس��ه: 1- اصالح ماده 40 اساسنامه 
و الح��اق بن��د 21 ب��ه ش��رح )ترهی��ن اموال 
منقول و غیرمنقول ش��رکت در قبال بدهی 

و تعهدات شرکت( به آن
 هیئت مدیره 

ع 9
81
39
28

/ع
98
13
92
4

فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ملک��ی را در خیابان س��ناباد 

مشهد از طریق انجام مزایده عمومی به فروش برساند. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000002، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مزایده فوق مبلغ 3.740.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد -روبروی شهید 
فکوری 94 -ش��هرک دانش و سالمت، طبقه دوم تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/11/12

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/11/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/27
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/11/30

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
98
13
73
9

آگهی مناقصه عمومی عملیات برق رسانی چاه شماره 219 صمدآباد شهرستان سرخس 
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد اجرای عملیات برق رس�انی چاه ش�ماره 219 صمدآباد 

شهرس�تان س�رخس را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد ش�رایط واگذار نماید.
 جه�ت مش�اهده متن کام�ل آگهی و ش�رایط مناقصه ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخش 
مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 12:30 مورخ 1398/11/20 نس�بت به تحویل پاکت پیشنهاد قیمت به 

آدرس مش�هد، س�ازمان مرکزی آس�تان 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.

 ش�ماره تماس: 34538668-051 و  05132001039

/ع
98
13
85
1

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد سنگ مورد نیاز پروژه بیمارستان 

320 تختخوابی ش��هید هاش��می ن��ژاد را از طریق انجام 
مناقص��ه عمومی از بخش غیر دولت��ی خریداری  نماید. 
. کلی��ه مراح��ل برگزاری مناقص��ه به ش��ماره فراخوان 
2098000060000273، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 585.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
امور مالی دانش��گاه به نشانی : مشهد- روبروی شهید 
فکوری 94 -شهرک دانش و سالمت -طبقه دوم تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/8

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/11/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/11/26

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی مناقصه ) نوبت دوم(
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.

س
/9
81
36
47

روابط عمومی شهردای کاشمر



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

روزنامـه صبـح ایـران

گسسته دیدن نیازها، ما را از رقابت تمدنی دور می کند  اندیشه: حجت االسالم پیروزمند، قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسالمی در نشستی درباره تبیین بیانیه گام دوم با موضوع »ورود به عصر جدید؛ 
چرا و چگونه؟« گفت: به نظر ما تمدن آن محیط زیست عینی است که بشر برای ارضای نیازهای خودش ایجاد کرده است. اگر مبنا و جهت تمدن را اسالم بدهد و جریان ارضای نیاز و نظام نیازمندی که قرار است بشر به دنبال 
آن حرکت کند را فرهنگ اسالمی تعریف کرد، این تمدن اسالمی می شود. قید نظام نیازمندی ها یعنی نیازها را گسسته از هم نبینیم و این نظام مند دیدن نیازها به نظر ما مرز بین تمدن اسالمی و تمدن غیراسالمی است. 

حجت االسالم والمسلمین  الهی خراسانی:
تالقی علوم اسالمی و علوم انسانی، انسان است

اندیشــه: حجت االســام والمسلمین 
مجتبــی الهــی خراســانی، رئیس میز 
تخصصی توســعه و توانمندسازی علوم 
اســامی در چهارمین نشست تخصصی 
مطالعات اسامی علوم انسانی در مشهد 
به تعریف علوم انســانی و علوم اســامی 
پرداخــت و گفت: با حســاب تقریرهای 
متأخر در باب علوم اسامی می توان گفت تاکنون 10 تقریر از تعریف علوم اسامی 
داریم. این تلقی ها اعتبارات مختلفی مانند تبارشــناختی، غایی، معرفت شناختی، 
ذات گرایانــه و روایت مدارانه را دربــردارد. عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند 
خراســانی نقطه تاقی و ارتباط علوم انسانی و اســامی را در حوزه مطالعه درباره 
انســان و هستی و جامعه دانســت و افزود: مسئله اینجاست که هم علوم انسانی و 
هم علوم اســامی به مسائل انسان و هســتی و جامعه ماحظه می کنند اما علوم 
اســامی در این باره با واســطه کار می کند. به عبارت دیگر، کار مســتقیم علوم 
اسامی مطالعه اسام اســت؛ همچنان که علوم انسانی به طور مستقیم به مطالعه 
انســان می پردازد. اما کار غیرمستقیم علوم اسامی در مورد انسان است که همین 
جا نقطه تاقی و ارتباط آن با علوم انســانی محســوب می شود. پس علوم انسانی 
و اســامی در موضوع با هم تاقی ندارنــد. این فرق تعریف ما با تعاریف دیگران از 
علوم انسانی و اســامی اســت. همچنین طبق این دیدگاه، علوم انسانِی اسامی 
یک شــاخه از علوم اســامی نخواهد بود چون درصدد شــناخت اســام نیست.

حجت االســام والمســلمین الهی با این تبیین از تاقی علوم انســانی و اسامی، 
دیدگاه های دیگر در مورد علوم اســامی را در سه دســته نقد کرد و گفت: بدون 
توجه به این نقطه تاقی، دیگران علوم اسامی را به گونه دیگری می بینند؛ برخی 
مطالعه انسان را مستقیم و بدون قید واسطه، کار علوم اسامی می دانند. آنان همه 
علوم را اسامی و مقدس پنداشته و گزاره های مخالف با این علوم را علم نمی شمارند. 
در مقابل آنان، برخی دیگر، آموزه های اسامی را ایدئولوژی می بینند و علم مطالعه 
انسان را غیراسامی می دانند. دسته سوم اصاً از خیر علمیت علوم اسامی گذشته و 
می گویند علوم اسامی اصاً علم نیست و مثاً فرهنگ است. اینجا سؤال پیش می آید 

که آیا فرهنگ باید علم را شکل دهد یا اینکه علم فرهنگ را بسازد؟ 
وی مسئله علمیت علوم اسامی را این گونه توضیح داد: در آموزه های دینی، جهت 
تعبدی محض وجود ندارد. این طور نیست که اسام حکمی را داده باشد ولی برای 
حکمت آن هیچ تبیینی نداشته باشد. آموزه های اسامی سه ویژگی دارد؛ هم مبیَّن 
است، هم معقول است یعنی مخالفت با عقل ندارد و هم اینکه اغلب مدلَّل است. منظور 
از مَدلل بودن، این نیست که فقط مستند به کتاب و سنت باشد بلکه در پس هر گزاره 
استداللی هست. مثاً طبق روایتی از امام )ع( پرسیدند شیعیان را به چه بشناسیم؟ 
امام)ع( فرمود به صدق حدیث و وفای به عهد و ادای امانت. پرسیدند: پس نماز و روزه 
چه می شود؟ امام)ع( فرمود: چه بسا افراد به نماز و روزه انس پیدا کرده باشند که اگر 
ترک کنند مضطرب خواهند شد. پس ممکن است نماز و روزه همیشه از روی ایمان 
و تدین نباشــد. این تعابیر مدلل است. برخی معتقدند آن قدر این آموزه های مدلل 
زیاد است که جز برخی عبادات و مناسک، بقیه احکام و آموزه ها همگی مدلل است. 
این استاد فقه و اصول در ادامه به نمونه های متنوعی برای ارتباط و کارکرد فقه در 
علوم انسانی اشاره کرد و گفت: در رشته جامعه شناسی علوم انسانی، حوزه مطالعه 
سبک زندگی مطرح است. اگر در فقه کل حوزه های ترجیحی سنت را جمع کنید 
یک ســبک زندگی کامل می شــود. مفاتیح الحیاه آیت اهلل جوادی آملی می تواند 
راهنمایی برای این ســبک زندگی باشد. نمونه دیگر مباحث اخاق مضاف در غرب 
است. هر موضوعی در آنجا بحث می شود تماماً در حوزه فقه وجود دارد، زیرا مرادشان 
اخاق کاربردی است که همان بخش تکلیفی فقه است. حجت االسام والمسلمین 
الهی خراســانی در ادامه برخی حوزه های ارتباط علوم اسامی و انسانی را این گونه 
معرفی کرد: نخستین حوزه ارتباط علوم انسانی و علوم اسامی، ارتباط »ایده ها« است 
که توضیح آن گذشت. حوزه دوم ارتباط، مسئله آفرینی است. فقه می تواند مسائل 
مختلفی مانند امنیت معنوی برای رشته حقوق یا مسئله صداقت برای جامعه شناسی 
بیافریند. حوزه سوم، حوزه اثرگذاری بر مبانی است. فقیه می تواند مبانی فلسفی و 
انسان شناسی علوم انسانی را مطرح کند. این تأثیر به معنای ایدئولوژیک نیست بلکه 
فقیه می تواند مبانی علمی را تغییر داده و با رشته های علوم انسانی وارد بحث شود. 

 اندیشــه  در پنجاهمین ســالگرد درس خارج 
والیت فقیه امــام خمینی)ره(، بیســت وچهارمین 
قسمت از برنامه علوم انســانی »زاویه« به موضوع 
»مناسبات بین نهاد والیت فقیه، نهاد دولت و مردم« 
پرداخت. در این برنامه حجت االسام والمســلمین 
دکتر نجف لک زایی، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم)ع( و رئیس پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اســامی و حجت االسام والمسلمین دکتر منصور 
میراحمدی، اســتاد علوم سیاســی دانشگاه شهید 
بهشتی به گفت وگو درباره بسط نظری والیت فقیه 
پرداختند.منصور میراحمدی در ابتدای برنامه گفت: 
یک نظریه زمانی که به مرحله اجرا می رسد، از حالت 
اجمال به تفصیــل درمی آید. چون فرصت می کند 
 خألهای نظری خود را برطرف کند. نظریه والیت  فقیه

هم پس از پیروزی انقاب با ســؤاالتی روبه رو شد و 
در پاسخ به این سؤاالت ظرفیت خود را آشکار کرد 
و از حالت اجمال به تفصیل درآمد. نخستین اتفاقی 
که در سرنوشت این جامعه با این نظریه افتاد، عبور 
از یک نظم سیاسی سلطنتی به نظمی بود که رأی و 

رضایت مردم سرنوشت آن را تعیین می کند. 

 باید فقه حکومتی را جدی بگیریم
نجف لک زایی در ادامه گفت: 
تذکر  امــام)ره(  حضــرت 
می دهنــد چیــزی که من 
می گویم یک بحث اجمالی 
اســت و من بحث تفصیلی 
نمی کنم و می گویند بسط این بحث به عهده طاب 
جوان اســت. مقام معظم رهبری هم به حوزه های 
علمیه بارها فرموده اند فقه حکومتی را جدی بگیرید 
و باید بتوانید سؤاالت نظام اسامی را پاسخ دهید. 
وقتی نظریه ای در عمل وارد می شــود، مدام باید 

دانش پشتیبان خودش را به روز کند.  

 برای مخاطب جهانی 
باید با زبان فلسفه سیاسی صحبت کنیم 

استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع( افزود: 
 یک ضلع مباحــث مربوط به رهبــری دینی و 
والیت  فقیه، فلسفه سیاسی است و یک ضلع هم 
الهیات و کام سیاســی. امام بحث والیت  فقیه 
را از فقه به کام بــرد. این بحث ابعاد اخاقی و 

تجربی هم دارد. برای سطح فلسفه سیاسی، یعنی 
سطحی که با جهان اعم از مسلمان یا غیرمسلمان 
گفت وگو می کنیم، باید با زبان فلســفه سیاسی 
صحبت کنیم. این را با عنوان سیاســت متعالیه 

مطرح کرده ایم. در سطح بعد باید با جهان اسام 
صحبت کنیم. مطرح کردن بحث مردم ساالری 
دینی توسط رهبری سبب شد ما بتوانیم با جهان 
اسام گفت وگو کنیم. یک سطح هم برای پیروان 

اهل بیــت)ع( داریم که همان مطرح کردن بحث 
والیت  فقیه اســت.نجف لک زایی در ادامه گفت: 
یکــی از مواردی که در این 40 ســال به آن کم 
پرداخته ایم فرهنگ ســازی، توضیــح و آموزش 
درســت بحث والیت  فقیه برای عموم جامعه و 
نخبگان اســت. نمونه های موفقی از ترویج این 
اندیشه را نمی توانید در ساختارهای آموزشی یا 
رسانه ای کشور نشان دهید. مردم ساالری دینی 
یک کلمه است. این طور نیست که حکومت دینی 
یک چیز باشد و حکومت جمهوری چیز دیگری. 
کارهای کــم و انگشت شــماری در تبیین این 
موضوع کرده ایم. در کام شیعه، رهبری و امامت 
ولو دولت هم نباشــد وجود دارد. سال 1343 یا 
پیشــتر از آن در طول تاریخ شیعه همیشه رهبر 
و امام داریم، اما گاهی موفق به تشکیل حکومت 
نمی شود، چون بســط ید ندارد. مثل زمانی که 
پیامبر در مکه بودند.رئیس پژوهشــگاه علوم و 
فرهنگ اســامی ادامه داد: در دولت اسامی دو 
رکن داریم: رضایــت خداوند و رضایت مردم که 
در صدر اســام به آن بیعت می گفتند. رهبری 
بزرگ تر و فراگیرتر از دولت است؛ یعنی وظایف 
و شــئونی دارد که امام)ره( و دیگر فقها گفته اند. 
یکی از این شئون دولت سازی است. قانون اساسی 
ســامانه ای برای اداره کشور طراحی کرده است. 
بحثی که مقام معظم رهبری در سفر کرمانشاه 
مطرح کردند این بود که نظام ما پیر نمی شــود 
و دلیــل آن این اســت که ما هــرگاه بخواهیم، 

می توانیم این ساختار را تغییر دهیم.

 معلوم نیست علوم انسانی ما 
وضعیت کدام کشور را مطالعه می کند!

وی همچنیــن گفــت: رهبر به لحــاظ دینی 
حدومرزی ندارد؛ یعنــی می تواند از تمام جهان 
پیرو داشته باشــد و باید پاسخگوی همه آن ها 
باشد. اما دولت جمهوری اسامی این گونه نیست 
و وظیفه اداره کشور را دارد. اگر ما تقریر درستی 
از بحث والیــت  فقیه کنیم صحبت از حاکمیت 
دوگانه نمی کنیم. علوم سیاســی ما در وضعیت 
کنونی هیچ پیشنهادی برای ایران به لحاظ نظریه 
دولت ندارد. معلوم نیست علوم انسانی ما وضعیت 
کــدام کشــور را مطالعه می کند! دولت ســازی 

مطالبه رهبری است. ایشان انقاب اسامی، نظام 
اسامی، دولت سازی، جامعه سازی، تمدن اسامی 
و امت اسامی را مطرح کردند و گفتند ما اآلن در 

مرحله دولت اسامی هستیم.
نجف لک زایی سپس اظهار کرد: حتی جناح های 
سیاسی ما نظریه دولت روشنی ندارند. به عنوان 
مثال همه دولت ها می گویند باید دولت کوچک 
شود، اما در عمل بزرگ می شود. امام می گفتند 
هــر کاری که مردم می تواننــد انجام دهند به 
مردم سپرده شــود، با این کار دولت به تدریج 
کوچک می شود. رهبری هم سیاست های اصل 
44 را اباغ کردند؛ اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ 
بنابراین مشــکل ما در بخش رهبری نیســت. 
می بینیم گاهی دولت ها می خواهند کار رهبر را 
انجام دهند، اما همیشه رهبری از جایگاه دولت 
دفــاع کرده اند که آخرین نمونه آن بحث گران 

شدن بنزین بود.
نجف لک زایی ســپس گفت: اتفاقاً کسانی که 
بحث حاکمیت دوگانه را مطرح می کنند خاف 
خواســت مردم حرف می زننــد. چون ما پیش 
از انقاب اســامی، حکومتی داشتیم که مورد 
تأیید رهبری دینــی نبود. مردم قیام کردند تا 
این ساختار زیر نظر رهبری دینی باشد. در واقع 
می خواستند این دوگانه را حل کنند. جمهوری 
اسامی با پیگیری خود مردم آمد و این دوگانه 
را حل کرد. یک نویسنده خارجی می گفت اگر 
جمعیتی که برای تشــییع امام آمدند کمتر از 
روز آمدنشــان بود، می شد اشکال مطرح کرد، 
اما جمعیت خیلی بیشتر بود.نجف لک زایی در 
پایان گفت: نمی توانیم ناکارآمدی خودمان که 
دست خودمان بوده را به ساحت باالتر منتقل 
کنیم، مگر اینکه تمایل به دیکتاتوری داشــته 
باشــیم. مثًا می گوییم چرا رهبری این کار یا 
آن کار را نمی کند؟ مگر قرار است رهبری این 
سامانه ای که برای اداره کشور گذاشته ایم را به 
هم بریزد؟ مهم این است که ما در انتخاب های 
پیــش روی خودمان دقت بیشــتری کنیم و 
همان طور که رهبــری گفتند همه آحاد مردم 
مطالبه گر عدالت شوند. خود این تئوری ای که 
ما داریم به ما اصاحات ساختاری را پیشنهاد 

می دهد، اما ما به آن توجه نکرده ایم.

