
 

بایدتجربه انقالب را نظم آکادمیک داد
 اندیشه  پرسش های متعــددی در مورد حجت االسالم محمدی، پژوهشگر فقه حکومتی درباره ضرورت توجه به هدایت نظریات علمی:

چگونگی ساماندهی فقه حکومتی به عرصه 
علوم انسانی و رابطه این دو با یکدیگر وجود 
دارد. موضوعی که حجت االسالم محمدی 

اعتقاد دارد جز با شــکل دهی یک سامانه 
هدایت علمی میسر نیست. بر همین اساس 
با حجت االسالم علی محمدی، پژوهشگر 

 ............ صفحه 4فقه حکومتی...
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زندگی می کنم تا برای شعرهایم 

سوژه پیدا کنم
ترور شهید سلیمانی، زمینه چینی برای 

اعالن معامله قرن بود
تکذیب شایعه عدم پذیرش بیماران 

مشکوک به کرونا در بیمارستان ها

 ............ صفحه 2

 رئیس کل سازمان خصوصی سازی: هدفمان ایجاد شفافیت در واگذاری هاست 

خصوصی سازی محرمانه نداریم!
رئیس جمهور:

هرکس مردم را 
دلسرد کند 

 wاز خط امام
فاصله گرفته 

است

  اقتصاد   نزدیک به دو دهه از شــکل گیری سازمان خصوصی سازی و شروع واگذاری 
اقتصاد به بخش خصوصی می گذرد و کارشناســان معتقدند هر چند خصوصی ســازی 
شــرکت ها و بنگاه های دولتی با استناد به اصل 44قانون اساسی صورت گرفته، اما بیش 
از آنکه حضور بخش خصوصی را در بدنه اقتصاد در پی داشته باشد، »خصولتی سازی« و 
»خودمانی سازی« بوده است.قرار بود مهلت قانونی واگذاری ها در سال 93 به پایان برسد 
و 80 درصــد اقتصاد دولتی در اختیار بخش تعاونی و خصوصی قرار گیرد، اما این دوره 
همچنان تمدید می شود و تاکنون حدود 850 بنگاه دولتی واگذار شده است.انتقادهای 

 ............ صفحه 6صاحبنظران به نحوه واگذاری ها در حالی است که عامه مردم...

رئیس جمهور در مراسم تجدید   سیاست  
میثاق اعضای هیئت دولت با آرمان های امام 
راحل و شهیدان تأکید کرد: امام خمینی)ره( نه 
تنها پدر اسالم خواهی بلکه پدر جمهوری خواهی 
در تاریخ ایران بود و جمهوریتی که با دیانت 
به  و  باقی نمی ماند  پیوند نخورد،  و اسالمیت 
استبداد تبدیل می شود. رئیس جمهور با بیان 
امام می دانست عدالت و اصالح جامعه  اینکه 
بدون حضور مردم امکان پذیر نیست، اظهار کرد: 
انتخاب کردن حق مردم است و هر کس مردم 
را از این انتخاب بازدارد و نگذارد میان سالیق 
مختلف برگزیند و مردم را دلسرد کند، حتماً از 
مشی و راه امام فاصله دارد. وی افزود: انتخاباتی 
که در روزهای اول مشروطه توسط آرا و رأی 
مردم بود، کم کم به جایی رسید که میان جمعی 

درباری، افراد منتخب...

صاحبنظران از خألهای 
قانونی می گویند

واقعیتی به نام 
بی قانونی در 

فضای مجازی

»میانکاله«  همچنان 
قربانی می گیرد

جایی 
برای پرندگان 

نیست
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پیشروی برق آسای ارتش سوریه 
در استان ادلب ادامه دارد

شهر راهبردی 
سراقب درآستانه 

محاصره کامل
 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

دوســت و دشمن اذعان دارند که »انقالب اسالمی« در مرحله نخست یک پویش 
عظیم فرهنگی بود و با تأسف همه می دانیم که برخالف توصیه بزرگان انقالب، این 
حوزه، یعنی فرهنگ در تمام این سال ها غریب ترین بوده و همواره در اولویت های 
آخر. نتیجه آن شــده اســت که چهار دهه پس از انقالب اســالمی، فعالیت های 

فرهنگی مرتبط با آن به مشتی جشنواره و...

نسبت جشنواره های فجر 
با انقالب اسالمی چیست؟
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان 

خاتم االنبیاء )ص( تایباد 
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
امور نگهبانی 

بیمارستان قائم )عج( 
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آگهی مناقصه عمومی با 
ارزیابی كیفی  )فشرده ( 

شماره 98/89 )نوبت اول(
شماره ثبتی در سامانه  

ستاد 2098001022000085 
شركت ارتباطات زیر ساخت
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ش�رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نس�بت به تامین نیروی انس�انی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای ۵۰ هزار ساعته واحد یک بخار نیروگاه 
شهید سلیمی نکا مطابق شرایط ذیل و همچنین شرایط عمومی و خصوصی پیوست اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان جهت خرید 
اسناد مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰1۰۵692716۰۰8 بنام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک 

ملی ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند
1- مدت زمان انجام کار : از تاریخ 98/12/۰1 لغایت 99/۰۳/19 بمدت 11۰ روز

2- زمان فروش اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت 7 روز.
۳- پیش�نهاد دهندگان بایس�تی پیشنهاد خود را بر اس�اس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخه 1۳98/11/۳۰ به اداره تدارکات 
ش�رکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا - کیلومتر 2۵ جاده زاغمرز - نیروگاه ش�هید س�لیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات واصله رأس ساعت 
1۰ صبح همان روز با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون 

مناقصه آزاد می باشد. 
4- ارائه مستندات حداقل 1 فقره قرارداد مشابه از سال 9۵ و بعد از آن مربوط به انجام تعمیرات و نگهداری واحدهای بخاری به ارزش حداقل 1۰ میلیارد ریال 

و همچنین ارائه یک فقره گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
۵- تعهدنامه پرداخت یک ماه حقوق و مزایای کامل کارکنان موضوع مناقصه بدون پیش دریافت با ارائه تعهد نامه کتبی هیئت مدیره شرکت پیشنهاد دهنده 

مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و مزایای کارکنان و ارائه خدمات موضوع مناقصه بدون پیش دریافت.
6- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 1/۵81/617/477 ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد 

مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-6- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا ۰1۰۵692716۰۰8 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

2-6- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما.
۳-6- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشد.

7- به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 1۰ ٪ مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

9- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1۰- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

جه�ت مش�اهده آگه�ی و خالصه اس�ناد به س�ایت ه�ایwww.npgm.ir , www.tcnder.tpph.ir  و پایگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و برای کس�ب موارد 
بازرگانی با شماره تلفن ۳4622۳۵9-۰11 آقای اسدپور و کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن ۰911۳۵۳۵۳69 آقای مهندس معافی تماس حاصل فرمایید.

»آگهی مناقصه عمومی شماره 98/29«- نوبت دوم 

اداره روابط عمومی

شناسه آگهی : 755774  م الف:3772

فراخوان مزایده نوبت  اول 
بیمارستان امام رضا )ع( 
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تجلی  اقتدار هسته ای در مشهد
نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای آغاز به کار کرد

 ............ صفحه 2 قدس خراسان
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روزنامـه صبـح ایـران

رهبر معظم انقالب خطاب به تشکل های دانشجویی: هرچه می توانند روی مبانی پافشاری کنند  فارس: پیام رهبر معظم انقالب به تشکل های دانشجویی منتشر و توسط رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مراسم سی امین سالگرد تأسیس اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان قرائت شد. در بخشی از پیام رهبر معظم انقالب که توسط حجت االسالم رستمی قرائت شد، آمده است: »اوالً 

سالم من را به آنان برسانید، ثانیاً بگویید امروز بیشتر از همیشه کشور به عنصر مؤمن حزب اللهی نیاز دارد. هرچه می توانند روی مبانی پافشاری کنند«.

رئیس  پایگاه اطالع رسانی دولت     
جمهور در مراسم تجدید میثاق اعضای 
امام راحل و  با آرمان های  هیئت دولت 
خمینی)ره(  امام  کرد:  تأکید  شهیدان 
پدر  بلکه  اسالم خواهی  پدر  تنها  نه 
بود  ایران  تاریخ  در  جمهوری خواهی 
اسالمیت  و  دیانت  با  که  جمهوریتی  و 
به  و  نمی ماند  باقی  نخورد،  پیوند 
رئیس جمهور  می شود.  تبدیل  استبداد 
عدالت  می دانست  امام  اینکه  بیان  با 
مردم  حضور  بدون  جامعه  اصالح  و 
انتخاب  کرد:  اظهار  نیست،  امکان پذیر 
کردن حق مردم است و هر کس مردم 
را از این انتخاب بازدارد و نگذارد میان 
را  مردم  و  برگزیند  مختلف  سالیق 
امام  راه  و  مشی  از  حتماً  کند،  دلسرد 
که  انتخاباتی  افزود:  وی  دارد.  فاصله 
و  آرا  توسط  مشروطه  اول  روزهای  در 
رسید  جایی  به  کم کم  بود،  مردم  رأی 
افراد منتخب  درباری،  میان جمعی  که 
انتخاباتی  تشریفات  آنگاه  و  می شدند 
در کشور انجام می  گرفت. از پیش همه 
چه کسانی  می دانستند 
ملی  شورای  مجلس  به 
خواهند رفت و نمایندگان 
انتخابیه  حوزه های  همه 
بود؛  مشخص  و  روشن 
این  به  امام)ره(  بنابراین 
وجود  با  که  رسید  نتیجه 
دیکتاتوری،  و  سلطنت 
مردم ساالری  و  دموکراسی 