حجت االسالم نجف لک زایی در برنامه زاویه با موضوع »مناسبات بین نهاد والیت فقیه، دولت و مردم« مطرح کرد

بسط نظریه والیت فقیه به عهده طالب جوان است

حاشیه

والیت  فقیه، سلطنت فقیه نیست 
والیت  فقیه، ســلطنت 
فقیه نیست و به طورکلی 
از قواعد سلطنت فاصله 
گرفته و قواعد دیگری 
بر آن حاکم است. امام، 
جمهوریت و اسامیت را در کنار هم مطرح 
کردند. نسبت جمهوریت با والیت  فقیه مهم 
است و امام توانستند با مبانی فقهی خودشان 
بیــن این دو ســازگاری ایجــاد کنند و این 
نخســتین بار است که با بسط نظری نظریه 
والیت فقیه در طول تاریخ مواجه هستیم.ما 
برای بررسی خألهای نظریه والیت فقیه در 
عمــل به نگاه راهبردی نیاز داریم و باید یک 
مرکز راهبردی دایر شود تا این خألها را رصد 
و جبــران کنــد. درحال حاضــر خأل تفکر 
راهبردی نسبت به کلیت نظام برای بررسی 
تجربیات نظام داریم. یکی از مسائلی که جای 
کار دارد این است که وقتی صحبت از جایگاه 

و رأی مردم در عرصه سیاسی به میان می آید 
بحــث تأســیس یــک نظــام سیاســی و 
ساختارســازی برای آن نظام سیاسی مطرح 
می شــود. اگر این نظام به عنــوان یک نظام 
مردمی بخواهد تــداوم پیدا کند نقش مردم 
پــس از انتخابات و انتخــاب کارگزاران هم 
حیاتــی اســت و در مردم ســاالری دینی، 
مشارکت مردم پس از روی کار آمدن حاکمان 
هم مطرح می شود.از دیدگاه امام)ره( والیت 
برای فقیه در دوران غیبت یک تکلیف است 
که در مقام اثبات، رأی و رضایت مردم یکی از 

شرایط آن است.
 این نگاه نظریه والیت  فقیه را به شکل مبنایی 
به رأی مردم نزدیک می کند. رویکرد امام)ره( 
رویکرد نوگرایی دینی است که نه سنت گرایانه 
است و نه سکوالر، بلکه میانه این دو است که 
می تواند درعین حال که اعتقاد به والیت فقیه 

دارد، اعتقاد به مردم هم داشته باشد.

اندیشه
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 حجت االسالم والمسلمین دکتر منصور میراحمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش

      صفحه 4
آگهی دراجرای ماده149قانون ثبت

بدینوس��یله حس��ب درخواس��ت آقای غالمعباس بیات مالک شش��دانگ یک قطعه زمین بابن��ای احداثی درآن ب��ه پالک3609فرعی از12 
اصل��ی به مس��احت 194/75مترمربع مفروزومجزی ش��ده از906فرع��ی ازاصلی مذکورواقع درخیرآب��اد بخش بهنام پازوک��ی ورامین ذیل 
ثبت88004صفحه252دفتر253بشماره چاپی114313بنام غالمعباس بیات ثبت وسند مالکیت صادروتسلیم گردیده است درخواست اصالح 
مساحت نموده است وطبق بررسی وبازدید صورت گرفته ملک مورد تقاضا دارای 1/18متراضافه مساحت می باشد که مقداراضافه مذکورمتعلق به 
خانم صفیه اسماعیلی بموجب سند10929 -10 -62/5 دفترخانه4ورامین میباشد وبموجب فیش به شماره پی گیری 9811050182001245 
مبلغ19261ریال بابت اضافه مساحت اخذ وبه صندوق ثبت واریزگردیده است باتوجه به عدم دسترسی به مالک مذکوردریک نوبت آگهی میگردد 
ومتذکرمیگردد ازتاریخ آگهی بمدت10س��ال مهلت دارید تابامراجعه به اداره ثبت ورامین نس��بت به اخذوجه مذکوراقدام نماییدبدیهی است پس 

ازگذشت مهلت مذکوروعدم مراجعه مبلغ مذکوربه صندوق دولت واریز می گردد 712/م لف آ-9813910
ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرائی کالسه9800160علیه وراث مرحوم ابوالفضل رحمانی
بدینوسیله به خانم سکینه باغچی فرزند علی به شماره ملی0670386871 وآقای علی رحمانی فرزند برات بشماره ملی5919780290 ورثه 
مرحوم ابوالفضل رحمانی هردو به نش��انی پیشوا بلوارش��هید قمی باالترازمیدان تره بارنمایشگاه سبحان ط باال ابالغ میگردد:که خانم فاطمه 
بیان آذری جهت وصول مهریه خود به استناد مهریه مندرج درسند ازدواج شماره334 دفتر94/11/15 علیه شما اجراییه صادرنموده وپرونده 
اجرائی به کالس��ه 9800160دراین اداره تش��کیل ش��ده وطبق گزارش مامورپست ابالغ واقعی به شما میس��رنگردیده است لذابنابه تقاضای 
بس��تانکارطبق ماده 18آیین نامه اجرائی مفاد اجراییه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتش��ارمحلی آگهی می ش��ود وچنانچه 
ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننماییدعملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. 263/م الف آ-9813859
رئیس ثبت شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت پالک712فرعی از162 اصلی
خانم توران تاجیک بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل شماره579860مورخ

98/8/1دردفتراسناد رس��می شماره6پیشوا طی درخواست وارده بش��ماره139885601046005385مورخ 98/8/28تقاضای صدورالمثنی 
س��ند مالکیت رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : خانم توران 
تاجیک2. ش��ماره پالک : 712فرعی از162* اصلی واقع دربخش بهنام س��وخته 3.علت ازبین رفتن : نقل وانتقال)جابجایی( خالصه وضعیت 
مالکیت : س��ند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن بمساحت156/02مترمربع قطعه173تفکیکی تحت پالک712فرعی 
از162 اصلی مفروزاز162 اصلی واقع درقلعه سین بخش بهنام سوخته پیشوا ذیل ثبت59316در صفحه25دفتر115بنام خانم توران تاجیک 
فرزند محمد رضا ثبت وس��ند بش��ماره چاپی043074بنامش صادروتسلیم گردیده اس��ت لذاباتوجه به اینکه مالک بموجب استشهادیه شما

ره139802154494000423مورخ98/8/16 دفترخانه13ورامین ودرخواس��ت وارده به شماره 139885601046005385مورخ98/8/28 
اعالم فقدان سند مالکیت اولیه ودرخواست صدورسند المثنی مالکیت المثنی نوبت اول رانموده است. مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک 
موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت چهارم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد به این اداره مراجعه 
و اعتراض خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تنظیم نماید واگرظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یاس��ند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت المثنی سند مالکیت راطبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی بعدازکوچه میثم طبقه فوقانی درمانگاه فردوس پ83 اداره ثبت اسناد وامالک پیشوا 259م/ الف آ-9813867
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون 

مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 139860330002023353 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000206 آقای/خانم  علی سلیقه فرزند حسن در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 141/16 مترمربع پالک شماره 1702 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از احمد پیشکش )موسوی اطهر((. )م الف 4874 (
2- رأی ش��ماره 139860330002024942 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1398114430002000559 آقای/خان��م  مرضیه اعمیق فرزند 
محمدعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 164/50 مترمربع پالک شماره فرعی از 2161 اصلی 
واق��ع در بخ��ش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی مع الواس��طه از زهرا فاطمی قمی ورثه سیدحس��ین فاطمی خریداری نموده اس��ت. )م الف 

) 4873
3- رأی ش��ماره 139860330002025012 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001274 آقای/خانم  ابوالقاس��م ساعیان فرزند 
حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 54/94 مترمربع پالک شماره 2185 و 2186 اصلی واقع در 

بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از فاطمه و قدسی بیگدلی آذری. )م الف 4872 (
4- رأی ش��ماره 139860330002024862 مربوط به پرونده کالس��ه 1396114430002001188 آقای/خانم  اصغر سطوتی امیر فرزند 
حس��ن در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 117 مترمربع پالک شماره 2181 اصلی واقع در بخش دو 

ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث سید محمد رضویان. )م الف 4871 (
5- رأی ش��ماره 139860330002022854 مربوط به پرونده کالسه 1397114430002000857 آقای/خانم  مجید نادی فرزند براتعلی 
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 135 مترمربع پالک شماره 2391 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. 

مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث اسداله زرین اقبال. )م الف 4870 (
6- رأی ش��ماره 139860330002024075 مربوط به پرونده کالس��ه 1397114430002002330 آقای/خانم  ولی یاوری انتظام فرزند 
قربانوردی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 160 مترمربع پالک شماره 2184/1 اصلی واقع در بخش 

دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از عطاء اله مطیع ثبت دفتر 32 صفحه 97. )م الف 4869 (
7- رأی ش��ماره 139860330002024994 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002000699 آقای/خانم  عبداهلل واحدی نیا فرزند 
محمدعلی در قس��متی از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 144 مترمربع پالک شماره 1953/455 اصلی واقع در 

بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 138 صفحه 577. )م الف 4868 (
8- رأی ش��ماره 139860330002023371 مربوط به پرونده کالس��ه 1392114430002003814 آقای/خانم  علی اله س��لطانی فرزند 
محمدحسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالک شماره 1965 اصلی واقع در بخش 

دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ابوالحسن عالمه پور . )م الف 4867 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم 
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح 

است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ) قدس( آ-9813163
تاریخ انتشار اول: 1398/10/25  تاریخ انتشار دوم: 1398/11/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

برگ س��بز خودروی پراید مدل 1387 رنگ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی 597ق38 ایران 12 شماره 
 S1412287441240 موتور 2331999 و شماره شاسی
ب��ه مالکیت علی خراس��انی زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ند مالکیت،س��ند کمپانی وکارت خودروی سواری 
س��پند تیپ پی کی آی مدل 1384 رنگ قرمز متالیک 
 M 13931417به شماره شاسی 048998 وشماره موتور
به شماره انتظامی562 ق 63 ایران 12 بنام سید محمد 

حسینی فرزند ناصر مفقود شده واعتبار ندارد.
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گواهینامه پایان تحصیالت دانشگاه رضوی 
مشهد بنام یدا... عمارلو به شماره 264 به 
تاریخ 77/10/10 مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت خودرو س��واری پراید GTXi مدل 1384 رنگ 
ن��وک م��دادی متالیک ش��ماره موت��ور 01082730 
و ش��ماره شاس��ی S1412284458496 به شماره 
انتظام��ی 733 ن 35 ای��ران 74 ب��ه مالکیت س��ید 
باقر هاش��می مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات موسسه بانوان فرهیخته 
فروزنده به شماره ثبت 37553 و شناسه 

ملی 14005516703     
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1395,09,13 و مجوز ناجا بشماره 
 1714,02,03,02,1,516,3609,951036888
مورخ 95,11,3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
موسس��ه به آدرس تهران خیاب��ان جانبازان 
غرب��ی، نرس��یده ب��ه می��دان هف��ت هوض، 
س��اختمان کیمیا، پالک 78، طبقه 5، واحد 25 
کدپس��تی 1648897554تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)752291(

9ع
81
38
43

 آگهی تغییرات شرکت شمیم اطمینان سرزمین پارس )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 13707 و شناسه ملی 14005193642    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعابدی کد ملی: 
4322292305 - آقای معین اس��ام فر کد ملی: 4310321925 به س��مت اعضای هیئت مدیره ش��رکت برای مدت نا محدود انتخاب 
که آقای معین اس��ام فر کد ملی: 4310321925 به س��مت رییس هیات مدیره آقای محمدعابدی کد ملی: 4322292305به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل 
چک – س��فته – بروات – قراردادها عقود اس��امی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با 

امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )754367(
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 آگهی تغییرات شرکت شمیم اطمینان سرزمین پارس )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 13707 و شناسه ملی 14005193642    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1398,08,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خان��م غزاله محمدزاده مومنی ش��ماره ملی 
4310033210 که دارای مبلغ 500.000 ریال س��هم الش��رکه می باشد به موجب سند صلح تحت شماره 123148 مورخ 1398,08,28 تنظیمی دفتر 
اس��ناد رس��می 34 قزوین مبلغ 490.000 ریال از سهم الش��رکه خود را به آقای محمدعابدی فرزند رضا ش��ماره ملی 4322292305 تاریخ تولد 
1361,06,07 آدرس : نبش چهارراه نظام وفا کوچه لطافت پاک 6 طبقه 2 کدپس��تی3419649593 و مبلغ 10.000 ریال از س��هم الشرکه خود را به 
آقای معین اس��ام فر فرزند علی ش��ماره ملی 4310321925 تاریخ تولد1369,08,06 آدرس : نبش چهارراه نظام وفا کوچه لطافت پاک 6 طبقه 2 
کدپس��تی 3419649593 واگذار نموده و از ش��رکت خارج گردید و دیگر هیچ حق و س��متی در ش��رکت ندارد. میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از 

انتقال بشرح ذیل می باشد : محمدعابدی مبلغ 990.000 ریال سهم الشرکه - معین اسام فر مبلغ 10.000 ریال سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )754368(
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 آگهی تغییرات شرکت پیوند قطعات 
آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

22330 و شناسه ملی 10380378095    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,15 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 
1396,12,29 م��ورد تصویب قرار گرفت - 
روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )752685(
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 آگهی تغییرات شرکت داروسازی آذین اکسیر 
پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

63371 و شناسه ملی 14007289110    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,08,21
: - مح��ل ش��رکت ب��ه آدرس اس��تان خراس��ان 
رض��وی ، شهرس��تان مش��هد ، بخ��ش مرک��زی ، 
ش��هر مش��هد، محل��ه ,فرامرزعباس��ی ، خیاب��ان 
بل��وار   ،  ]75 شهیدفرامرزعباس��ی44]آزادی 
ش��هید فرام��رز عباسی]فردوس��ی21[ ، پالک 0 ، 
ب��رج نور ، طبقه شش��م کدپس��تی 9197949710 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

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

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )752690(
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آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی برق 
و مخابرات ارتباط نیرو دیبا مهرگان شرکت 

سهامی خاص به شماره ثبت 54372 و شناسه 
ملی 14004883193    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,10,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 
- محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
بخش مرکزی ، شهر مش��هد، محله ,کوهسنگی ، 
خیابان ش��هید بهشتی ، بن بست بهشتی 37,1 ، 
پالک 143 ، طبقه همکف کدپستی 9175963812 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )752753(
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81
38
95

 آگهی تغییرات شرکت زیره پاک کنی 
زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

7631 و شناسه ملی 10380234272    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
م��ورخ 1397,04,18 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د : - صورتهای مالی سال 1396 تصویب 
گردید . - موسسه حسابرسی آرنیکا ارقام 
پارس شناس��ه ملی 14005901524 بعنوان 
ب��ازرس اصل��ی و آقای حمی��د روحبخش با 
ک��د مل��ی 0939536595 بعن��وان بازرس 
عل��ی البدل ب��رای مدت یک س��ال انتخاب 

گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )752754(
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81
38
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 آگهی تغییرات شرکت نیک آرمان پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42138 و شناسه ملی 10380579601    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید علیرضا مداری محدث به شماره 
ملی 0938607219 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای س��اعد ترابی به ش��ماره ملی 0942227689 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3- آقای س��ید امیر علی مداری محدث به ش��ماره ملی به ش��ماره ملی 0924378158 به س��مت عضو هیئت مدیره 4-آقای 
س��ید مهدی س��ادات فریزنی به شماره ملی 0939803380 به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداسامی با امضاء آقای سید علیرضا مداری محدث 

و آقای ساعد ترابی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )752756(

9ع
81
38
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت 
آب و خاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
27990 و شناسه ملی 10380433766    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,10,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده 
مربوط��ه در اساس��نامه اصالح گردی��د: واردات 
دام زن��ده و فرآورده های خ��ام دامی، نهادهای 
خ��وراک دام،داروی دامی و تجی��زات مرتبط به 
فعالیت های ش��رکت " ثبت موض��وع فعالیت به 

منزله صدور پزوانه فعالیت نمیباشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )752758(

9ع
81
38
98



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

روزنامـه صبـح ایـران

 نامه ای برای مهجوریت زدایی از قرآن   مهر: حجت االسالم محسن قرائتی در نامه ای با موضوع »مهجوریت زدایی از قرآن کریم« ضمن بیان تذکرات، نکات و خاطراتی در این باره نوشت: »چرا باید در قم ۶۰۰ 
درس خارج فقه باشد، که هر روز مشغول هستند ولی درس تفسیر را یا نمی گویند یا در هفته یک روز می گویند آن هم چند دقیقه و یا روزهای تعطیل می گویند و نام آن را درس جنبی می گذارند«. وی همچنین با 

بیان اینکه »به تعداد رشته های دانشگاهی نیاز به تفسیرهای موضوعی داریم«، افزود: همه مسئوالن فرهنگی را برای مهجوریت زدایی از قرآن کریم دعوت و مردم را به تدبر و تفسیر دعوت کنیم.