امکان پذیر نیست.
روحانی بیان کرد: بسیاری 
از افراد بودند کــه به امام 
نظام  می کردند  پیشــنهاد 
مشروطه ای بماند با سلطانی 
ضعیف یا نظام مشروطه ای 
بماند بدون ســلطان یا نظامی تأسیس 
شــود بر مبنای خالفت اسالمی، اما امام 
هیچ یک از آن ها را نپذیرفت و میان همه 
مشورت ها »جمهوری اسالمی« را برگزید. 
رئیس جمهور گفت: امام)ره( نه تنها پدر 
اســالم خواهی در تاریخ سرزمین ماست، 
بلکه پــدر جمهوری خواهی نیز در تاریخ 
ایران اســت. جمهوریتی که با دیانت و با 
اســالمیت پیوند نخورد،  باقی نمی ماند 
و تبدیل به اســتبداد می شود، به همین 
دلیل بود کــه امام بر ایــن نکته اصرار 
داشت »جمهوری اسالمی« نه یک کلمه 

کم و نه یک کلمــه زیاد. هدف امام این 
بود کــه حکومت در چارچوب اســالم 
به دست مردم باشد و ایشان می دانستند 
عدالت و اصالح در جامعه و رشد و توسعه 

بدون حضور مردم امکان پذیر نیست.

 »میزان رأی ملت است« تنها یک 
شعار نیست

وی افــزود: اینکــه امــام)ره( فرمــود 
»میــزان رأی ملت اســت« تنها به عنوان 
یک شــعار نگفت. امام می دانســت اگر 
در هر صحنــه ای مردم حضور داشــته 
باشــند، پیروزی نهایی همان جاســت و 
اگر مــردم غایب باشــند بی تردید ما به 
موفقیتی دســت نخواهیم یافت، اگر هم 
بیابیم ماندگار نخواهــد ماند، به همین 
دلیــل تأکید امام بر ایــن بود که »مردم 
امام)ره(  تأکید  ما هســتند«.  ولی نعمت 
بر این بود مــردم ما در همه انتخابات ها 
شــرکت کنند؛ اینکه انتخاب کردن حق 
مردم اســت و هر که مردم را از انتخاب 
بازدارد و نگذارد میان سالیق مختلف، آن 
را که می خواهند برگزینند و هر که مردم 
را برای حضور پای صندوق رأی دلســرد 
کند، حتمــاً از مشــی و راه امام فاصله 
دارد. روحانی تصریح کرد: امام به ما یاد 
داد کنار مردم می توانیم مردم ســاالری 
اســالمی را پابرجا ســازیم. امــام به ما 
آموخت با تکیه بر مردم می توان دربرابر 
ابرقدرت ها مبارزه و ایســتادگی کرد. اما 
مردم ســاالری امام و اسالمیت مورد نظر 
امام فقط به یک صحنه و انتخابات و یک 
سال و یک روز ختم نمی شود، ما همیشه 
باید مردم خواه باشــیم، همیشه باید به 
نظرات مردم احترام بگذاریم؛ در سیاست 

داخلی و خارجی مان و در سیاســت های 
اقتصــادی و فرهنگــی خــود، نظرات و 
اعتقادات و تفکرات و سالیق مردم نباید 
از یــاد برود. این را باید بدانیم اقامه دین 
و عدل به دســت مردم امکان پذیر است. 
باید بدانیم شــرع از ُعرف فاصله ندارد و 
ما باید کاری کنیم که فرهنگ اجتماعی 
ما در چارچوب مقررات اسالم همان ُعرف 

متشرعه ما باشد.

 اگر راه امام را ادامه دهیم
رئیس جمهور بیان کــرد: اگر راه امام را 
ادامه دهیم امروز هم که در سخت ترین 
شرایط تاریخ اقتصادی و سیاسی هستیم، 
از این مسیر به خوبی عبور خواهیم کرد. 
اگر امروز پس از دو سال ملت ما در برابر 
تحریم های بی سابقه، به خوبی ایستادگی 
و مقاومت کرده، به آن دلیل اســت که 
مردم باور کرده اند ظلم و تجاوز از ناحیه 
ستمگران است، باور کرده اند نظام اسالمی 
ما در مسیر درست قرار دارد، باور کرده اند 
سیاست ما نباید سیاست ذلت و تسلیم 
باشد؛ گرچه ما سیاست تنش و تقابل را 
هم قبول نداریم، مردم ما می دانند امروز 
راهی جز استقامت و ایستادگی در برابر 
متجــاوزان وجود نــدارد، متجاوزانی که 
نه تنها بر ملت ما ظلم کردند و می کنند، 
بلکه بر همه مسلمان های جهان و به ویژه 
بر ملت مظلوم فلســطین و در این روزها 
می بینیــم ننگ بزرگی را کــه در تاریخ 
به عنــوان »معامله قرن« ثبــت کرده اند، 
تا چه حد ننگیــن و تنفرانگیز برای همه 
مســلمانان و آزادی خواهان جهان است. 
در برابــر متجاوز راهی جز اســتقامت، 
ایستادگی و وحدت پیِش روی ما نیست.