الگوی فاطمی
Khamenei.ir: در این یادداشــت به 
یکی از عرصه های سبک زندگی حضرت 
زهرا)س( که بازتاب گسترده ای در بیانات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای داشته، پرداخته 
می شود و آن صحنه های تعامالت ایشان با 
خانواده در جایگاه »فرزندی«، »همسری« 

و »مادری« است.
تعامل با پدر؛ اوج احترام و مهربانی: در طول روزها و سال های رسالت پیامبر)ص( 
حضرت زهــرا)س( آنچنان مرهم بر قلب ایشــان بود که بارهــا در روایات پیامبر 
اکرم)ص(، او را مایه  آرامش و تسکین خود می خواند. به  ویژه آنکه یک ارتباط عمیق 
عاطفی بین او و پدر در جریان بود؛ و برای نمونه او پیش و پس از هر سفر پیامبر)ص(، 
با اشــتیاق فراوان ایشان را در آغوش می گرفت.با وجود این رابطه صمیمی، حضرت 
زهرا)س( همواره متوجه جایگاه واالی پدر خود به عنوان نبی  خدا بود و حتی پس از 
نزول آیه ای که دستور می داد تا مسلمانان، پیامبر را »رسول اهلل« خطاب کنند، او نیز 
خود را مستثنا ندانست؛ تا آنکه پیامبر)ص( به او فرمود: »تو مرا با همان تعبیر پدر 
صدا بزن که این مایه آرامش قلب من است«. در راستای همین احترام به پدر، نقل 
شده است که حضرت فاطمه)س( هر بار پس از ورود پدر، از جای برخاسته، دست 
پدر را می بوسید و در جای خویش می نشانید.باید اشاره کرد که با توجه به شرایط 
یاد شــده و رحلت حضرت خدیجه)س(، انتظار می رود حضرت زهرا)س( بخشی از 
امور شخصی پدر را متکفل شود و یاریگر آن حضرت در مدت حضور ایشان در منزل 
باشد؛ به ویژه برخی محققان با در نظر داشتن مجموعه اخبار از این تعبیر پیامبر)ص( 

که حضرت زهرا)س( را »ام ابیها« خوانده اند، چنین برداشت کرده اند.
تعامل با شوهر؛ تأمین آرامش زندگی: نقل شده است که حضرت زهرا)س(، در 
حالی به ازدواج با حضرت علی)ع( پاسخ مثبت داد که می دانست، علی)ع( نیز چون 
پدرش سختکوش و همواره در تکاپوی تبلیغ دین و اهداف حکومت الهی است. همان  
گونه نیز شــد و در بسیاری مواقع همچون زمان نبرد با کفار، شرایط ایجاب می کرد 
تا امام علی)ع( برای مدت طوالنی دور از منزل باشــند. به  عالوه، حضرت علی)ع( از 
اموال و دارایی چندانی برخوردار نبود و این، کار را برای شــروع یک زندگی مشترک 
سخت می کرد.با این حال آنچنان حضرت زهرا)س( به این سختی ها و مشکالت مادی 
بی توجه بود و آن ها را در مســیر عبودیت پروردگار، طبیعی می دید که همواره مورد 
تحســین از ســوی حضرت علی)ع( قرار می گرفت و امام اول شیعیان او را به عنوان 
یک همسر، مایه آرامش خود می خواند. مطابق یکی از روایات حضرت فاطمه)س( با 
وجود اندک غذایی در منزل، همسر خود را بر خویش مقدم کرده و می فرمود: »من 
از خدایم شرم می کنم که از شوهر خود چیزی طلب کنم که توان تهیه آن را ندارد«. 
همچنین نقل شده است که در هنگام سختی خود را خطاب می کرد و می فرمود: »ای 
فاطمه! از تلخی دنیای زودگذر بگذر برای رسیدن به شیرینی آخرت«. این گفتار در 
رفتار ایشان نیز پدیدار گشته و دیده نشد که چیزی از تجمالت دنیا را از شوهر خود 
طلب کند. خانه داری یکی از مهم ترین بخش های فعالیت حضرت پس از ازدواج بود 
و مطابق نقلی ایشــان حتی بعدها و با وجود و حضور خدمتکار نیز خود مشغول به 

امورات خانه می شد. 
تعامل با فرزندان؛ محبت مادرانه و تربیت دینی: با آنکه حضرت زهرا)س( با 
گذشــت کمتر از 10 سال از ازدواج، به شهادت رسید؛ شواهد متعدد نشان می دهد 
که ایشــان تالش کردند تا فرزندان را در شــرایطی آرام و همراه با حفظ روحیات 
عاطفی، آماده بندگی خدا نمایند. برای نمونه تدبیر آن حضرت برای بیدار نگه داشتن 
فرزندانشــان در شب قدر، نشان می دهد که ایشان توجه و اهتمام جدی به پرورش 
معنوی دختران و پســران داشــتند. همچنین در ضمِن خبری دیگری آمده است 
که امام حســن)ع( در کودکی پس از حفظ آیــات قرآن کریم نزد مادرش حضرت 
زهرا)س( حاضر می شــد و محفوظات خود را شــرح می داد. بخش قابل توجهی از 
اقدامات حضرت زهرا)س( در تربیت فرزندان نیز، به ســیره  عملی این مادر فداکار 
برمی گردد. آن حضرت چنان می زیست که رفتار او به عنوان یک الگو برای فرزندان 
مورد توجه قــرار می گرفت. برای نمونه می توان گفت بی تردید احتیاط حضرت در 
مواجهه با نامحرمان و پوشش مناسب ایشان، در تربیت دخترانی عفیف و باحیا نقش 
داشت. شاهد دیگر این اثرپذیری از رفتار مادر، اخبار متعددی است که از حسنین)ع( 
و حضرت زینب)س( نقل شده است. آنان رفتار مادر را از زمان کودکی به یاد داشتند 

و بعدها به شرح برخی از آن ها پرداخته اند.

محمدحســن  حجت االســالم  معارف: 
وکیلی در مراسم عزاداری شهادت حضرت 
زهرا)س( که به مدت سه شب در مؤسسه 
جوانان آســتان قدس رضوی برگزار شد، 
تصریح کرد: بزرگ ترین و مهم ترین پرسش 
بشریت از ابتدای تاریخ تا به امروز چیستی 
سعادت و غایت انسان است، که تنها یک 
پاسخ برای آن مفروض است و آن رسیدن 
به حقیقت توحید اســت. وی با اشاره به 
آیه110 سوره کهف تصریح کرد: خداوند 
در قرآن خطاب بــه پیامبر می فرماید؛ به 
مردم بگو هر آنچه به من وحی شده است 
در یک کالم توحید است. وی تأکید کرد: 
اگر ما قرار اســت به توحید حقیقی دست 
پیدا کنیم، توحیدی که نجات و ســعادت 
بشریت در اوست، آن توحید یعنی اینکه 
معتقد باشــیم در همه کماالت و خوبی ها 
خداوند عالم تک اســت؛ یعنی خدا را در 
خالقیت خدا خالصه نکنیم و این مسئله را 
در زندگی و در قلب خود جای دهیم و هیچ 
کس را در قلب شریک خدا قرار ندهیم؛ آن 
وقت پاک و طاهر می شــویم و به لذت و 

آرامش نهایی خواهیم رسید.
این اســتاد حوزه تصریح کرد: قلب پاک 
قلبی اســت که که غیر خــدا را در خود 
جای ندهد و تعلق و دلبستگی به غیر خدا 
نداشته باشد؛ یعنی در عالم هستی هر خیر 
و رحمتی را فقط از خدا بداند و بود و نبود 
همه هست های امروز زندگی برایمان مهم 
نباشد. وی در ادامه گفت: چنین انسانی در 
خلوت خود، خویش را آینه ای می داند در 
برابر خورشید وجود خداوند که هر چه دارد 
از تبلور وجودی خداست؛ عزت، آبرو، مال، 
علم و حتی حیات خــود را از او می داند و 

خود را غیر فقیری بی چیز تصور نمی کند.

 اهل  بیت)ع( راهنمای ما 
به  سوی خداوند هستند

حجت االسالم  وکیلی در بخش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه مکتب توحید 
می گوید در راه عشــق به خدا عاشق امام 

باش، تصریح کــرد: ائمه اطهار)ع( همگی 
نور هســتند و یاد و نام آن ها نیز نور است؛ 
در واقع اهل  بیت)ع( راهنمای ما به  سوی 
خداوند هســتند. وی با اشاره به اینکه در 
بسیاری از محافل مذهبی ما وجود مقدس 
ائمه)ع( از »طریق إلی اهلل«، به مقصد تبدیل 
 شده است، تأکید کرد: هرچند وجود ایشان 
از همه مقصدهای دیگر بهتر اســت اما باز 
هم این مســیر تا گامی که شریعت ما را 
بــه آن دعوت می کند هنــوز فاصله دارد؛ 
در حقیقت ایــن مکتب، مکتِب پیغمبر و 
امیرالمؤمنین نیست، مکتِب توحید است؛ 
مکتبی اســت که می فرماید »به امام دل 
ببندید، اما عشق امام را مقدمه عشق خدا 
قرار بدهید و همان  قدر که یاد امام هستید 

بیشتر یاد خداوند متعال باشید«.
حجت االسالم  وکیلی به  سختی راهی که 
انسان در مسیر رســیدن به خداوند با آن 
روبه رو است اشــاره و تصریح کرد: توحید 
خود، حقیقت پیچیده ای است؛ در واقع در 
راه رسیدن به خداوند آن  قدر منازل زیبایی 
وجود دارد که انســان را گمراه می کنند؛ 
در یک طبقه بندی می توان به این نتیجه 
رســید که اهل دنیا، به دنیا دل می بندند 
و آن هایی که از دنیا می گذرند دلبســته 
نعمت های مراتب پایین بهشتی می شوند 
و در درجه عالی آن  کسانی هستند که به 
عشق اولیای الهی کار می کنند و گاه عده ای 

از آن ها زمام امــور را برای رضای الهی در 
دســت می گیرند؛ هر چند معموالً کمتر 
کسی به این منزلگاه می رسد. وی با اشاره 
به اینکه توحید یک وجود علمی دارد که با 
استدالل به دست می آید و یک وجود قلبی 
که با اخالص به تحقق می رسد، عنوان کرد: 
خداوند توحیــد را در قلب آدمی قرار داده 
است و انسان اگر می خواهد خدا را بشناسد 
باید به خودشناسی برسد و معرفت فطرِی 
قلبی که خداوند در درونــش قرار داده را 
فعال کند تا به  مراتب عالی خداشناســی 
برسد. این استاد فلسفه و عرفان بر خضوع 
در برابر خداوند تأکید و خاطرنشــان کرد: 
مالک موحد بودن انســان ها بــه میزان 
خضوع آن ها در برابر باری  تعالی بســتگی 
دارد؛ کســی که به توحید معتقد است و 
اســباب و علل این عالم را وسیله می داند، 

چنین شخصی هیچ  وقت ناامید نمی شود.

 انسان کامل
عالم را محضر خدا می بیند

حجت االســالم  وکیلی در بخــش پایانی 
ســخنان خود، با اشــاره بــه اینکه برای 
سنجیدن میزان حقیقت توحید و عبودیت 
یک فرد راه های مختلفی وجود دارد، ابراز 
کرد: انسان موحد حقیقی که عبداهلل است 
در زندگی بر غیر خداوند تکیه نکرده و غیر 
او را طلب نمی کند؛ نه طالب خود و طالب 

چیزی غیر از خود خداوند اســت. وی در 
ادامه تصریح کرد: یکی از صفات انســان 
کامل، دوام ذکر است؛ یعنی اینکه همیشه 
به یاد خدا باشد و موجودات زمینی موجب 
غفلت او نشوند؛ آن  کسی انسان کامل است 
که تمام عالم را محضر خدا می بیند. ذکر 
حقیقی گفتن هیچ  وقت بجا نمی آید مگر 
اینکه هنگام ذکر گفتن انســان در هوای 
معبود گم شود؛ یعنی قلب در یاد خداوند 
محو شده و الحمدهلل، سبحان اهلل و اهلل اکبر 

را آن  قدر از صمیم قلب بگوید 
که عشق به خدا تجلی یابد.

علمیه  اســتاد حــوزه  این 
افــزود: افــرادی کــه اهل 
بر  حقایقی  هستند،  توحید 
آن ها منکشــف می شود که 

اســت  مکتوم  غیر،  برای 
و شناخته  شــده نیست؛ 
از  یکی  مثــال  عنوان   به  
والیت  ادلــه  مهم تریــن 
امیرالمؤمنین)ع(  حضرت 
همین خطبه هایی اســت 
که به  عنــوان نهج البالغه 
از ایشــان به  جای مانده؛ 

تمــام عبــارات نهج البالغه 
از قلب حضرت جوشــیده و دقیق ترین 
مســائل عالم توحید در آن شــرح داده 

 شده است. 
وی در پایان با اشــاره به اوصاف و مقامات 
حضرت فاطمه زهرا)س( در کالم حضرت 
رســول)ص( مبنی بر طهــارت وجود آن 
حضــرت، ادامــه داد: در قلب آن حضرت 
چیــزی جز خداوند حضور نــدارد؛ القاب 
»الطاهــره« و »الطیبه« جزو القاب بلندی 
است که اگر انســان با جهان بینی قرآنی 
مأنوس باشد خواهد فهمید که قرآن برای 
انســان های عادی از این الفاظ اســتفاده 
نمی کند؛ پس خود این الفاظ نشان دهنده 
جنبه باطنی طهارت حضرت فاطمه)س( 
اســت که در سیره ایشــان قابل  مشاهده 

است.

حجت االسالم وکیلی مطرح کرد 

عشق اهل  بیت b مقدمه عشق خداست

مالک موحد بودن 
انسان ها به میزان 

خضوع آن ها در 
برابر باری  تعالی 

بستگی دارد

بــــــرش

نود و سومین شماره فصلنامه 
»قبسات« منتشر شد 

ایکنا: نود و ســومین شماره فصلنامه علمی 
پژوهشــی »قبســات« به صاحب  امتیازی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر 
شــد. عناوین مقاالت این شــماره بدین قرار 
اســت: »تحلیل و نقد رویکرد گــزاره ای به 
وحی قرآنی«، »پدیدارشناســی؛ تنها روش 
هرمنوتیک فلســفی و نقد آن«، »بررســی 
روش شناسی بنیادین و کاربردی علم اقتصاد 
اسالمی در مقایسه با نام گرایی روش شناختی 
اقتصاد متعارف«، »جایگاه توان اندیشه ورزی 
و برابری ذاتی انسان ها در عدالت اجتماعی«، 
»حکمت قرآنی و فلسفه ارسطویی«، »بررسی 
انقطــاع وحی و انفتاح باب الهام در اندیشــه 
امامیه«، »عصمت انبیا و مراتب آن از نظرگاه 
تفســیری آیت اهلل معرفت«، »غرض؛ عامل 
انســجام ســوره های قرآن )نقدی بر نظریه 

وحدت موضوعی سوره ها («.

انتشار نخستین شماره 
دوفصلنامه »پژوهش های 

فقهی زن و خانواده« 
اجتهاد: نخستین شماره دوفصلنامه تخصصی 
»پژوهش هــای فقهــی زن و خانــواده« به 
صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه با 
پنج مقاله فقهی از سوی استادان، پژوهشگران 
و طالب خواهر منتشر شد. »استقالل دختر 
در ازدواج و آراء مربوط به آن« تألیف صدیقه 
محقــق، »آثار وضعی اکــراه در عقد نکاح از 
منظر فقه اهل بیت)ع(« اثر نفیســه سادات  
هاشمی، »احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه« 
نوشته مرضیه احمدی، »خواستگاری از زن در 
زمــان عده از دیدگاه امامیه و حنفیه« تألیف 
عظمت شاهین و »احکام همسر مفقوداالثر 
از منظر فقه امامیه و شــافعیه و تطبیق آن با 
قانون مدنی کشور اندونزی« اثر معصومه نژاد 
موسوی و آیوالبتول القدری مقاالت نخستین 
شــماره این دوفصلنامه است. گفتنی است، 
دوفصلنامه تخصصــی »پژوهش های فقهی 
زن و خانواده« به مدیرمسئولی فاطمه کبری 
متولیان و ســردبیری فاطمه سیفی کناری 

منتشر می شود.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9174 شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 

 حجت االسالم روح اهلل توحیدی نیا
یادداشت 

خبر

      صفحه 5

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 »آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

" برابر آراء ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۹ و کالسه ش��ماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۱۶ 
مورخ��ه ۲۶  / ۱۰ / ۱۳۹۸ ص��ادره هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی قای��ن تصرفات مالکان��ه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱

 قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی 
آقای حسین مقصودی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۲۴۶۹ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۸۵۲۴۶۴ در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت ۵۰ , ۲۱۶ متر مربع در قسمتی از پالک ۷۴۰ فرعی واقع در 
قاین - بلوار ۲۲ آذر - ابوطالب ۱۰ خریداری ش��ده برابر قولنامه خانم مائده س��ادات جوادی مقدم 
که برابر مهریه از ناحیه آقای غالمرضا عالمی و دادنامه ش��ماره ۹۷۰۹۹۷۵۶۳۴۱۰۰۹۱۴ ش��عبه 
خانواده دادگس��تری قاین در مالکیت ایش��ان قرار گرفته را به آقای حسین مقصودی فروخته و از 

محل مالکیت سه دانگ مجهول محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۳۸۸۹
تاریخ انتشار تویت اول: ۱۲ / ۹۸/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۸  / ۱۱ / ۹۸
 علی  صفایی فر /  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

» آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمیپ

" براب��ر آراء ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۸ و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۳ و کالس��ه های 
ش��ماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۳ و ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۴۰ مورخ��ه    ۲۶  / ۱۰ / 
۱۳۹۸صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داش��ته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش  ۱۱

 قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱۲۶۹- اصلی 
آقای س��ید مجتبی ذبیح نژاد )از محل مالکیت آقای میرحس��ین ذبیح نژاد ( فرزند س��یدعلیرضا 
بشماره شناسنامه ۰۸۸۰۱۴۱۶۷۰ قاین و کد ملی ۰۸۸۰۱۴۱۶۷۰ در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۲۴۳۳,۲۳ متر مربع در قسمتی از پالک ۷۳۰ فرعی واقع در اراضی شاهیک 
خریداری ش��ده ) مع الواس��طه ( از ناحیه حاج میر حس��ین ذبیح نژاد مالک رس��می پالک محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
 قطعه مفروزه مزرعه و قنات حسن آباد پالک ۱۶۸۱- اصلی 