 امید، وحدت و نشاط را از مردم نگیریم
وی بیان کرد: امید، وحدت و نشــاط 
را از مــردم نگیریــم؛ بی تردید پیروز 
نهایی در این صحنه خواهیم بود. امام 
هیچ گاه و در هیچ مقطعی نســبت به 
ناامید نشد، آن  انقالب  آینده روشــن 
روزهایی که در سوم و چهارم فروردین 
ســال 42 در همه خانه ها بسته شده 
بود، در خانه امام در آن شب ها به روی 
طالب، فضال و مردم باز مانده بود. آن 
روزی کــه امام را مظلومانه به ترکیه و 
بعد به عــراق تبعید کردند، هرگز امام 
امیدش به پیروزی و آینده قطع نشــد 
و آن روزهــای پرماجــرا، در روزهای 
پیش و پس از انقالب، همواره امیدوار 
بود و گویی این ندا را می شــنید »قلنا 
التخــف انک انت االعلی« )موســی از 
فرعونیــان نترس که تــو پیروز صحنه 
نبرد در برابر فرعونیان هستی(، همین 
امیــد امام بود که در جنگ تحمیلی و 
در همه فراز و نشیب های انقالب ما را 

به پیروزی رساند.

 امروز هم به وحدت، اتحاد و امید 
برای موفقیت نیاز داریم

وی تأکیــد کرد: امروز هــم به وحدت، 
اتحاد و امید برای موفقیت نیاز داریم. ما 
تردیــدی نداریم تا روزی که جمهوریت 
و اسالمیت هست، ملت ما در برابر همه 

توطئه ها پیروز خواهد شد.
رئیس جمهور گفــت: دولت جمهوری 
اســالمی ایران باز هم کنــار مرقد امام 
بزرگــوار تعهد می کند کــه همه توان 
خــود را برای اجــرای فرامیــن به کار 
گیرد و راه امام را بــا هدایت های مقام 
معظــم رهبــری ادامه دهد. مــردم ما 
به خوبــی در این روزها نشــان داده اند 
که انقالب و امام زنده اســت. آن روزی 
که برای یک شــاگرد مکتــب امام)ره(، 
یعنی ســردار شهید ســلیمانی همه به 
خیابان ها و به اســتقبال پیکر او آمدند 
و او را بدرقــه کردند، نشــان دادند که 
راه امام زنده اســت، مسیر امام پررهرو 
اســت، آن اســالمیت و آن جمهوریت 
میان مــردم حضــور دارد؛ وقتی مردم 
کسی را به عنوان نشــانه امنیت و عزت 
کشــور بدانند، همه کنار او هستند و او 
را به عنوان سمبل ملی می دانند، مکتب 
و راه امام امروز هم برای ما راهگشاست.

رئیس جمهور:

هرکس مردم را دلسرد کند ازخط امامwفاصله گرفته است

 چرا رسانه ها این جمله که ما دنبال کشته سازی نبودیم را درک نمی کنند، مهم شکستن 
تابو است، چرا طالبان به کار شاید نکرده افتخار دارد؟ 09390003589

 آقای روحانی رئیس جمهور محترم! کدام مسئول و یا نهاد و یا روزنامه گفته و یا نوشته! 
که خدمات دولت و طرح های مفید آن نباید خبررســانی شود؟ که دولت قوی می گردد! با 
اینکه مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود خطاب به دولتی ها فرمودند: خدمات و 

کارهایتان را به مردم بگویید کم کاری نکنید در این موضوع. 09150006196
 وزیر نیرو یک سر بزند به مغازه ها و ادارات که بیشترین برق و گاز را مصرف می کنند. مردم 
به اندازه  مصرف می کنند، بروید و مشکلتان را با موارد ذکر شده حل کنید. 09370006277

 آمریکا با این طرح یهودمنشانه خود با عنوان )معامله قرن( که علیه فلسطین و فلسطینیان 
است، همه جهان اسالم را علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی تحریک و فعال نمود و همه اهداف 
زمینی و هوایی و دریایی آمریکا و رژیم غاصب را در معرض خطر و آسیب بیشتر قرار داد و 

مرگ خودشان را نزدیک تر نمود. 09120005741
 وقت حذف نتانیاهو اآلن است و هر دقیقه دیر است! 09390003589

 جواب سخت مجادله قرن فقط گرفتن قدس است، چه امروز چه 100 سال دیگر ولی 
باید برای پس گرفتن آن بپاخیزیم که فردا دیر است. 09150009278

 مشــکل پراید از رانندگانش اســت ایــن ماشــین ارزان را از محرومــان دریغ نکنید. 
09350009020

 آقای روحانی! مردم سیســتان دارند از ســرما یخ می زنند. تو کرمانشــاه هنوز بعضی از 
مردم اســکان نگرفتند، بیا دست از سر شــورای نگهبان بردار یک کاری برای مردم بکن. 