خانم زهرا فتحی از محل مالکیت رس��می مش��اعی خودش ( فرزند رمضان شماره شناسنامه ۱۵۰ 
قاین و کد ملی ۰۸۸۸۹۷۳۵۲۷ در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��جر به مساحت  ۶۷و۱۱۶۴۵ 
متر مربع در قس��متی از پالک یک فرعی واقع در نرس��یده به محمد اباد علم - اراضی حسن آباد 

خریداری شده از محل مالکیت رسمی مشاعی خود مالک محرز گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ-۹۸۱۳۸۹۰
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۲  / ۱۱ / ۹۸  

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۸ / ۱۱ / ۹۸
علی  صفایی فر / رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

» آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی«

 برابر آراء ش��ماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۵۵۵ و کالسه ش��ماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۹ 
مورخ��ه ۲۶  / ۱۰ / ۹۸ ۱۳ص��ادره هی��ات، موض��وع قانون تعیین تکیت وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکاته و یالستارت سستا تا 
س��حر گردیده است. است مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 

عموم در دو نوبت به قاصه الدار اور گنتی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱

قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک ۱۲۶۸- اصلی
 آقای محمد حس��ین خاش��اکی )از محل مالکیت سید حس��ن مصطفوی ( فرزند ابراهیم بشماره 

شناسنامه ۶۷ قاین و کد ملی ۰۸۸۹۰۳۲۱۵۷ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۵۰ , ۱۷۰مت��ر مرب��ع در قس��متی از پالک های ۴۸۸ و ۴۸۹ فرعی واقع در قاین - حاش��یه بلوار 
بامشاد - داخل کوچه بن بست خریداری شده ) مع الواسطه ( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی 
احدی از ورثه سیدحس��ن مصطفوی مالک رس��می چهار دانگ مشاع پالک مذکور محرز گردیده 

است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. آ۹۸۱۳۸۹۱
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۲ / ۱۱/ ۹۸

تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸  / ۱۱ / ۹۸   
علی  صفایی فر

رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  شهرستان  قاین

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9800962-اجرای ثبت سبزوار
بدینوس��یله به آقای ابراهیم بهروزی نام پدر:نعمت اله،شماره شناسنامه:۲ ش��ماره ملی:۵۷۳۹۷۹۵۷۲۹،متولد:۰۱/

۱۳۳۶/۰۹به نشانی:س��بزوار خیابان پرس��تار پرستار۳بن بست س��وم پالک۲۰ابالغ می شودکه خانم پری شاگلدی 
جهت وصول تعدادهش��تادعدد س��که طال تمام بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج شماره ۶۲۲۱ 
دفتر ازدواج۵س��بزوار علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالس��ه۹۸۰۰۹۶۲در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ۹۸/۱۱/۳محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای  بستانکار طبق 
ماده۱۸آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی که روز ابالغ محس��وب میگردد،نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت.)م الف ۹۸/۱۰۰/۳۲۶۲(آ-۹۸۱۳۸۷۹ تاریخ انتشار:شنبه ۹۸/۱۱/۱۲
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۶۴۹-۹۸/۱۰/۰۲    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 فاطمه شجاعی  فرزند عباسعلی   بشماره شناسنامه   ۴۴۹ صادره از گرگان بصورت  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  ۲۲۹ متر مربع در قسمتی ازپالک  ۸۰۸ فرعی  از ۱ اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر زابل 
خیابان حافظ – حافظ ۴۷   خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی افشاری مقدم  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱۵۴۹  آ-۹۸۱۳۹۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
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 س��اختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۷۹۴-۹۸/۱۰/۱۴    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 ام البنین یکساق فرزند غالمحسن  بشماره شناسنامه  ۳۶۱۱۰۹۶۸۱۴ صادره از زاهدان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۳۳۰ متر مربع در قسمتی ازپالک  ۲۱۶ فرعی  از ۱ اصلی  واقع در بخش ۲ 
سیستان شهر زابل میدان رستم محله امیرآباد کوچه سوم  خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم درویش پور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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:۱۵۴۶  آ-۹۸۱۳۹۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
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  ۱۳۹۸۶۰۳۲۲۰۰۲۰۰۲۱۹۷-۹۸/۸/۲۰    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 آقای ابراهیم مشهدی مقدم فرزند حیدرعلی  بشماره ملی  ۳۶۶۰۱۸۱۷۱۴ صادره از زابل در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت  ۲۸۸/۵۰ متر مربع در قسمتی ازپالک  ۸۰۸ فرعی  از ۱ اصلی  واقع در بخش ۲ سیستان شهر 
زابل خیابان حافظ – حافظ ۴۷   خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی افشاری مقدم  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .  م الف:۱۵۴۸  آ-۹۸۱۳۹۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم عصمت راشکی قلعه نو  فرزند شیرعلی احدی از مالکین مشاعی پالک ۱/۶۶۴- اصلی واقع   در بخش دو 
سیستان شهرستان زابل خیابان دانشگاه  کوچه ۱۰ طبق درخواست شماره ۱۸۷۹۹- ز  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ طبق 
وکالتنامه شماره ۳۲۴۲۱- ۹۷/۶/۲۵ دفترخانه شماره ۵۱ تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ 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 ۱۸ 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 ۸ صبح روز دوشنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 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. م الف:۱۵۴۱ آ-۹۸۱۳۹۰۶ تاریخ انتشار :شنبه  ۹۸/۱۱/۱۲
مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم سمیه پودینه ئی فرزند موسی  احدی از مالکین مشاعی پالک  ۱/۹۷۶  اصلی  واقع   در بخش ۲  سیستان 
شهرس��تان زابل خیابان پیامبر اعظم کوچه ۳  طبق درخواس��ت شماره ۱۸۷۵۵- ز  مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ تقاضای افراز 
سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ را از این اداره نموده 
ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی 
باشد لذا مراتب طبق ماده ۱۸ 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 ۸ صبح روز 
دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 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. م الف:۱۵۳۸ 

آ-۹۸۱۳۹۰۷ تاریخ انتشار :  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
مهدی پهلوانروی / رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین صیاد طبق  با تسلیم درخواست به شماره ۱۳۹۸۰۲۱۵۲۶۳۵۰۰۱۳۵۰ -۹۸/۱۰/۲۲   اعالم داشته که  
سند مالکیت  ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۹۲ مترمربع  پالک ۱/۹۳۷۷-اصلی واقع در بخش ۲ سیستان  
ملکی نامبرده که ذیل ثبت ۱۰۶۴۰ صفحه ۳۸۴ دفتر جلد ۷۰ بنام حسین صیاد صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته 
که بر اثر  اسباب کشی  مفقود گردیده که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا با عنایت به تبصره  ماده 
۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت امالک مصوب ۸۰/۱۱/۸ مراتب باستناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف ۱۰مدت  روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراض نرس��یده یا در صورت اعتراض س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنی سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. م الف:۱۵۳۱  آ-۹۸۱۳۹۰۸  تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۱۲
مهدی پهلوانروی- کفیل ثبت اسناد و امالک زابل

اجرائیه
محکوم له: هوش��نگ حیدری فرزند قدرت اهلل به نش��انی استان قزوین – شهرستان قزوین –قزوین 

خیابان انصاری کوچه داماد پالک۷۱ واحد ۱
محکوم علیهم: ۱- علیرضا نیکنام

۲- مری��م بابا قصاب ها به نش��انی قزوین- ش��هید انصاری – کوچه داماد – نب��ش کوچه زینب – 
پالک۷۱ واحد ۱

۳- خس��رو س��اجدی فرجی فرزند پرویز به نشانی استان زنجان – شهرستان زنجان – شهر زنجان- 
خیابان فاتح۱۲متری ششم حمید بیات پالک ۳۹                             ۴- نوش آذرنیکنام

۵- شرکت شهرکهای صنعتی به نشانی استان قزوین – شهرستان تاکستان – خرمدشت – شهرک 
صنعتی – شرکت شهرکهای صنعتی

۶- مینو حیدری فرزند قدرت اله به نشانی استان زنجان- شهرستان زنجان – منظریه – نبش  الله 
ششم – قطعه ۲۷۱

۷- ش��رکت شهرکهای صنعتی به نش��انی قزوین – کمربندی ولیعصر- نرس��یده به جوجه بروستد 
دهخدا

۸- محصومه احمدی
۹- رقیه حاجی بابایی به نش��انی اس��تان زنجان – شهرس��تان خرمدره – خرمدره خ امام روبروی 

دادگستری طبقه اول ساختمان هالل احمر
۱۰- ش��رکت صبحگاهان خرمدشت به نشانی اس��تان قزوین – شهرستان تاکستان – خرمدشت – 

شهرک صنعتی – شرکت صبحگاهان خرمدشت.
محک��وم به: ب��ه موجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
۹۸۰۹۹۷۲۸۲۱۶۰۰۷۲۱ محکوم علیهم محکوم اند به ردیف ۲ الی ۵ به انتقال مجموعا ۹۰ س��هم 
از۱۰۰ س��هم شرکت صبحگاهان خرمدش��ت )به ترتیب خانم معصومه احمدی۷۵سهم وخانم رقیه 

حاج بابایی، نوش آذر وعلیرضا نیکنام هرکدام ۵ سهم( به نام خواهان صادرواعالم می نماید.
همچنی��ن خواندگان ردیف۲ ال��ی ۵ را به پرداخت مبلغ ۱۱۳۷۲۶۰۰ریال بعنوان هزینه دادرس��ی 
ومبلغ ۶۲۴۰۰۰۰ریال به عنوان حق الوکاله محکوم می نماید که خواندگان ملزم به پرداخت آن به 

نحو مساوی خواهند بود درحق محکوم له وهزینه نیم عشردولتی.
محکوم علیهم مکلفند ظرف ده روز مفاد آن را به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به موقع 

اجرا گذارد یا مالی معرفی نماید که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد.آ-۹۸۱۳۸۸۴
مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی بخش خرمدشت – ابوالفضل طاهرخانی

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۰۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ،تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای احمد زاده خشت مسجدی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۴۱۸ صادره از رشت در قریه آج 
بیشه در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۶۵۱/۰۱ متر مربع پالک فرعی ۲۳۵۵ از اصلی 
۹۱ مفروز مجزی از پالک ۱۴۳ از اصلی ۹۱ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقایان فتح اله و 
عباس شهرت جملگی فرساد آج بیشه محرز گردیده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود 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 ۴۹۸۴  آ-۹۸۱۳۸۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۸/۱۱/۲۷
حسین اسالمی کجیدی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 

آگهی مزایده
اموال منقول )اتومبیل(

به موجب پرونده اجرائي کالس��ه ۹۷۰۰۰۹۰ له ش��رکت پرس��ی گاز ایران به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ به شناسه ملی 
۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰ و علیه آقای صمد اسالمی ورکی یک دستگاه کامیون باری بنز ال پی ۶۰۸ مدل ۱۹۷۴ ۴ سیلند 
با ظرفیت ۶ تن و ۲ محور و ۶ چرخ به ش��ماره پالک انتظامی ۶۲- ۹۳۹ ع ۳۱ و ش��ماره شاس��ی ۱۰۹۲۳۱۰۱ و 
شماره موتور ۱۰۰۰۸۳۷۵ به رنگ زیتونی روغنی متعلق به آقای صمداسالمی ورکی فرزند حبیب اله به شماره ملی 
۲۰۹۳۲۶۳۲۳۸ بازداشت وطبق نظر کارشناس رسمي دادگستری به مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابي شده است 
اوصاف ماشین بدین شرح است : الستیک ها کامال فرسوده نیاز به تعویض دارد اطاق بار و اطاق راننده نیاز به بازسازی 
و نقاشی کامل دارد ، شیشه جلو شکسته ، المپ های عقب سمت راست و چپ شکسته ، موتور گیربکس و دیفرانس 
نیاز به تعمیرات دارد ، سایر قسمت های کامیون با توجه به قدمت ۴۴ ساله نیاز به تعمیر و بازسازی دارد. لذا خودروی 
مذکور از س��اعت ۹ الي ۱۲ روز چهار ش��نبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ در اداره ثبت اسناد و امالک میاندورورد واحد اجرا به 
نشانی میاندرورد خ مخابرات اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ 
۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شد و کلیه هزینه هاي قانوني به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي اعالم گردد، 

مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-۹۸۱۳۸۸۷
م الف: ۹۸/۴۰/۱۱۹۸۳        تاریخ چاپ: ۹۸/۱۱/۱۲

علی اکبر نوریان اسرمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

اجرائیه
مشخصات محکوم علیه:حمید نوری زاده  فرزند غالمعلی  نشانی محل اقامت  مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
غالمرضا فرج الهی  فرزند حسن  نشانی: کبودراهنگ بلوارآیت اله خامنه ای ، کوچه میثاق پالک ۱۲ ( محکوم به: 
بموجب رای ش��ماره ۶۸۱ تاریخ ۹۷/۸/۲۰ حوزه ۱۱۳ ش��ورای حل اختالف )و رای شماره - تاریخ -  شعبه - دادگاه 
عمومی( که قطعیت یافته است،محکوم علیه محکوم است به:  حضور به دفاتر اسنتد رسمی جهت انتقال سند خودرو 
جیپ چروکی به شماره ۴۵۹ ب ۴۴ ایران ۵۷ به نام خواهان وپرداخت ۲/۶۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان و نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت. به استناد ماده ۲۹قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ محکوم 
علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به و یاانجام تعهد و مفاد رای بدهد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.آ-۹۸۱۳۸۸۶
قاضی شعبه  ۱۱۳ شورای حل اختالف کبودراهنگ

اداره  ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک 
هیات موضوع قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 اگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعییت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸ هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان –ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مسلم خانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۳۷۸۱صادره از همدان 
در ششدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت ۱۶۷۵متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده ۲اصلی واقع درحومه بخش 
س��ه همدان خریداری از مالکان رس��می اقایان حسین و مهدی صدرایی و جعفر پنبه ای محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولیین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید 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 .)م الف ۱۷۳۳( آ-۹۸۱۳۹۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۸/۱۱/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۸/۱۱/۲۸

رئیس ثبت اسناد و امالک استان همدان - علی زیوری حبیبی



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 rتورم نوظهور در بازارهای مختلف 
 با سیاست گذاری های نامدبرانه 

بخشی از تورم این روزهای ما ناشی از انتظارات تورمی التهاب گونه ای است که 
بازارهای مختلف را تحت الشعاع خود قرار داده است. التهابی بی منطق در حالی 
که برخی از انتظارات تورمی منطقی و براساس مشاهدات آماری قابل تجزیه و 
تحلیل منطقی است. افزایش رکود در سال ها و ماه های اخیر ناشی از التهابات 
ارزی بود. افزایش نرخ ارز دامنه قیمت ها را چنان باال برد که با محدوده قدرت 
خرید مردم ســنخیتی نداشت، بنابراین رکود نخستین مولود این مسئله بود. 
کاهش واردات کاال و افزایش هزینه های واردات به دلیل تبعات تحریمی منجر 
به رسیدن کاال با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده شد. هر چند در حال 
حاضر شوک های ناشی از افزایش نقدینگی را پشت سر گذاشته ایم، اما مشکل 

ایجاد نقدینگی بدون تولید حل نشده باقی مانده است. 
به ازای نقدینگی 27درصدی ســالیانه، تولید کشــور در حد 4یا 5درصد باقی 
مانده، بنابراین عدم افزایش تولید در کشور، ما را نیازمند به واردات بیشتر کرده 
اســت. تولید نکردن  کاالی ملی و عدم واردات کاال منجر به افزایش تورم در 

سطح قیمتی کاالها می شود.
مسئله حســاس دیگری که در سیاست گذاری های بانکی، مالی و مالیاتی باید 
با تدبیر دنبال کرد، موضوع تهدید حســاب های بانکی به دریافت مالیات بدون 
بسترســازی و ایجاد زیرساخت های الزم است. رصد حســاب های بانکی که 
تازه ترین موضوع این روزهای دنیای بانکی و مالیاتی دولت اســت در کنار ارائه 
اســناد برای تراکنش های باالی یک میلیارد تومان که از ســوی رئیس بانک 
مرکزی مطرح شــده، تهدید کلی برای حضور دوباره سرمایه داران به بازارهای 
طال و ارز، مســکن و خودرو است؛ چرا که زیرساخت های منطقی برای چنین 
طرح هایی اندیشــیده نشــده است.بســیاری از خریداران طال، ارز، ماشین و 
ملک به دلیل عدم فشــارهای مالیاتی به این سمت روی می آورند تا از طریق 
معامالت تهاتری از مالیات مصون بمانند. این افراد دارایی های خود را به صورت 
دارایی های فیزیکی چون مســکن، خودرو، طال و ارز تبدیل می کنند و تمایل 

کمتری به سمت دارایی هایی مثل سپرده های بانکی نشان می دهند. 
طرح هــای جدید بانک مرکزی و ســازمان مالیاتی تهدید جــدی برای خروج 
نقدینگی از بانک ها و افزایش یکباره تورم با هجوم به سایر بازارهای داللی گری 
اســت. این مسئله را می توان با راهکارهای متنوعی حل کرد، با این نسخه که 
همزمان با فشار مالیاتی بر حساب های بانکی، معامالت تهاتری و عایدی ثروت 

در جهت کسب درآمدهای مالیاتی نیز مورد رصد قرار گیرند. 
 به عبارتی کسب مالیات از عایدی ثروت تنها نباید مشمول حساب های بانکی 
شــود بلکه عایدی هر ثروتی از جمله دارایی هــای فیزیکی اگر مورد نظر قرار 
بگیرد، موجب اخذ مالیات صحیح و منطقی از همه پایه های مالیاتی و عدم فرار 
از پرداخت مالیات و خارج شدن یکسویه حساب های بانکی از فشارهای مالیاتی 

و ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی می شود.

فهرست متقاضیان واجد شرایط 
طرح ملی مسکن اعالم شد 

فرارو: معاون وزیر راه از ارسال پیامک به 
متقاضیان واجد شرایط طرح ملی مسکن 
از ۱4 بهمن خبــر داد و گفت: پاالیش 
ثبت نام کنندگان طرح ملی مســکن به 
اتمام رســیده که حــدود 42درصد از 
ثبت نام کنندگان واجد شــرایط نبودند 
و حــدود ۱40هزار نفر واجد شــرایط 
بوده اند. وی افزود: با اتمام پاالیش متقاضیان مســکن ملی در همه اســتان های 
کشور، فهرست اسامی متقاضیان واجدشرایط به اداره کل راه و شهرسازی استانی، 

شرکت عمران شهرهای جدید ایران و بنیاد مسکن اعالم شده است.

اگر طرح تجمیع یارانه نقدی و معیشتی تصویب شود 18 میلیون ثروتمند هم زیر پوشش قرار می گیرند

بازگشتپردرآمدهابهصفیارانهبگیران!
 اقتصاد/زهراطوسی  با تصمیم مردان 
بهارستان که می خواستند قضیه یارانه نقدی 
و یارانه معیشتی بنزین را با 72هزار تومان 
جمــع کننــد، ۱8 میلیــون پردرآمد از 
دوربرگردان تجمیــع یارانه ها به صف افراد 
نیازمند حمایت اضافه خواهند شد تا مثل 
همیشه پول از جیب نیازمندان برداشته و 
به حســاب ثروتمندان ریخته شود. اگرچه 
این مصوبه کمیسیون تلفیق تا تصویب در 

صحن علنی راه زیادی دارد.
طبــق تکلیفــی کــه خــود مجلــس 
شورای اسالمی در تبصره ۱4 قانون بودجه 
ســال ۱398 مصــوب کرده، ســه دهک 
درآمدی بــاالی جامعه باید از فهرســت 
یارانه بگیران حذف شوند و درآمد ناشی از 
آن به یارانــه دهک های اول 

اضافه شود.
وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی شــهریور ماه سال 
جاری این فهرست را درآورد 
و یارانــه نقــدی 270 هزار 
خانوار به تعداد یک میلیون و 
۱00 نفر قطع شــد. اما حاال 
تلفیق  کمیســیون  اعضای 
در جریــان بررســی الیحه 
بودجه 99، مصوبــه ای را از 
ســرگذراندند کــه طبق آن 
یارانه ترکیبی 72 هزارتومانی 
شامل یارانه نقدی و یارانه معیشتی به تمام 
دهک های یارانه بگیر جامعه پرداخت شود.

در ایــن حالت ۶0 میلیون نفری که از بین 
یارانه بگیران گزینش شــده و اکنون هر دو 
یارانــه را دریافت می کننــد با کاهش رقم 
دریافتــی مواجه می شــوند، در حالی که 
۱8میلیون نفری که کمک معیشتی به آنان 
تعلق نمی گیرد و حتی نیاز بود برای دریافت 
یارانه 45هزار تومانی  نیز غربال شوند، پول 

بیشتری بابت یارانه دریافت خواهند کرد. 
علتی که از سوی مجلسی ها برای تصویب 
موضوع ادغام دو یارانه اعالم شده این است 
که بــه دلیل عدم امکان شناســایی دقیق 

افرادی که باید مشــمول حمایت معیشتی 
باشند و همچنین نارضایتی ها و مراجعاتی 
که به نمایندگان می شــود، برای رفع این 

مشکل چنین راهکاری ارائه شده است.
در صورتی که به گفته میرزایی شناسایی 
وســع مالی با یکسری اقالم اطالعاتی که 
در کشــور وجود دارد شــامل دارایی ها، 
درآمدها و هزینه های افراد، مشــخص و 
اولویت بندی شــده و برای برطرف کردن 
خطاهــای احتمالی نیز وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی مکانیزمــی را طراحی 
کــرده که در یــک فضای تعاملــی افراد 
بدون مراجعه و با کمترین هزینه بتوانند  
درخواســت اعتراض خود را ثبت کنند و 
برای این کار اجازه بررسی وضعیت مالی 
خود را به دولت بدهند، نتیجه این فرایند 
نیز تاکنــون این بوده اســت که تاکنون 
3میلیون و 400 هزار نفر دیگر به فهرست 
مشــموالن طرح حمایت معیشتی دولت 

اضافه شده است.
حــاال  درســت زمانی که بســته حمایتی 
به مقصــد خود در ســبد خانوار اقشــار 
کم برخوردار نزدیک می شود، مجلسی ها با 
این طرح زیر میــز زدند تا منابعی که قرار 
بود ســفره کم درآمدها را رونق ببخشد، به 
مانده حساب پر و پیمان پردرآمدها افزوده 

شود.

حســین میرزایــی، 
ســتاد  ســخنگوی 
تبصره ۱4  اجرایــی 
بودجه در واکنش به 
بــه  مصوبــه  ایــن 
مجلسی ها گوشزد کرد که طرح ادغام یارانه 
نقدی و معیشتی به نفع دهک های ثروتمند 

است.
میرزایی با یــادآوری اینکه انتقادات زیادی 
از سمت رســانه ها و نمایندگان مجلس به 
وزارتخانه می شــد که چرا حــذف درآمد 
نقدی ثروتمندان دیر انجام شــده، تأکید 
می کند: طبق قانون بودجه ســال 98 باید 
این عملیات از فروردین آغاز می شد و حاال 
که در حال دستیابی به این هدف هستیم، 
با این مصوبه دوباره برگشته ایم به قبل از آن 
داستان که گفته اند، حاال نه تنها ۶0 میلیون 
نفر بلکه سه دهک باالی درآمدی هم باید 
یارانه معیشتی دریافت کنند. این در حالی 
اســت که ۱۱میلیون و 900 هزار خانواده 
یعنی نصف جمعیت کشور که خودرو ندارند 
و حتی از یارانه بنزین نیز استفاده نمی کنند، 

باید از یارانه معیشتی بهره مند شوند.
به هر حــال اگر پرداخت یارانــه 72هزار 
تومانــی در دســتور کار قرار گیــرد، رقم 
پرداختی خانوار ۱8میلیونی پردرآمدها به 
این شکل تغییر می کند. به عنوان مثال یک 

خانواده ســه نفره که در هر ماه ۱3۶هزار و 
500 تومان یارانه نقدی می گیرد در صورت 
پرداخت یارانه 72هــزار تومانی، 2۱۶هزار 
تومان دریافت خواهد کرد و همچنین برای 
خانواده پنج نفره مبلــغ یارانه از 227هزار 
و 500 تومــان به 3۶0 هزار تومان افزایش 
می یابد، اما در میان خانــوار ۶0 میلیونی 
می شــود؛  معکوس  رونــد  کم درآمدهــا 
به گونــه ای که بــه عنوان مثــال خانواده 
دونفــره ای که اکنون در مجمــوع ماهانه 
۱94 هزار تومان دریافتی دارد، با اختصاص 
یارانه 72هزار تومانی رقم آن به ۱44 هزار 
تومان می رسد که 50 هزار تومان کمتر از 
حالت فعلی اســت. همچنین یک خانواده 
چهار نفره کــه اکنون از محل یارانه نقدی 
و کمک معیشتی 354 هزار تومان دریافت 
می کند، این مبلغ با مصوبه جدید مجلس 

به 288 هزار تومان کاهش می یابد.
اســتاد  مرتضی افقه، 
دانشگاه گفته است: به 
نظر می رســد توزیع 
یارانه از همــان ابتدا 
هدفمند نبوده و نامش 
را به اشتباه هدفمندی یارانه ها گذاشته اند و 
شــاهد اجرای بدترین شــیوه توزیع یارانه 
بوده ایم. باید طوری برنامه ریزی شــود که با 
توزیع یارانه بیشتر در میان دهک های پایین، 
درآمد افراد زیرخط فقر افزایش یابد و به خط 
فقر یا باالتر از آن نزدیک و از شمار افراد مبتال 
به فقر شدید و مطلق کاسته شود، ولی با ادغام 
یارانه و بســته حمایت معیشتی و توزیع آن 
میان 78 میلیون نفر، همان ۱8 میلیون نفری 
که از فهرست بسته معیشتی بگیران حذف 

شده بودند، به این طرح برمی گردند.
این استاد دانشگاه معتقد است، ظاهراً صدای 
افراد دهک های باال بلندتر است، ولی دولت 
با درنظر گرفتن منافع و مصالح ملی باید با 
شهامت بیشتری یارانه دهک های باال را حذف 
و به صورت تصاعدی به پنج دهک اولیه اضافه 
کند نه آنکه به سمت توزیع یارانه میان همه 

افراد باشد.

طرح ادغام یارانه 
نقدی و معیشتی 
به نفع دهک های 
ثروتمند است حاال 
نه تنها 60 میلیون 
نفر بلکه سه دهک 
باالی درآمدی هم 
باید یارانه معیشتی 
دریافت کنند

بــــــــرش

درباره افزایش کارمزد خدمات  بانکی هنوز تصمیم گیری نشده است      ایرنا : فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف افزایش کارمزد خدمات بانکی در سال آینده، از ادامه بررسی ها در 
این باره خبر داد. وی گفت: با توجه به انتقادات مدیران بانکی نسبت به ثابت و پایین ماندن نرخ کارمزد خدمات بانکی، بررسی این موضوع در دستور کار نهادهای ذی ربط مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی 

و دارایی قرار گرفته است. براساس پیشنهادات ارائه شده، افزایش کارمزد شامل خدمات فیزیکی و حضوری ارائه شده در شعب بانک ها و همچنین خدمات الکترونیکی می شود.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 حسین محمودی اصل، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9174 

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودرو شرق شماره ثبت :57322

 جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی در س��اعت 15 عصر روزسه 
ش��نبه  مورخه98/12/13 دربلوارقرنی، نبش قرنی 24 مسجداس��کندری برگزارم��ی گردد. از کلیه 
اعضاء محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه راس ساعت 
مقرر حضور بهم رسانند. اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند 
ح��ق رای خود را به موج��ب وکالت کتبی به عضو دیگری محول نمایند ک��ه در این صورت تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای خواهد بود. اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل موردنظر 
خود باید از ساعت 8 الی 14 روزهای یکشنبه مورخه 98/12/11 و دوشنبه مورخه98/12/12 به محل 
دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تائید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورقه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد.)از پذیرفتن افراد غیر عضو جدًا معذوریم.(
دستور جلسه : 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال 97
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

4- تصویب بودجه برای سال مالی 97
5- تصمیم گیری درخصوص کاهش سرمایه تعاونی 

6- تصمیم گیری درخصوص حق الجلسات هیئت مدیره تعاونی 
 ضمنا داوطلبان عضویت در بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت ده روز 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه و مدارک الزم را ارائه نموده و بر اساس آیین نامه تبصره 4 

افراد حقیقی جهت کاندیدای بازرسی می بایست از جامعه حسابرسان رسمی باشند.
هیئت مدیره تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان پیشگام الکتریک خودرو شرق
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آگهی ابالغ تفهیم اتهام سركار خانم
 دكتر زهرا هدایتی فرزند رجبعلی 

نظ��ر باینک��ه اتهام غیبت غیر موجه ش��ما از تاریخ  98/8/18  ،  در هیئت بدوی رس��یدگی 
به تخلفات اداری کارمندان س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور تحت بررسی می باشد و طبق 
مکاتبه ش��ماره  140360 مورخ  98/10/15 اداره کل پزش��کی قانونی خراسان رضوی امکان 
دسترس��ی به ش��ما وجود ندارد لذا باس��تناد ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی موضوع 
اته��ام از طری��ق درج یك نوب��ت آگهی در این روزنامه به ش��ما ابالغ می گ��ردد تا هر گونه 
دفاع��ی داری��د حداکثر مدت یك ماه از تاریخ درج آگهی به این اداره کل تس��لیم نمایید .     

شناسه آگهی 744718/ م الف 3688

اداره كل منابع انسانی سازمان پزشكی قانونی كشور
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س��ند وفاکتور فروش خودرو شناسنامه )برگ سبز(
نوع س��واری س��یتم س��ایپا تیپ131SLرنگ س��فید 
موتور3958016ش��ماره  مدل1390ش��ماره  روغن��ی 
شاس��ی S1412290724373ش��ماره پالک162س39 
ایران95 بنام بهروزپرکی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد
/ع
98
13
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5

دی
قو
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ی 
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ب��رگ س��بز وکارت س��واری سیس��تم پ��ژو206 تی��پ   
206TU5   م��دل 1393ب��ه رن��گ س��فید ب��ه ش��ماره 
3NAAP1 163B0071714 و ش��ماره شاس��ی  موت��ور 

FE3EJ489343  ب��ه ش��ماره پ��الک 54 – 533 ط 46  
مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

صنایع سلولزی عدالت )سهامی خاص(
از کلیه س��هامداران دع��وت می گردد راس 
س��اعت 9 صب��ح 24 بهم��ن 1398 در مح��ل 
قانونی شرکت در مشهد حضور بهم رسانند.  
موض��وع جلس��ه:  انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره، 
انتقال س��هام، کاهش س��رمایه، واگذاری یا 
انحالل ش��رکت، اصالح مواردی از اساسنامه

 امیر شالچی طوسی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

صنایع شیمیایی نیل )سهامی خاص(
از کلیه س��هامداران دع��وت می گردد راس 
س��اعت 10 صب��ح 24 بهم��ن 1398 در مح��ل 
قانونی شرکت در مشهد حضور بهم رسانند.  
موض��وع جلس��ه:  انتخ��اب هیئ��ت مدی��ره، 
انتقال س��هام، کاهش س��رمایه، واگذاری یا 
انحالل ش��رکت، اصالح مواردی از اساسنامه

 امیر شالچی طوسی
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اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین        
آگهی شماره   98/20452/92 –      98/11/02

در نظر دارد انجام پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری 1- حوزه آبخیز س��اج شهرس��تان تاکس��تان 2- حوزه آبخیز ش��یزند- س��ینک- 
برزلجین شهرستان تاکستان3- حوزه آبخیز مرادبیگلو  شهرستان بوئین زهرا به مناقصه بگذارد.

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمكعبنوع پروژهردیف

اجرای پروژه های مكانیكی1

بند مالتی 580  مترمكعب
بندگابیونی 2700   مترمكعب
بندخشكه چین1000مترمكعب

حوزه آبخیز ساج
شهرستان تاكستان

98/12/1 الی99/03/30 
به مدت 4 ماه

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1398  

اجرای پروژه های مكانیكی2
بند مالتی  400  مترمكعب

بندگابیونی 1950 مترمكعب
بندخشكه چین1750مترمكعب

حوزه آبخیز شیزند-سینک- 
برزلجین شهرستان تاكستان

98/12/1 الی99/03/30 
به مدت 4 ماه

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1398

اجرای پروژه های مكانیكی3

بند مالتی  800 مترمكعب
بندگابیونی 3500 مترمكعب

بندخشكه چین3800 مترمكعب
حوزه آبخیز مرادبیگلو  شهرستان 

بوئین زهرا
98/12/1 الی99/03/30 

به مدت 4 ماه

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1398

 تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
 تذکر2 : صالحیت پیمانکاران باید در رشته کشاورزي و منابع طبیعي - آب   با پایه 1 الي 5 و رتبه آب و آبخیزداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

متقاضیان می توانند به منظور دریافت اس��ناد و  نقش��ه ها و ... و برگه هاي ش��رایط شرکت درمناقصه از روز سه ش��نبه مورخ 98/11/08  الی روز چهار شنبه مورخه 98/11/23 را از 
طریق سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.ir و وب سایت اینترنتي Qazvin.frw.org.ir و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز 
چهار ش��نبه مورخ 98/11/23 مدارك الزم ش��رکت درمناقصه را در س��امانه س��تاد بارگذاری و پاکت  تضمین ش��رکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این 
اداره کل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کدپستی15136- 34199 تحویل نمایند. )بازگشایي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir  در روز پنجشنبه مورخ 

98/11/24  انجام خواهد شد(.           تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 
الزم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اسناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( دریافت و  ارسال نمایند . 

 تذکر: از شرکت کنندگان در مناقصه دعوت بعمل می آید که در روز سه شنبه مورخه 98/11/15 )حوزه آبخیز سینک – شیزند و حوزه آبخیز مراد بیگلو( و چهار شنبه مورخه 98/11/16 
)حوزه آبخیز س��اج( راس س��اعت 8 صبح   جهت بازدید از محل پروژه )نقاط تعیین ش��ده در روی نقش��ه های پیوستی(در  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین  حضور به 

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم رسانند. 

وب��ت دوم
ن

 شکر با وجود تغییر
 اولویت ارزی گران نمی شود 

اعتماد آنالیــن: مدیرکل دفتــر خدمات 
بازرگانی وزارت صنعــت گفت: تغییر اولویت 
تخصیــص ارز دولتی از گروه یــک به دو به 
منزله گرانی شکر نیست. این تغییر اولویت به 
دلیــل وفور و تأمین نیاز بازار بــا ارز 4هزار و 
200 تومانی است. محمد قبله افزود: با توجه 
به تأمین نیاز و حجم ذخایر استراتژیک اولویت 
تخصیص ارز به ســایر کاالها منتقل شــود. 
کاالی شکر همچون گذشته با توجه به ذخیره 
مناسب و تأمین به موقع، توزیع و عرضه خواهد 
شــد و تا پایان سال به وفور شکر با ارز 4 هزار 
و 200 تومانی وارد شــده و از این بابت بازار با 

مشکلی مواجه نخواهد شد.