09110006820
 بذر پاشی هوایی سیستان و بلوچستان چه شد؟ 09150007109

 بودجه مملکت پس از یک سال بررسی و مطالعه و مداقه در سازمان برنامه و بودجه در 
کمیســیون تلفیق در عرض چند ســاعت بر اثر البیگری و لحاظ تعارض منافع شخصی و 
گروهی نمایندگان چنان دچار تغییر و دگرگونی می شود که دیگر هیچ شباهت و سنخیتی با 
طرح دولت ندارد! این تغییرات خلق الساعه و شدید به شدت اصل وجودی سازمان موصوف 
را که با صرف میلیاردها بودجه جاری کشور شکل گرفته زیر سؤال می برد! 09150007417

 ای کاش می شد قبل از پایان دولت شریف عده کثیری از دست اندرکاران برنامه و بودجه و 
کمیسیون تلفیق و اقتصادی و راه و تعاون و جهاد و اکثریت نمایندگان و به خصوص فدراسیون 
فوتبال و ملحقاتش را به عنوان نخبه با یک هواپیمای بوئینگ اوکراینی می فرستادیم کانادا. 
چرا که هیچ خاصیتی جز بیچاره کردن مردم و به باد دادن ثروت ملی ندارند. 09150002831

 سکوت آمریکا در مورد هواپیمایش این است تا موردی پیدا کنند که نیروهای مقاومت را 
در آستانه معامله قرن تحت فشار قرار دهند. 09150009278

 چند نفر می توانند در اسفند رأی بدهند؟
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور درباره تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات 
گفت: بر اساس بررسی های مستمر و تخصصی کمیته ای ویژه در ستاد انتخابات کشور با 
حضور نمایندگان مرکز آمار ایران، ثبت احوال کشور و مشاوران متخصص جمعیت شناس، 
واجدین شرایط شرکت در انتخابات اســفند 1۳۹۸، ۵۷ میلیون و ۹1۸ هزار و 1۵۹ نفر 
هستند که از این تعداد 2 میلیون و ۹۳1 هزار و ۷۷۶ نفر رأی اولی محسوب می شوند. از 
کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند ۹۸، تعداد 2۹ میلیون و ۳۹ هزار و 1۵2 

نفر مرد و تعداد 2۸ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶ نفر زن هستند.

 سامانه »مردم ناظر« برای گزارش تخلفات انتخاباتی
عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان از آغاز به کار ســامانه اینترنتی این 
شــورا با عنوان »مردم ناظر« برای دریافت گزارش و اســناد تخلفات انتخاباتی به نشــانی 
mardomnazer.shora-gc.ir خبر داد. وی افزود: برای دریافت گزارش های مختلف 
درباره تخلفات انتخاباتی تصمیم گرفتیم که ارتباطات مردمی را تسهیل کنیم و با ایجاد 

امکانات جدید ارتباطی در خدمت مردم باشیم.

 لیست 60 نفره پایداری ها
جبهه پایداری انقالب اسالمی با انتشار اطالعیه ای ۶0 نفر از نامزدهای اصلح خود را برای 
رسیدن به لیست نهایی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، اعالم کرد. در 
مراحل بعدی تعداد ۳0 نفر از آن ها به عنوان نامزد نهایی به مردم شریف معرفی خواهد شد.

 تکذیب یک ادعای منتسب به رئیس دولت اصالحات
جواد امام در واکنش به ادعای رضا علیجانی –فعال سیاسی ملی مذهبی- مبنی بر »توصیه  
سید محمد خاتمی به معدود نامزدهای تأیید صالحیت شده  اصالح طلب برای انصراف از 
حضور در انتخابات« می گوید: آقای خاتمی ورود مستقیمی به این ماجرا نخواهد داشت و 

شورای عالی اصالح طلبان در جلسه  خود درباره  انتخابات تصمیم گیری خواهد کرد.

 نامه حزب اتحاد ملت به روحانی درباره رد صالحیت ها
حزب اصالح طلب اتحاد ملت در بیانیه ای نوشت: ما به عنوان یکی از احزاب شناخته شده 
و شناسنامه دارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسالمی و آرمان های اصیل انقالب اسالمی، 
از جناب عالی تقاضا داریم از طریق ارائه الیحه قانونی با قید فوریت برای انجام »همه پرسی« 
در خصوص »نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی« و به اصطالح نظارت 

استصوابی، اقدام قانونی الزم را کلید بزنید.

دستان جانشینان حاج قاسم را با FATF نبندیم
عمر پربرکت حاج قاسم سلیمانی که به شهادت ختم شد، نشان داد که مقاومت دستاوردهای 
بزرگی برای کشور خواهد داشت. مقاومتی که باید در حوزه های دیگر به ویژه روابط بین الملل 

و سیاست خارجی نیز تکرار شود.
در طول 40 سال اخیر ما دو رویکرد در تعامالت بین المللی تجربه کرده ایم؛ یکی رویکرد تعامل 
با دنیا )که درواقع معنای سازش داشت نه تعامل( و دیگری رویکرد مقاومت در برابر زورگویی. 
در رویکرد تعامل تقریباً شکست خوردیم؛ به این معنا که ما هر چه عقب نشستیم و کوتاه 
آمدیم، طرف مقابلمان تحریم ها را بیشتر کرد. در مقابل این رویکرد سازش و مذاکره رویکرد 
مقاومت قرار می گیرد که حاج قاسم آن را نمایندگی می کرد و پیروزی های زیادی را هم با 
این رویکرد برایمان به ارمغان آورد؛ از شکست داعش تا گسترش و نفوذ منطقه ای اسالم ناب.