 بازار شب عید پوشاک
 تقدیم قاچاق می شود !

باشــگاه خبرنگاران: قدیری، دبیراتحادیه 
تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: اکنون 
انبارهای تولیدکنندگان  مملو از پوشاک آماده 
فروش و بی مشتری است. وی گفت: از تمامی 
مناطق آزاد گزارش قاچاق داریم، اما از مناطق 
جنوبی به خصوص قشم، اروند، کیش و چابهار 
گزارش های بیشتری مخابره می شود. از سوی 
دیگر در برخی از مناطــق آزاد جنوبی، هنوز 
گمرک مستقر نیست که این واقعیت در عمل، 
کنتــرل و نظارت بر واردات کاال را با مشــکل 

مواجه کرده است.

 تولید گوشت قرمز در کشور 
از مصرف پیش افتاد 

تسنیم: حســن عباســی معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: چنانچه قیمت دام زنده از 
نرخ مصوب 27 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 
پایین تر باشد، شرکت پشتیبانی امور دام نسبت 
به خرید تضمینی اقدام می کند. درخواســت 
تولیدکنندگان در حال حاضر این اســت که 
برنامه ریزی ها به نحوی باشد که تولید برای آنان 
صرفه اقتصادی داشــته باشد و با افت قیمت، 

دامدار از چرخه تولید خارج نشود.

خبر



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

۱۷۰ هزار شغل در راه است  برنا: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: با توجه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس برای تحقق 4 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
برای سال آینده کمیته امداد، در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و حمایت دولت ۱۷۰ هزار فرصت شغلی و حتی قدری فراتر نیز می توانیم ایجاد کنیم. حجت اهلل عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که دولت 

چگونه می تواند از اجرای این گونه طرح ها حمایت کند، گفت: در حالی که پیشنهاد کمیته امداد برای اجرای این طرح 4 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است، پیشنهاد دولت 3 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

آمریکایی های اسرافگر
فارس:نتایج منتشر شده از یک مطالعه 
تازه نشان می دهد، مردم آمریکا به میزان 
زیادی دورریز مواد غذایی دارند و اظهارنظر 
گردشگران خارجی مبنی بر مسرف بودن 

آن ها، درست است.
به گزارش دیلی میل، آمریکایی ها به طور 
متوســط ســاالنه بیش از ۳۰ درصد از 

مواد غذایی خود را دور می ریزند. این بررســی تأکید می کند، افرادی که رژیم غذایی 
سالم تری دنبال می کنند، بیش از سایر افراد دورریز غذا دارند.

در این پژوهش زباله های غذایی ۴ هزار خانوار آمریکایی بررسی و درنهایت مشخص 
شده که آن ها ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد غذایی خود را هدر می دهند.

محققان در بررســی های خود همچنین دریافتند، افرادی که درآمد بیشتری دارند، 
بیشترین میزان اسراف در مواد غذایی را نیز دارند.

این بررسی به خوبی نشان داد، آن هایی که از لیست خرید استفاده می کنند کمترین 
میزان اسراف و دورریز مواد غذایی را دارند.

داده ها نشان می دهد ارزش غذای تلف شده در آمریکا ساالنه حدود ۲۴۰ میلیارد دالر 
است که هزار و 866 دالر، ۳۰ تا ۴۰ درصد، برای هر خانواده است.

محققان همچنین دریافتند، افرادی که رژیم های غذایی سالم تری دارند میزان بیشتری 
از سایر افراد مواد غذایی را اسراف می کنند، زیرا میوه و سبزیجات بیشتری را نسبت 
به یک فرد معمولی می خرند. ادوارد ژنیک، اســتاد اقتصاد کشاورزی در کالج علوم 
کشاورزی در ایالت پن، اظهار کرد: یافته های ما مطابق با مطالعات قبلی است که نشان 
داده است ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل مواد غذایی در ایاالت متحده به سطل زباله ریخته 
می شود و این بدان معناست که منابع مورد استفاده برای تولید غذا از جمله زمین، 

انرژی، آب و نیروی کار نیز هدر می روند.

افزایش 10 برابری قربانیان برده داری مدرن در انگلیس
 میزان: برده داری مدرن و قاچاق انسان 
در انگلیــس به یک معضل جدی در این 
کشور تبدیل شــده و شمار قربانیان ۱۰ 

برابر شده است.
داده های پلیس پایتخت حاکی از آن است 
شمار قربانیان شناسایی شده در برده داری 
مــدرن یک هــزار و ۱۵۴ درصد افزایش 

داشته اســت. طبق آمار ها تعداد افرادی که در لندن در دام برده داری مدرن گرفتار 
شدند، از ۱8۷ نفر مراجعه کننده به پلیس پایتخت در سال ۲۰۱۳ به ۲ هزار و ۳۴6 

نفر در سال ۲۰۱8 افزایش یافتند.
بر اســاس نامه کمیته پلیس لندن، بیش از ۳۰ درصد از ۵ هزار و ۱۴۳ فردی که به 
وزارت کشــور انگلیس در سال ۲۰۱۷ برای دریافت کمک ارجاع داده شده بودند در 
شــهر لندن بوده که این میزان تقریباً سه برابر بیشتر از هر منطقه دیگر در انگلیس 

گزارش شده است.
در ماه اکتبر انجمن های محلی اعالم کردند شمار کودکانی که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱8 

قربانی برده داری مدرن در انگلیس شدند به 8۰۷ درصد افزایش یافته است.
کمیته پلیس لندن در نامه ای به معاون شهردار نوشت، شهر لندن نیازمند یک راهبرد 
منســجم تر برای مقابله با برده داری و قاچاق انسان است. لورا دورن، مسئول ارشد 
این کمیته و افسر تحقیقات در پروژه »حفاظت از کودکان در برابر قاچاق انسان« به 
خبرگزاری سی ان ان گفت: با وجود افزایش شمار قربانیان قاچاق انسان و برده داری 

مدرن، بودجه دولت برای مقابله با معضل اجتماعی افزایش نیافته است.
به گفته این شخص، سیاست های ریاضت اقتصادی، حمایت از قربانیان و مقابله با این 
نوع از جرایم را تضعیف کرده و بسیاری از افراد بی بضاعت و آسیب پذیر را در معرض 

سوء استفاده قرار می دهد.

مناقشه بر سر هزینه درمان معتادان متجاهر
تسنیم: ایــن روزها مسئوالن بهزیستی 
و وزارت بهداشــت بر سر درمان معتادان 
متجاهر و هزینه های درمانی این افراد با 
یکدیگر مناقشــه دارند؛ وزارت بهداشت 
معتقد است بهزیســتی رقم ۱۵ میلیارد 
تومان به این وزارتخانه بدهکار است و آن 

طرف بهزیستی ادعا دارد بدهی ندارد.
چندی پیش وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور از عدم پذیرش بیماران 
معتاد متجاهر دارای زخم باز در مراکز درمانی وزارت بهداشت انتقاد کرد و از اصالح 
فرایند روند درمانی بیماران معتاد متجاهر دارای زخم باز و بیماری های همراه آن ها تا 

اواسط بهمن ماه در کمیته کشوری ماده ۱6 خبر داد.
همچنین براتی سده، معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
در این باره گفت: وزارت بهداشت مدعی است 6 بیمارستان برای درمان بیماری های 
افراد معتاد تعیین کرده است؛ بر اساس این ادعا نیروی انتظامی باید کسانی که زخم باز 
دارند را به این مراکز تحویل دهند اما بر اساس ادعای نیروی انتظامی که این معتادان 
را به این مراکز شش گانه می برد، این مراکز هم معتادان را نمی پذیرند یا ضمانت نامه 
می خواهند؛ به این ترتیب حلقه مربوط به وزارت بهداشت در این فرایند تأمین نشده و 
اگر زخم باز افراد ترمیم شود ما در پذیرش پس از بهبودی آن ها هیچ مشکلی نداریم.

دعوای سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت این روزها به رسانه ها کشیده شده 
اســت و مســئوالن وزارت بهداشت نیز به اظهارات مطرح شــده از سوی مسئوالن 

بهزیستی واکنش نشان داده اند.
مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت در این 
زمینه گفت: این وزارت بهداشت است که می گوید روش های درمانی باید چگونه باشد 
که بر همین مبنا در خصوص بیماران مبتال به ایدز و هپاتیت، در جلسات متعددی که 
با نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی داشته ایم، اعالم کردیم نیازی به جداسازی این 
بیماران از دیگران در کمپ های نگهداری نیست، اما صرفاً اگر بیمار مبتال به این دو 
بیماری را شناسایی و به ما معرفی کنند، ضمن آنکه پزشک معرف بیمار مورد تشویق 
ما قرار خواهد گرفت، تمام هزینه های درمانی این بیماران نیز به صورت رایگان از سوی 

وزارت بهداشت تقبل خواهد شد.
شــادنوش همچنین در خصوص اظهارات مسئوالن سازمان بهزیستی مبنی بر عدم 
پذیرش معتادان متجاهر در 6 بیمارستان معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، تصریح 
کرد: گاهی ممکن است کارمندی در جایی تخلفی کند که باید بررسی های الزم در 
این خصوص صورت گیرد. وزارت بهداشت به صورت مکرر اعالم کرده است اگر کسی 
در بیمارســتان ها خارج از چارچوب ابالغیه های ما عمل کند حتماً با تخلف مذکور 
برخورد کرده و رســیدگی های الزم صورت می گیرد. از طرف دیگر گاه ممکن است 
رضایت بیمار برای ســیر درمان اخذ شود که این کار بر اساس قوانین حقوقی کشور 
باید بدون هیچ اســتثنائی صورت گیرد. وی همچنین به بدهی ۱۵۰ میلیارد ریالی 
بهزیستی به مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: اعتبارات درمانی بیماران اشاره شده نزد 
سازمان بهزیستی است و با اینکه در جلسات متعدد و به شکل مکرر سازمان بهزیستی 
تعهد کرده توافق نامه ای با بیمارستان های ارائه دهنده خدمت به این افراد امضا کند 

که هزینه های درمانی آن ها را پرداخت کند، اما هنوز این توافق نامه امضا نشده است.
مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور درباره صحبت های 
رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری وزارت بهداشــت مبنی بر بدهی ۱۵۰ میلیارد 
ریالی بهزیســتی به وزارت بهداشــت گفت: در مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
آیین نامه ماده ۱6 که مصوبه ستاد است برای درمان معتادان متجاهر تقسیم وظیفه 
شده است. معتادان متجاهر پس از جمع آوری از شهر توسط نیروی انتظامی به مراکز 
غربالگری ارجاع داده می شوند تا در یک مرکز نگهداری و درمان شوند، اما بخشی از 
این معتادان دارای بیماری های خاص مانند زخم باز، بیماری های عفونی و... هستند 
که ابتدا باید بیماری آن ها درمان شود و سپس به مراکز بهزیستی یا ستاد مبارزه با 

موادمخدر برای درمان اعتیادشان منتقل شوند.
رضازاده با بیان اینکه وظیفه درمان بیماری های این معتادان بر عهده وزارت بهداشت 
است، گفت: اینکه وزارت بهداشت تا چه اندازه به وظیفه اش عمل کرده را می توانید از 
ستاد مبارزه با موادمخدر پیگیری کنید.ضمن اینکه سازمان بهزیستی هیچ بدهی به 
وزارت بهداشت در خصوص درمان بیماری های معتادان متجاهر ندارد، چراکه براساس 
مصوبات، وظیفه درمان آن ها برعهده خود وزارت بهداشت است، این میزان بدهی که 
اعالم شده منطقی نیســت و باید اسناد آن را ارائه دهند، اما تأکید می کنم سازمان 

بهزیستی هیچ بدهی به وزارت بهداشت ندارد.
مناقشه و دعوای سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت این روزها در حالی بیشتر شده 
است که وضعیت درمانی معتادان متجاهر مشخص نیست و در این زمینه نیاز است 

تدبیری از سوی مسئوالن برای پایان یافتن اختالفات اتخاذ شود.

 جامعه/ اعظم طیرانی   قانون حمایت از حقوق 
معلوالن شامل ۳۴ ماده و ۲9 تبصره ۲۰ اسفند ماه 
96 در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و ۲۲ 
فروردین ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از 
تصویب قانون، برخی از مواد آن، آیین نامه اجرایی 
به  آیین نامه ها حدود دو سال  این  تدوین  بود که 
طول انجامید؛ سرانجام در آبان 98 سه آیین نامه 
اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلوالن 
در خصوص حمایت از اشتغال و آموزش عالی رایگان 
افراد دارای معلولیت در جلسه هیئت وزیران که 
به ریاست رئیس جمهور برگزار شد مورد بررسی و 

تصویب قرار گرفت.
اکنون بیش از دو ماه از تصویب آیین نامه های مذکور 
می گــذرد و باید دید اجرای آن از ســوی دولت و 
دستگاه های دولتی چقدر عملی شده و آیا توانسته 

رضایت معلوالن را جلب کند یا خیر؟

 حرکت رو به عقب 
با  می گوید:  مروتــی  بهروز 
اینکه در این قانون آمده بود 
آیین نامه های اجرایی آن باید 
در سه تا 6 ماه تدوین شود و 
به تصویب هیئت دولت برسد 

تا اواخر آذر ماه امسال به طول انجامید.
وی می افزاید: متأسفانه باوجود تصویب و ابالغ این 
آیین نامه ها غفلت بزرگی صورت گرفته، به طوری 
که به بهانه بند ۱6 آیین نامــه ماده ۳ قانون جامع 
حمایت از معلوالن، تصویب نامه ســال 9۴ هیئت 
دولت لغو شد که این موضوع یک حرکت رو به عقب 
بود، چرا که این تصویب نامه ۲8 ماده داشت که به 
موارد مختلف می پرداخت، در حالی که ماده ۳ قانون 
مسائلی مربوط به کمیته نظارت بر اجرای قانون و 
ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور را دربرمی گیرد.

وی در خصوص اجرای قانون نیز اظهار می کند: سال 
گذشته برای اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن 
بودجه ای در نظر نگرفته بودند و در نتیجه اعتراضات 
و نشست کمپین معلوالن با دکتر نوبخت در روز ۱۲ 
آذر، از ۱۲ هــزار و ۵۰۰ میلیاردتومان بودجه مورد 
نیاز برای اجرای این قانون که ســازمان بهزیستی 
پیش بینــی کرده بود، هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
تخصیص داده شــد که باوجود فاصله زیاد بودجه 
با آنچه مورد نیــاز بود به دلیل اینکه ردیف بودجه 
این قانون در الیحه آورده شــد امیدوار کننده بود. با 

این حال از ابتدای سال تاکنون نیمی از این بودجه 
پرداخت نشده است.

 اراده ای برای اجرای قانون جامع حمایت از 
معلوالن نیست 

وی بــا بیان اینکه اجرای قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن نیازمند آیین نامه های اجرایی بود که آبان 
ماه ســال جاری به تصویب هیئت دولت رســید، 
می افزاید: اکنون اجــرای این قانون نیازمند بودجه 
است و با یک دوازدهم بودجه نمی توان انتظار داشت 
این قانون اجرا شــود. به عنــوان نمونه در ماده ۲۷ 
آن که به معیشــت افراد دارای معلولیت باال اشاره 
شده، مقرر گردیده مستمری این افراد برابر حداقل 
حقوق و دستمزد تعیین شده در قانون کار باشد که 
اجرای این ماده نیازمند 8 هزار میلیارد تومان است. 
از سوی دیگر طبق ماده 6 این قانون، پوشش بیمه 
توان بخشی بیمه سالمت برای افراد دارای معلولیت 
به عهده وزارت بهداشــت گذاشته شده که با وجود 
گذشت نزدیک به دو سال از تصویب آن هنوز اجرا 

نشده است.
مروتی ادامه می دهد: طبق قانون حمایت از حقوق 
معلوالن، صدا و سیما مکلف شده است هر هفته پنج 
ساعت از برنامه های خود را به موضوع فرهنگ سازی 

و مشکالت افراد دارای معلولیت اختصاص دهد، اما 
متأســفانه این قانون نیز اجرا نشده و پیگیری های 
مستمر جامعه افراد دارای معلولیت به نتیجه نرسیده 
است؛ در مجموع به نظر می رسد اراده ای برای اجرای 
ایــن قانون وجود نــدارد و در حالی که نمایندگان 
مجلس موظف به پیگیری آن هستند این مهم به 
طور جدی پیگیری نمی شــود و نتیجه آن، اندکی 
تغییرات است که در مناسب سازی محیط و موارد 

مشابه آن شاهد هستیم. 