آمریکا حاج قاسم سلیمانی را حذف کرد؛ چون فکر می کرد در رویکرد مذاکره به هدف خود 
رسیده و سیاست فشار حداکثری، ایران را دچار مشکل کرده است، غافل از اینکه در ایران 
رویکرد مقاومت با خون حاج قاسم قوی تر از همیشه شده است. آمریکا یک اشتباه محاسباتی 

بزرگ کرد و مردم ایران هم نشان دادند که طرفدار گفتمان مقاومت هستند.
حال مردم متوجه می شوند آمریکا از طریق سازوکارهایی همانند FATF و ادعای مبارزه با 
تروریسم چگونه به دنبال حذف نماد مقاومت یعنی حاج قاسم سلیمانی بود؛ چون این شهید 
بزرگوار عالوه بر سیاست های منطقه ای، در دور زدن تحریم ها نیز نقش و کارکرد قابل توجهی 

داشت که شاید هیچ گاه ضرورت حفظ اسرار نظام، اجازه انتشار آن را ندهد.
ما در حوزه دستورعمل های FATF با دو مسئله اصلی روبه رو هستیم؛ یکی برنامه های اقدام 
FATF و دیگری توصیه های FATF، اولی زیرمجموعه دومی اســت؛ یعنی ما در صورت 
اجرای برنامه اقدام، همچنان با ســایر توصیه های FATF روبه رو هستیم.  در حوزه برنامه 
اقدام FATF عمالً با دستورعمل ها و کنوانسیون هایی مانند CFT و پالرمو روبه رو هستیم 

و مجموعه ای از دستورعمل هایی مانند تبادل اطالعات مالی، شناسایی ذی نفع واقعی و ... .
برنامه اقدام نه تنها حاج قاسم سلیمانی، بلکه هرکسی که در لیست تحریم آمریکا باشد را با 
مشــکل روبه رو می کرد؛ چون بانک ها با ارائه خدمات مالی به این افراد، از نظام مالی آمریکا 
محروم می شوند، در واقع برای بانک ها همکاری با افراد تحریمی، هزینه های باالیی دارد؛ چون 

حساب کارگزاری دالری شان توسط آمریکا بسته می شود.
امثال حاج قاسم، سپاه قدس و سردار قاآنی یا جانشین فرمانده سپاه قدس، سردار حجازی 
و خیلی از بخش های دیگر اقتصاد در لیســت تحریم آمریکا هستند و FATF نیز آن ها را 

به عنوان یک مشکل می بیند.
با توجه به بیانیه ها و توصیه های FATF معلوم نیست سرنوشت ایران چه خواهد شد.

یکی از این توصیه های FATF اجرای قطعنامه های مربوط به WMDI در شورای امنیت 
است. بخش زیادی از سپاهیان ما از جمله شهید سلیمانی در لیست تحریم آن قطعنامه ها 
بوده و هستند، مثالً قطعنامه 22۳1 سازمان ملل می گوید که اموال افراد تحریمی باید بلوکه 

شود، FATF هم  این توصیه  را به اعضای خود دارد.
بنابراین اگر ما می خواهیم همان طور که مردم با تشییع شهید سلیمانی نشان دادند، رویکرد 
مقاومت ادامه پیدا کند، عمالً باید تالش کنیم هر چه بیشــتر دست امثال حاج قاسم ها را 
باز بگذاریم. به نظرم در کنار ســایر گزینه ها، مهم ترین جواب سیاســی که می توان به ترور 
ناجوانمردانه حاج قاسم به آمریکا و غرب بدهیم، نپذیرفتن هرگونه محدودیت مدنظر نهادهایی 

مثل FATF است.
آمریکا هم پس از شهادت حاج قاسم، فهمیده است که مردم حامی مقاومت هستند؛ بنابراین 
ما هم باید رویکرد مقاومت را در بحث های سیاسی و اقتصادی داشته باشیم و زیر بار لوایح 

CFT نرویم و حتی در قالب برجام، جلو الیه های سخت نظارت های هسته ای بایستیم.

نسبت جشنواره های فجر با 
انقالب اسالمی چیست؟

دوســت و دشــمن اذعان دارند که »انقالب 
اسالمی« در مرحله نخست یک پویش عظیم 
فرهنگی بود و با تأســف همــه می دانیم که 
برخالف توصیه بزرگان انقــالب، این حوزه، 
یعنی فرهنگ در تمام این سال ها غریب ترین 
بــوده و همــواره در اولویت های آخر. نتیجه 
آن شده اســت که چهار دهه پس از انقالب 
اسالمی، فعالیت های فرهنگی مرتبط با آن به 
مشتی جشنواره و همایش های اغلب بی ارتباط 
با این مقوله در مناسبت هایی ساالنه منحصر 

شده و تمام!
این بی مهری در حالی است که رهبر انقالب 
فرهنــگ را چــون هوای تازه و ســالم برای 
جامعه می دانند که پاک بودن آن خودبه خود 
مزایایش جان های همه شهروندان را پاالیش 
می کند و برعکس بی توجهی به آن و تسلیم 
در برابر فرهنگ ناســالم چون هجوم هوایی 
آلوده اســت که ناخودآگاه همــه جامعه را 
ملول و بیمار می کند. با وجود این چشم انداز 
تحسین برانگیز، سال هاست شاهدیم که در 
بیشتر موارد فرهنگ و کار فرهنگی کمترین 
بودجه را در مراکز و نهادهای مملکت داشته و 
به قول یکی از سیاستمداران آشنا با فرهنگ، 
این مقوله حکم سبزی خوردن بر سر سفره 
کشور را دارد که بیشــتر برای سفره آرایی از 
آن بهره می گیریم تا اصل قرار دادن و رجوع 
به آن برای حــل زیر بنایی ترین و مهم ترین 
مشکالت مملکت در تمام عرصه ها؛ کاری که 

تنها معجزه فرهنگی قادر به انجام آن است.
بسیار شنیده اید در هر حوزه کالن اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و غیره، اگر مدیران ارشد 
ما با مشکالت بزرگ و الینحل مواجه و قادر 
به برنامه ریزی برای حل آن نیستند، به یک 
جمله تکراری متوســل می شــوند: حل این 
معضل نیازمند زیرساخت های فرهنگی است. 
باید کار فرهنگی کرد.... بعد هم می روند پی 
کارشان و آن مشکل سال های سال به قوت 
خود باقی می ماند. اینکه چه کسی، چگونه، با 
کدام بودجه و نیرو و اعتماد و انگیزه باید آن 
کار فرهنگی را سامان داده و آن زیرساخت را 

فراهم کند، دیگر برای هیچ کس مهم نیست.
نتیجه ایــن نــگاه و برخورد آن شــده که 
دســتگاه های فرهنگی ما به بیالن کارهای 
نمایشــی و بیشــتر در حد رفع تکلیف دل 
خوش کرده و همه ساله این رویه ناسالم تکرار 
می شــود. کارهایی که گاه فرسنگ ها با آمال 
و شعارهای انقالب فاصله دارد. 40 سال پس 
از انقالب وقتی می بینید فیلم سینمایی یک 
نهاد انقالبی که وظیفه تعریف شده اش تربیت 
فرهنگیان انقالبی و گســترش هنر و ادبیات 
انقالب بوده، توســط وزارت ارشــاد اسالمی 
جمهوری اسالمی توقیف می شود؛ یعنی یا آن 
نهاد سال هاســت از ریل خارج شده یا وزارت 
ارشــاد نســبتی با آمال انقالب ندارد و یا هر 
دو؛ اینکه می بینید هر سال در جشنواره های 
گوناگون فجر انقالب اسالمی آنچه بیرنگ تر 
می شود همان انقالب اسالمی است، از همین 

معضل نشأت می گیرد.
در چنین حالتی چه اصراری است تنها برای پر 
کردن فرم های بیالن کار به این رویه مضحک 
ادامه بدهیم. چرا یک بار برای همیشه خودمان 
را خالص نمی کنیم تا تکلیف همه روشــن 
شود. پســوند »فجر انقالب اسالمی« را از این 
جشــنواره ها حذف کنیم و همه ساله نظیر 
انواع رویدادهای دیگر فرهنگی آن ها را برگزار 
کنیم تا هم از یک سو انتظار انقالبیون راستین 
باقیمانده را باال نبرده و هم َگزک به دســت 
رقبای تندروی سیاسی خود ندهیم تا همین 
اندک میدان باقیمانده برای فرهنگ را صرف  
ترکتازی های سیاسی خود نکنند. پافشاری 
بر ادامه این روند بی حاصل سبب می شود نه 
تنها هیچ رد پایی مؤثر از فرهنگ فجر انقالب 
اسالمی در این محافل و محصوالتشان نبینیم 
که حتی شاهد عکس این اتفاق باشیم؛اتفاقی 

که تاکنون کم شاهد آن نبوده ایم.

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

  مهدی پناهی  همین ابتدا بگویم در این 
فعال  و  ندارم جوانان متخصص  قصد  نوشتار 
ورود  برای  را  جناح های سیاسی  از  خارج  اما 
به مجلس ناامید کنم و بگویم که امیدی به 
نیست؛  سیاسی  جناح های  لیست بندی های 
اتفاقاً معتقدم یکی از نقطه های امیدواری در 
است  متخصصی  جوانان  وجود  فعلی  شرایط 
 ،FATF که در مسائل چالشی همانند لوایح
عایدی  بر  مالیات    ،)IPC( نفتی  قراردادهای 
شناسایی  بازرگانی،  وزارت  تشکیل  سرمایه، 
و...  سالمت  تحول  طرح  خالی،  خانه های 
کم کاری  در  و  شده اند  روشنگری  پرچمدار 
رسانه های رسمی، رسالت روشنگری و مطالبه 
خودشان را در شبکه های اجتماعی انجام دادند.