 دود بی توجهی به اجرای قوانین در چشم 
معلوالن 

وی می افزاید: معلوالن زیرپوشش سازمان بهزیستی 
قــرار دارند و با توجه به اینکه این ســازمان دولتی 
است، تا کنون مشاهده نشــده از دستگاه هایی که 
قانون را اجرا نمی کنند شکایت کند. در حالی که اگر 
سازمان های غیردولتی ورود پیدا کنند، می توانند در 

این موارد اقامه دعوا کرده و به نتیجه برسند.
مروتی با اشــاره به اینکه در بودجه سال 99 برای 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان در نظرگرفته شده است، می گوید: این 
رقم با توجه به بودجه مورد نیاز -که حداقل ۲۰ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده است - رقم قابل 

مقایسه ای نیست. ضمن آنکه طبق قانون استفاده 
متوازن از امکانات کشــور، ۳ درصد از بودجه ای که 
در نظر گرفته شده کســر می شود. در حالی که بر 
اساس ماده 6۷ تنظیم بخشی از مقررات اداری بخش 
دولتی، همه بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
باید پرداخت شــود اما این قانون نیز اجرا نمی شود. 
در نهایت بی توجهی به این قوانین موجب می شود 
افرادی که زیرپوشش سازمان های حمایتی قرار دارند 
دچار آسیب شوند و در واقع دود این بی توجهی ها به 
اجرای قوانین به چشم معلوالن و اقشار آسیب پذیر 

جامعه می رود.

 ارزیابی بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون 
سهیل معینی، مدیر عامل 
شبکه تشکل های نابینایان 
کشور نیز در آیین نامه های 
در خصوص  تصویب شده 
قانــون جامــع حمایت از 

معلوالن می گوید: این آیین نامه ها در قانون قبلی 
هم جاری بوده اســت؛ به عنوان نمونه آیین نامه 
مرتبط بــه ماده 9 که در زمینه آموزش عالی به 
تصویب رسیده، در قانون قبلی هم بوده و در واقع 
برخی از اصول اجرایی آن اصالح شــده اســت. 

همچنین آیین نامه حمایت از اشــتغال معلوالن 
نیز آیین نامه جدیدی نیست فقط شکل اجرایی 
آن تصحیح و شــفاف  شده، در نتیجه نمی توان 
گفت از آبان ماه تا کنون این آیین نامه ها تصویب 

و اجرای آن ابالغ شده است.
معینی با اشاره به اینکه معافیت پرداخت شهریه 
دانشــجویان دارای معلولیت در مراکز آموزش 
عالی از ســال 8۳ تا کنون در حال اجراســت، 
می افزاید: آنچه در تصویب این آیین نامه ها مطرح 
بوده اصالح اشکاالت و موانع اجرایی قانون بوده 
اســت. اما آنچه باید در ارزیابی، تأثیر تصویب و 
ابالغ آیین نامه هــای مرتبط با این قانون در نظر 
گرفته شود زمان و بودجه مورد نیاز برای اجرای 

قوانین است. 

 باز هم تأخیر در اجرای قانون 
مدیر عامل شبکه تشــکل های نابینایان کشور 
ادامــه می دهد: بــه رغم اینکــه تصویب قانون 
جامع حمایــت از معلوالن دســتاوردی بزرگ 
برای معلوالن کشور است، باید گفت این قانون 
در شــرایطی به تصویب رســید که کشور وارد 
مرحله ای جدیــد از تحریم ها شــد و به محاق 
بحران هــای مالی دولت رفــت و منابع اجرایی 
زیر فشــار قرار گرفت. بنابراین با توجه به اینکه 
همیشه در کســری بودجه جنبه های حمایتی 
بیش از سایر جنبه ها تحت فشار قرار می گیرند 
تأخیر در اجرای قانــون حمایت از معلوالن نیز 

ملموس تر است.
به گفته معینی جــدا از اینکه تا کنون چندین 
برآورد متفــاوت در خصوص تعیین اعتبار برای 
اجــرای این قانون -از 8 هــزار میلیارد تومان تا 
سقف ۳۰ هزار میلیاردتومان و نتیجه نهایی ۲۲ 
هزار میلیارد تومانی - شده است، در سال جاری 
هزار و ۱۰۰ میلیــارد تومان بودجه برای اجرای 
آن پیش بینی شــد که تاکنون نصف این میزان 
ابالغ شــده و با احتساب افزایش بودجه سازمان 
بهزیســتی نیز هنوز فاصله زیادی با اعتبارهای 
مــورد نیاز برای اجرای قانــون جامع حمایت از 
معلوالن داریم؛ با توجه به بحران عمومی کمبود 
منابع مالی در کشــور پیش بینی ها برای ســال 
آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست و نمی توان 
انتظارات جامعه معلوالن در خصوص اجرای این 

قانون را تأمین کرد. 

قدس تصویب آیین نامه های اجرایی یک قانون را بررسی می کند

کمبود بودجه؛ سد اجرای قانون جامع »حمایت از معلوالن«
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یک مقام انتظامی خبر داد
خرید و فروش ۲۴0 سیم کارت 

به نام مردگان!
 مهر    مهدی کیاشمشکی، رئیس کالنتری ۲۰9 
پایانه ترمینال غرب از دستگیری چهار مرد جوان 
که با تصاویر کارت ملی متوفیان ۲۴۰ سیم کارت 

فعال خرید و فروش می کردند، خبر داد.
وی گفت: چندی پیش اخباری به کالنتری اعالم 
شــد مبنی بر اینکه افرادی در پایانه غرب سیم 
کارت های فعالی می فروشــند که پس از دو ماه 

غیرفعال و از دسترس خارج می شوند.
ایــن مقام انتظامــی گفت: در گشــت زنی های 
هدفمنــد، مأموران چهار مرد جــوان را در حال 
فروش سیم کارت های فعال شناسایی کردند و با 
هماهنگی مقام قضایی هر چهار متهم دستگیر و 
در بررسی های بیشتر ۲۴۰ سیم کارت فعال به نام 

متوفیان از آنان کشف شد.
وی افزود: اعضای این باند با تصاویر کارت های ملی 
افراد فوت شــده سیم کارت را خریداری و سپس 
به مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ هــزار تومان به متقاضیان 

می فروختند.

خانواده و جوانان

سردار تقی مهری خبر داد
تغییر تاریخ اعزام به خدمت 
مشموالن اعزامی اسفند ماه

 برنا    رئیس ســازمان وظیفــه عمومی نیروی 
انتظامی گفت: با توجه به همزمانی تاریخ اعزام به 
خدمت مشموالن اعزامی اسفند امسال با انتخابات 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، تاریخ اعزام این 
دســته از مشموالن از یکم به چهارم اسفند تغییر 
کرده است. سردار تقی مهری بیان کرد: مشموالن 
دانش آموخته مقاطع تحصیلی لیســانس و باالتر 
کــه دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ اســفند 
ماه سال جاری هســتند، باید روز یکشنبه چهارم 
اســفند، در محل و ســاعتی که در برگ معرفی 
نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح 
تعیین شده اســت، حضور یابند. وی خاطرنشان 
کرد: متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر 
 می توانند به پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
www.vazifeh.police.ir، ســامانه تلفن گویا 
به شماره ۰96۴8۰ یا کانال سازمان در پیام رسان 
سروش به نشانی sarbazvazifeh@ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

 شهری

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری:
55 درصد از رانندگان تاکسی 

زیرپوشش بیمه نیستند
 فارس   مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: در حال حاضر ۵۵ درصد از رانندگان 
تاکسی زیرپوشش بیمه نیستند که از سال آینده 
با همکاری ســازمان تأمین اجتماعی افرادی که 
ذی حق نیستند از لیست بیمه تاکسیرانی حذف 
و رانندگان تاکسی در این لیست اضافه می شوند و 

زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.
مرتضی ضامنی افزود: برآورد ما این اســت که در 
حال حاضر تنها ۴۵ درصد از رانندگان تاکســی 
از بیمه تأمین اجتماعی استفاده می کنند و بقیه 
آن ها نیز بیمه نیستند. با استفاده از سیستم ارتباط 
برخط می توانیم فهرست رانندگان تاکسی مجاز 
برای برقراری بیمه را در اختیار ســازمان تأمین 
اجتماعی قرار دهیم که این اتفاق تا پایان ســال 
جاری صورت می گیرد و از ســال آینده رانندگان 
جدیدی به لیست بیمه تاکسیرانی اضافه می شوند.

ضامنی گفت: در حال حاضر رانندگان تاکسی نیاز 
نیست به مرکزی مراجعه کنند.

 آموزش

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد
بررسی طرح رتبه بندی دانشگاه ها 

در شورای اسالمی دانشگاه ها
 مهر   معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری از بررســی طرح رتبه بندی دانشگاه ها در 

شورای اسالمی شدن دانشگاه ها خبر داد.
علی خاکی صدیق، درباره آخرین وضعیت طرح 
رتبه بندی دانشگاه ها گفت: این طرح آماده شده 
و در شــورای اسالمی شــدن دانشگاه ها در حال 
جمع بندی است. وی ادامه داد: این طرح مختص 
دانشــگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم است و 
ما امیدواریم برای ســال 99 اجرایی شود. معاون 
آموزشی وزیر علوم افزود: شاخص های رتبه بندی 
دانشگاه ها بازنگری و کامالً بررسی و تعریف مجدد 
شده است. وی اضافه کرد: با شاخص های جدید 
می توانیم دانشگاه های کشور را عالوه بر مقایسه 
با یکدیگر، با دانشگاه های خارج هم مقایسه کنیم. 
شایان ذکر است، در سال های گذشته دانشگاه ها 
ســطح بندی می شــدند که با توجه به اعتراض 
تعدادی از دانشگاه ها، سطح بندی دانشگاه ها توسط 
وزیر علوم لغو و رتبه بندی جایگزین آن شده است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

یک مقام مسئول خبر داد
ورود 1۲ هزار زن سرپرست 

خانوار به بازار کار
 ایرنا   معاون بررسی های راهبردی معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حدود ۱۲ 
هزار زن سرپرست خانوار در چارچوب طرح های 
اجرا شده از سوی این معاونت، تحت آموزش های 

توانمندسازی قرار گرفته و به بازار وصل شده اند.
سوســن باســتانی افزود: معاونت بــا همکاری 
دستگاه های دیگر به بحث زنان سرپرست خانوار 
ورود کرده است؛ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
زن سرپرســت خانوار زیر پوشش کمیته امداد و 
بیش از ۳۰۰ هزار نفر زیرپوشش سازمان بهزیستی 
و بخشی دیگر کسانی هستند که مستقل مراجعه 
می کنند و هدف نخســت ما کسانی هستند که 

مراجعه مستقل و درخواست یاری دارند.
این مقام مســئول در معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری گفــت: معاونــت دو طرح را 
هم از سال گذشته شــروع کرده که هدف آن ها، 
توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان 

سرپرست خانوار است.

فراسو

برداشت آزاد

 شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9174 

مسئوالن وزارت بهداشت می گویند دلیلی برای پنهان کاری درباره بیماری »کرونا« نیست

هنوز مشاهده نشده است
جامعه: »کرونا« همچنــان قربانی می گیــرد. آن طور که دکتر 
جهانپــور، رئیس مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت دیروز در پیام توییتری خود نوشته بود، شمار قربانیان 
ویروس کرونا در چین به ۲۱۳ نفر افزایش یافته است. گسترش 
شدید این ویروس سبب شده سازمان جهانی بهداشت در نشست 
روز پنجشنبه ۱۰ بهمن شیوع کرونا ویروس را به عنوان وضعیت 
اضطراری جهانی اعالم کند. با این حال مسئوالن وزارت بهداشت 
کشورمان اطمینان داده اند  تاکنون هیچ مورد ابتال به این بیماری 

در ایران مشاهده نشده است.

 کرونا باالخره به ایران می آید
کرونا تا کنون بیش از ۲۰ کشور جهان را درگیر خود کرده است 
و تالش برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشــورمان ادامه 
دارد؛ بــا این حال دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت می گوید: کروناویروس جدید به 
هر حال وارد کشور ما خواهد شد، اما چیز پنهان کردنی از مردم 
نداریم و هر روزی که نخستین مورد این بیماری را مشاهده کنیم 

پس از تأیید بیماری، بالفاصله اعالم خواهیم کرد. گویا همچنین 
شناسایی دو نفر مبتال به کرونا در تبریز را تکذیب کرد.

 درخواست نمکی برای توقف پروازها 
نمکی، وزیر بهداشت نیز در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس 
جمهور از وی خواســته است پروازهای چین به ایران و برعکس 

متوقف شود.
وی همچنین در یک پیام توییتری اعالم کرد: بیش از ۷۰ نفر از 
دانشجویان ایرانی ساکن ایالت ووهان چین در روزهای آینده به 

ایران بازمی گردند.
به گفته او برای اطمینان از ایمنی، این افراد دو هفته تحت نظر و 
مراقبت های پزشکی باقی می مانند. او در توییت خود نوشته است: 
با پیگیری های مکرر و همراهــی وزارت امورخارجه بیش از ۷۰ 
دانشجوی ایرانی مقیم ووهان چین که نگران وضعیت آن ها بودیم، 
با تدابیر بهداشتی مناسب در روزهای آینده به کشور بازمی گردند 
و برای اطمینان از ایمنی، دو هفته در محل مناسبی تحت نظر و 

مراقبت های کامل پذیرایی خواهند شد.

 خطر کشندگی کرونا از آنفلوانزا کمتر است
حســین عرفانی، رئیس اداره بیماری های وزارت بهداشــت در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه ۷۰ درصد افرادی که 
تا به امروز به ویروس کرونا مبتال شــده اند، حدود پنج روز تا یک 
هفته بهبود پیدا کرده و می کنند، افزوده است: میزان بیماری زایی 
 H۱N۱ و عوامل کشــندگی کرونا به مراتب کمتر از آنفلوانزای

است و اگر بتوانیم ماهیت آن را بشناسیم و راه های پیشگیری را به 
کار ببریم، عمالً می توانیم از این بیماری جلوگیری کرده و جلوی 

سرایت آن را بگیریم.

 راهکارهای کارشناسان برای پیشگیری از ابتال 
کارشناســان بهداشت و درمان برای پیشــگیری از ابتال به این 
ویروس می گویند: مردم در تماس با ســطوح آلوده یا به محض 
ارتبــاط با افراد دیگر باید ۱۵ تا ۳۰ ثانیه دســت خود را با آب و 
صابون بشویند یا با محلول ضدعفونی کننده و الکل دار که در همه 

جا قابل دسترسی است، ضدعفونی کنند.
اگر فردی سرماخوردگی داشت، حداقل در دوره واگیر آن از ارتباط 
با دیگران و روبوسی کردن خودداری کند، از ماسک استفاده کرده 
یا اگر ماسک نبود از دستمال استفاده کند و سپس آن را در کیسه 
پالستیکی قرار داده و در سطل زباله بیندازد. اگر موارد یاد شده 
وجود نداشت، فرد می تواند از قسمت داخلی آرنج یا آستر داخلی 
خود هنگام عطسه کردن استفاده کرده تا از انتشار این ویروس به 

دیگران جلوگیری کند. 

رخداد روز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

مردم غزه وشهرهای کرانه باختری دراعتراض به »معامله قرن« به خیابان ها آمدند

 »جمعه خشم« در فلسطین
  جهان   مردم منطقه غزه و شــهرهای مختلف کرانه باختری 
دیروز پس از اقامه نماز جمعه، اعتراضات گسترده خود علیه طرح 
موسوم به »معامله قرن« و الحاق دره رود اردن به رژیم صهیونیستی 
را آغاز کردند و این اعتراضات در برخی مناطق به درگیری کشیده 

شده است. 
به نوشته پایگاه خبری فلسطین الیوم، درگیری های شدیدی میان 
جوانان فلسطینی با نیروهای رژیم اشغالگر قدس در کرانه باختری 
شکل گرفته است و صهیونیست ها از گلوله های جنگی، پالستیکی 
و گاز اشک آور استفاده می کنند. نیروهای رژیم صهیونیستی نیز 
کــه از چند روز پیش در حالت آماده باش قرار داشــتند، از نیمه 
شب جمعه حضور خود را در معابر و خیابان های اصلی شهرهای 

فلسطینی تشدید کرده اند.
»داوود شهاب« سخنگوی جهاد اسالمی فلسطین به المیادین گفت، 
راهپیمایی روز جمعه نشان دهنده وحدت فلسطینی ها علیه برنامه 
ترامپ است. او تأکید کرد تمامی گزینه ها برای مقابله با معامله قرن 
مطرح است.بنابر این گزارش، تا کنون ده ها نفر در مناطق مختلف 
کرانه باختری زخمی شده اند. در دره رود اردن نیز ده ها نفر بر اثر 

استنشاق گاز اشک آور به حالت خفگی دچار شده اند. 

انتقاد فلسطین از حمایت کشورهای عرب از طرح معامله قرن
»نبیل شــعث« نماینده ویــژه محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلســطین حضور سفیران برخی کشــورهای عربی در 
مراســم اعالم طرح صلح تحمیلی آمریکا موسوم به معامله قرن را 
مایه ناخرسندی دانست. شعث به خبرگزاری »آناتولی« گفت: حضور 
سفرای سه کشور عربی )امارات، عمان و بحرین( در نشست معامله 

قرن، خوشــایند نبود و بهانه ای که آنان تراشیدند مبنی بر اینکه از 
معامله اطالع نداشتند، قابل قبول نیست. وی تأکید کرد: حضور این 
سفرا »متأسفانه این تصور را برای آمریکا و رژیم صهیونیستی به وجود 
آورد که از حمایت عربی در این معامله برخوردارند«. این مســئول 
فلسطینی از امارات، عمان و بحرین و سایر کشورهای عربی خواست 

موضع واقعی خود را نسبت به معامله قرن اعالم کنند.
از ســوی دیگر اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: هدف طرح 
جدید آمریکایی، بلعیدن قدس اســت و ما به هیچ شــکلی آن را 
نمی پذیریم. برای ما، قدس خط قرمز است و هر دستی که به مسجد 
االقصی دراز شود را قطع می کنیم. اگر عربستان سعودی االن به زبان 
نیاید، پس کی ســخن خواهد گفت؟ اجازه نمی دهیم فلسطینی ها 
در ســرزمین مادری خود به بردگی گرفته شوند.شــورای علمای 
فلسطین در لبنان نیز از ساکنان کرانه باختری رود اردن و نوار غزه 
خواســت در اعتراض به طرح معامله قرن »انتفاضه سوم فلسطین« 
را آغاز کنند. از ســوی دیگر مــردم اردن امروز در مخالفت با طرح 
آمریکایی-صهیونیستی »معامله قرن« تظاهرات برگزار کرده و پرچم 
رژیم صهیونیستی را به آتش  کشیدند. مردم یمن نیز در صنعا اقدام 

به راهپیمایی اعتراضی کردند.

 شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در 
گزارشی، درباره قدرت گرفتن دوباره داعش در 
خاورمیانه و تالش برای ترتیب دادن حمالتی 
در غرب هشدار داد و گفت: داعش همچنان 
در حال دریافت کمک مالی است و می تواند 

خطری برای امنیت خاورمیانه و جهان باشد.
 فرانســه آغاز به کار ائتالف دریایی اروپا با 
هدف »تضمین آزادی تردد دریایی« در خلیج 
فــارس و تالش برای تنش زدایــی با ایران را 
اعالم کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 
وزارت نیروهای مسلح فرانسه نوشته پاس ناو 
فرانسوی »کوبت« گشت زنی در آب های تنگه 
هرمز را آغاز کرده است. این بیانیه خاطرنشان 
کرده یک ناو هلندی حــدود دو هفته آینده 

عازم منطقه خواهد شد.
 رئیس جمهــور آمریکا روز گذشــته در 
واکنش به افشــاگری های اخیر جان بولتون، 
مشاور سابق امنیت ملی خود درباره رسوایی 
اوکراین گیت، او را در صفحه توییترش هدف 
حمله قــرار داد. ترامــپ در پیامی توییتری 
نوشت: کسی که ســال ها پیش نتوانست به 
عنوان ســفیر )آمریکا( در سازمان ملل تأیید 
شــود و از آن زمان نتوانسته در هیچ موردی 
تأیید شــود، به من برای تصدی پســتی که 
نیازمند تأیید سنا نباشد، التماس کرد و من 
)این پست را به او( اعطا کردم با اینکه بسیاری 

می گفتند »قربان، این کار را نکنید«.
 آیت اهلل سیســتانی، مرجــع دینی عراق 
در بیانیــه ای گفت: با توجه بــه اختالفات و 
دودستگی ها میان نیروهای سیاسی از اقشار 
مختلف و اختالف نظــرات میان آن ها درباره 
اولویت هــای مرحله آینده و ناتوانی در زمینه 
توافق بر ســر اصالحات مــورد نظر مردم که 
کشور را در معرض خطرات و مشکالت بیشتر 
قرار می دهــد، رجوع به صندوق های آرا برای 
تعیین دیدگاه مردم گزینه مناسب در شرایط 

فعلی به شمار می رود.
 مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با 
۲۲۸ رأی موافــق در برابر ۱۷۵ رأی مخالف 
الیحه ای را به تصویب رساند که »دونالد ترامپ« 
رئیــس جمهور این کشــور را از به کارگیری 
بودجه های فدرال برای »اقدام نظامی غیرمجاز« 
)فاقد مجوز کنگره( علیه ایــران بازمی دارد. 

 معامله قرن
 یا حماقت قرن؟!

احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل اسرائیل 
نوشــت: بزرگ ترین مشــکل طرح صلح 
ترامپ این است که کامالً از »نگاه اسرائیل« 
تهیه و تنظیم شــده اســت. سه یهودی 
ارتدکســی که طرح را تدویــن کرده اند، 
یعنی جارد کوشنر، جیسون گرینبالت و 
دیوید فریدمن، به هیچ وجه نتوانسته اند از 
عالیق مذهبی و قومی خود فاصله بگیرند 
و گویــی نه به عنوان اتباع آمریکا بلکه در 
جایگاه رهبران احزاب راست گرای اسرائیل 
به موضوع فلسطین نگریسته اند. آن ها به 
فلسطینی ها نه به عنوان مردمان صاحب 
حقی که قرن ها در این سرزمین زیسته اند 
بلکه به عنوان معضلی جمعیت شناسانه و 
امنیتی برای اسرائیل نگاه کرده اند که به 

هر حال باید به گونه ای حل شود!

کارشناس مسائل منطقه ای در گفت وگو با قدس مطرح کرد
کمک ۵۰ میلیارد دالری عربستان برای اجرای معامله قرن

مینا افرازه: ســید هادی سیدافقهی در 
گفت وگو با قدس دربــاره جزئیات طرح 
معامله قرن و اهداف آمریکا از رونمایی و 
اجرای این طرح گفت: طرح معامله قرن 
یک توطئه بسیار بزرگ علیه فلسطینیان 
اســت. متأســفانه پس از آمــدن آقای 
ترامپ و مشــاوران و جرارد کوشنر داماد 
صهیونیست او به کاخ سفید، آن ها به فکر یک نقشه راه و سناریو برای تمام کردن 
قضیه فلسطین و امحای فلسطین بودند؛ به همین خاطر طرح معامله قرن را مطرح 
کردند. این طرح سه ضلع دارد؛ یک ضلع آن خود آمریکایی ها و ضلع دیگر آن رژیم 
صهیونیستی است. ضلع سوم هم عربستان سعودی و دنباله های آن است، چنانکه 
سعودی ها در حال حاضر نقش آفرین اصلی نقشه های آمریکا در منطقه هستند و با 

هماهنگی با رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان توطئه چینی می کنند.
این کارشناس منطقه ای معتقد است: براساس آنچه رئیس جمهور آمریکا تاکنون 
اعالم کرده، قرار است در طرح معامله قرن، صاحبان اصلی فلسطین تحت حاکمیت 
صهیونیست ها و بدون پایتختی قدس باشند. در این طرح، یک پایتخت جدید به 
نام شــعفات در اردوگاه فلسطینی شعفات تعریف شده است. همچنین بر اساس 
آن، ۷0 درصد دولت فلسطین در کرانه غرب اردن خواهد بود و عربستان سعودی 
هم قرار اســت ۵0 میلیارد دالر برای این دولــت جدید که پیش ازاین نه به طور 
مشروع پایتختی در فلسطین داشــته و نه حد مرز جامعی برای آن تعریف شده 

بود، تأمین کند.

  اجرای این طرح خائنانه چهار سال طول می کشد
وی ادامه داد: مدت زمانی که اجرای این طرح خائنانه طول می کشد حدود چهار 
ســال است. بحث دیگر، موضوعی به نام مربع جیم است که البته هنوز مشخص 
نیست این مربع جیم چیست؛ گرچه برخی می گویند همان نقطه بین غزه و کرانه 
غربی است. همچنین عنوان شده 30 تا 40 درصد مربع جیم تحت تصاحب رژیم 
صهیونیستی خواهد بود، حال اینکه تکلیف 60 تا ۷0 درصد باقیمانده مربع جیم 

دست چه کسی خواهد افتاد، مشخص نیست.
سید افقهی بیان کرد: مسئله دیگر در طرح این است که برای اینکه می خواهند 
فلسطینی ها را فریب دهند قرار است ساختن شهرک برای شهرک نشین ها را در 
همین مربع جیم متوقف کنند و در واقع این طرح پیشنهاد می کند برای ارتباط 
فلســطینی های داخل غزه با فلســطینی های کرانه غربی، یک تونلی با اشراف و 
تســلط خود رژیم صهیونیستی به عنوان تونل امن صهیونیست ها ساخته شود تا 
بتوانند از طریق آن رفت وآمد بین دو طرف را کنترل کنند.این کارشناس مسائل 
منطقه ای گفت: مسئله مهم دیگر در معامله قرن این است که دولت صهیونیستی 
که می خواهد بر اســاس آن تأسیس شــود دولتی بدون مرز و اسلحه است و از 
تمامی ســازمان های جهادی همچون حماس، جهاد اسالمی و نهادهای حامی 
آن ها می خواهد اســلحه های خود را تحویل دهنــد. همچنین در این طرح، ۱۵ 
شهرک نشین در واقع تحت سیطره دولت صهیونیست ها خواهد بود و شهر قدس 
رسماً به صورت یکپارچه و همیشگی تحت مدیریت رژیم صهیونیستی خواهد بود.
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 ضرورت قیام سراسری 
و انحالل تشکیالت خودگردان

 خطر معامله قرن
 برای سیاستمداران آینده

 مردمی کردن
 مسئله فلسطین

واکنش های  دربــاره  گل عنبری،  صابر 
مناسب به معامله قرن نوشت: تنها راه حل 
ممکن هم این اســت که نخست، ابومازن 
تشــکیالت خودگــردان را منحل کند و 
به موجودیــت و کارکردهای آن از جمله 
هماهنگی امنیتی که رژیم صهیونیستی 
در ســایه آن در طول ســه دهه گذشته 
تشکیالت را صرفاً به نهادی خدماتی تبدیل 
کرده اســت، پایان دهد و مسئولیت همه 
مناطق تحت اشــغال را به خود اسرائیل 
واگذار کنــد. دوم، ابومــازن با هماهنگی 
حماس و دیگر گروه ها فراخوان عمومی به 
قیام سراسری را صادر کند. برخورد بدون 
اجماع عملی با معامله قرن مواجهه با طرح 
را به درگیری میان یک یا چند گروه با رژیم 

صهیونیستی تقلیل خواهد داد.

ابوذر گوهری، اســتاد روابط بین الملل 
نوشــت: معامله قرن قواعدی را در زمینه 
سرزمین های اشــغالی وضع می کند که 
تغییر آن در آینده غیرممکن خواهد بود 
و حتی اگر رئیس جمهوری آینده آمریکا 
-دموکرات و مخالف ظاهــری این طرح 
باشد- وی نیز قادر نخواهد بود تغییری در 

این امور ایجاد کند.
 هدف این طرح در یک ســطح، فشار بر 
فلسطین و تهدید به تحریم و انزوای کامل 
آن در جهان عرب با هدف وادارسازی آن ها 
به مذاکره و تسلیم در برابر خواست آمریکا 
و رژیم صهیونیستی است. آمریکا مسئله 
فلسطین را تمام شــده می داند، بنابراین 
ســعی می کند اعراب و اسرائیل را در یک 

جبهه متحد کند.

مســائل  تحلیلگر  فایضی،  محســن 
فلســطین نوشــت: یکی از اقداماتی که 
می توان برای حســاس کــردن مردم به 
مسئله فلســطین و اجتماعی کردن آن 
انجــام داد، معرفی زندگــی اجتماعی و 
آداب و رسوم فلسطینیان است. تداوم و 
تکرر اخبار جنگ، شهدا، خرابی ها و... از 
سوی رسانه های ایران برای مخاطبانشان 
موجب شــده مســئله فلســطین برای 
مخاطب ایرانی فاقــد جذابیت و فاکتور 
توجه و کشش باشــد. وجود شبهه های 
خصــوص  در  گوناگــون  حل نشــده 
فلســطینیان در اذهان عمومی یکی از 
چالش های اساسی اســت. فلسطین در 
ایران اجتماعی و مردمی نشده و تنها به 
فضای محدود سیاسی بسنده شده است.

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 12 بهمن  1398 6 جمادی الثانی 1441 1 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9174 

گفت وگو

واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی درنظر دارد به استناد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق)2( موضوع مصوبه شماره 142600-1394/7/14شورای 
اقتصاد واصالحات بعدی آن ودراجرای تبصره 10 ماده 2دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی سرمایه ای جدید،نیمه تمام ،تکمیل شده وآماده 
بهره برداری به بخش غیردولتی،نس��بت به اجرای مش��ارکتی تعدادی ازپروژه های خود درسال جاری اقدام نماید. متقاضیان محترم جهت دریافت اطالعات به 

   )http://budje.razavi.medu.ir(  و   )http://mosharekat.mporg.ir( :آدرس سایت
مراجعه و درخواست  مشارکت خود را حداکثرظرف مدت 6  روز پس ازانتشارآگهی به آدرس : 

مش��هد مقدس- خیابان امام خمینی )ره( – حدفاصل ایس��تگاه س��راب ومیدان ش��هدا، اداره کل آموزش وپرورش خراس��ان رضوی ،س��اختمان شهید باهنر -                     
طبقه پنجم اداره بودجه تحویل نمایند.

/ع اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  اداره بودجه و تامین منابع مالی    
98
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92
6
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یک شرکت در نظر دارد اجرای عملیات پرعیارسازی بخشی از دپوی آهن کم عیار خود واقع در استان 
یزد را از طریق تشریفات قانونی مزایده با شرایط ذیل به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

1( موضوع مزایده: اجرای عملیات پرعیارسازی )پیش تغلیظ( حدود 3 میلیون تن دپوی آهن کم عیار 
مطابق ش��رح خدمات و مش��خصات فنی مندرج در اس��ناد مزایده و گزارش هیات کارشناس��ان رسمی 

دادگستری؛
2( زمان دریافت اسناد: 98/11/12 لغایت 98/11/16 در ساعات اداری؛

3( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: تهران، اتوبان حکیم )غرب به شرق(، خیابان شیخ بهایی 
جنوب��ی، بل��وار آزادگان، انتهای خیابان 24 غربی، مجتمع فرهنگی ورزش��ی آفتاب، طبقه 3 پارکینگ 

طبقاتی، تلفن 021-88221101
4( م��دارک م��ورد نیاز جهت تحویل اس��ناد مزای��ده: فیش واریز ب��ه مبل��غ 2.000.000 )دو میلیون( 
ریال به ش��ماره حس��اب جاری 590100004101005230230152 بانک مرکزی خزانه داری کل به همراه 

معرفی نامه؛
5( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 15:30 روز چهارشنبه 98/11/30؛

6( هزینه درج کلیه آگهی ها و حق الزحمه هیات کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده برنده مزایده 
است؛

7( ای��ن آگهی هیچگونه تعهدی برای دس��تگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید و ش��رکت در رد یا قبول 
کلیه پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.                                     شناسه آگهی 750529/ م الف 3744

آگهی مزایده پرعیارسازی دپوی آهن کم عیار
شماره 9803 ) نوبت اول (
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98
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»آگهی مناقصه عمومی شماره 14-ب/9802 « 
  صنایع شهدای مهام پارچین در نظر دارد پوشش کاری ) فسفاته ، کروماته زرد و سبز ، بلک اکسید ، آنادایز ، رنگ کوره ای ، کادمیوم کروماته و 

... ( 30 قلم انواع قطعات فوالدی و آلومینیومی مورد نیازخود را به تعداد کل 1/712/000 عدد، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
* متقاضیان می توانند پس از درج آگهی با در دست داشتن معرفی نامه و مهر شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مناقصه 

)بدون هزینه( اقدام نمایند .
* زمان تحویل گیری و عودت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی روزنامه ، حداکثر 10 روز می باشد .

* در صورت دارا بودن گواهینامه صالحیت همکاری ) سمتا ( ، زمان دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر آن الزامی می باشد . 
* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد . 

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
* صنایع شهدای مهام پارچین در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است . 

 استعالم های رسیده بصورت غیر حضوری مفتوح و نتیجه  آن کتبٌا اعالم  می گردد. 
 آدرس :   تهران – انتهای اتوبان شهید بابائی – جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهدای مهام پارچین. 

 تهران – جاده خاوران – بعداز پاکدشت - جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهدای مهام پارچین.
 تلفن : 4و021-36023298-36022057-35769047

 دورنگار :35769054-021                                                                                                                شناسه آگهی748811/ م الف3726 

پاالیش��گاه اول ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با ش��رایط ذیل از طریق 
مناقصه عمومی تأمین نماید:)ارسال رزومه و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران الزامی میباشد(

ناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه نمایند.

 روابط
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(  )شماره مجوز: 1398.6881

تقاضای شماره AS- 9740231 مناقصه شماره R 1  98 /011شماره تقاضا و مناقصه
PLATES OF DESALINATION )کاالی ایرانی مورد تأیید میباشد(شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان -/1/456/000/000 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
مبلغ برآورد مناقصه -/29/120/000/000 ریال پیش بینی میگرددمبلغ برآورد مناقصه

یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت5659 ه مورخه 94/09/22 نوع تضمین
هیئت وزیران

99/01/16تاریخ گشایش پاکات فنی98/12/03تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
99/01/31تاریخ گشایش پاکات مالی98/12/28آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، آدرس مناقصه گذار
فاز 1- تدارکات و امور کاالی پاالیشگاه اول

)تلفن: سیف زاده 07731314332 فاکس 07737325410(کارشناس خرید و تلفن پاسخگویی به سؤاالت

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت 
فن آوری ساختمان میالد توس 

سهامی خاص بشماره ثبت 22012
 بدینوس��یله از کلیه صاحبان س��هام دعوت 
می ش��ود در س��اعت 6 بعدازظهر پنج ش��نبه 
مورخ 1398/12/1 در اقامتگاه قانونی شرکت 
به نشانی مشهد بلوار ملک آباد خیابان فرهاد 

25 شماره 171 حضور بهم رسانند.
دستورجلس��ه:  1- انتخ��اب اعض��ای هیئ��ت 

مدیره  2- انتخاب بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی و دعوت نامه های شرکت
 هیئت مدیره شرکت فن آوری ساختمان 

میالد توس 

ع 9
81
38
68

آگهی مزایده )نوبت دوم(
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

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

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

11/4512/18

23/0223/35 5/065/38

16/5717/31

6/337/04

17/1617/50
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