به ویژه آنکه این جوانان متخصص توانســته اند 
تشکل ها و انجمن های دانشجویی و مردمی را 
هم همراه خود کنند و به ســوی مطالبه گری 
تخصصی بروند. البتــه موضوع مطالبه گری و 

ورود تخصصی به مســائل کشور آن قدر مهم، 
پیچیده و پر از سخن است که باید در مجالی 

دیگر به آن پرداخت.
هرچند جای ناامیدی نیســت، ولی پرسشی 
اساسی وجود دارد که نه تنها نامزدهای جوان 
و متخصص بایــد به آن فکر کنند، بلکه مردم 
و همه آحاد جامعه باید درباره آن بیندیشــند، 
ســؤال این است که آیا با ورود به مجلس همه 

مسائل کشور حل خواهد شد؟
به نظرم جریان ها و گروه های سیاسی که این 
روزها مدام از سازوکار وحدت یا انتخاب اصلح 
سخن می گویند، عالوه بر شفافیت درباره نحوه 
لیســت بندی، باید گفتمان اصلی حل مسائل 
کشــور را هم اعالم کنند. گفتمانــی فارغ از 

کلی گویی و شعار.
بگذارید صریح تر بگویــم؛ برفرض که بزرگان 
عشــیره اصالح طلب و اصول گرا در سازوکاری 
عادالنه، شفاف و عاقالنه لیستی از متخصصان 
را تهیه کردند و به مجلس فرســتادند، آیا این 
افراد توانایی حل مسائل کشور را دارند؟ تکلیف 
آن هایی که همای سعادت بر دوششان ننشست 
و نتوانستند به بهارســتان راه پیدا کنند، چه 
می شود؟ چهار سال دیگر صبر کنند که ابر و باد 
و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدهند 
و آن ها بر کرســی ســبز بهارستان بنشینند؟ 
شــاید برخی با خود گمان کنند که بگذارید 
به پیروزی در انتخابات برسیم و بعد دراین باره 
صحبت کنیم، مثل کســانی که وقتی در ماه 

محرم نسبت به آســیب های عزاداری سخنی 
گفته می شود، توصیه به سکوت می کنند که 
اکنون وقتش نیست! البته نمی دانند پس از آن 
هم کسی دیگر به سخنان آسیب شناسانه گوش 
نمی دهد؛ درســت مثل نامزدهایی که اســب 
مرادشــان که از پل انتخابات بگذرد، یادشان 
می رود هدف از ورود به مجلس حل مســائل 

کشور است، نه صرفاً پیروزی در انتخابات!
علت تأکید بر اینکه حل مسائل کشور الزاماً از 
مسیر مجلس نمی گذرد، به ساختار پر از اشکال 
تقنین و سیاست گذاری در کشور بر می گردد. 
گاهی بدیهی ترین طرح ها که دارای تجربه های 
جهانی اســت و همــه کارشناســان در مورد 
آن اتفاق نظر دارند، هیــچ گاه به قانون تبدیل 
نمی شوند یا اگر تبدیل شوند، یک قانون بی اثر 
و خنثی خواهند بود و اگر از خوان مجلس هم 
بگذرنــد، در خوان دولت باقی می مانند و هیچ 

ضمانت اجرایی ندارند.
لیســت بندان و جوانان متخصص پاسخ دهند 
که چگونه است کشور پس از 40 سال و حتی 
بیشــتر، هنوز قانون بانکداری مناسبی ندارد؟ 
یا چرا طرح مالیات بر عایدی ســرمایه )حوزه 
مســکن( به صرف ادعای گرانی مسکن توسط 
یک وزیر، با مخالفت نمایندگان مواجه می شود؟ 
جالب اســت کــه برخی نماینــدگان بخش 
خصوصــی نیز درباره همین طــرح مالیات بر 
عایدی سرمایه اعالم کردند ابتدا مخالف بودیم، 
اما پس از مطالعه بیشتر به این نتیجه رسیدیم 

که طرح مناسبی برای کنترل سوداگری است. 
از این مثال هــا درباره نمایندگان فعلی و ادوار 
گذشــته وجود دارد که تحت تأثیر شــرایط 

محیطی یا القائات، نظرشان عوض شده است.
اگر به عملکرد چندین ســاله مجلس نگاهی 
بیندازیــم، طرح های قدیمــی و بالتکلیفی 
را می بینیــم که با وجــود تالش های متعدد 
هنوز به ســرانجام نرســیده اند؛ چون تحت 
تأثیر القائات ســایرین قرارگرفته اند، درواقع 
نمایندگی مجلس بیشــتر از آنکــه جایگاه 
یک پژوهشگر و جوینده راه حل برای مسائل 
باشد، جایگاهی سیاسی پیداکرده است. برای 
حل این مشــکل راه های زیادی وجود دارد، 
ولی راه حل اساسی تر، راه اندازی اندیشکده ها 
و مراکز تحقیقاتی اســت که با عزم جدی و 
روش های علمی، برای حل مســائل کشــور 
راه حل ارائه بدهند، البته نه از جنس مراکزی 
که صرفاً ممر درآمدی بــرای عده ای خاص 

هستند و هیچ اثری بر کشور ندارند.
از  مهم تر  تخصصــی، ضرورتی  مطالبه گری 
ورود به مجلس است. جوانان متخصص اگر 
از لیســت ها جا ماندند، یادشان نرود هنوز 
روش های مختلفی برای رسیدن به مقصود، 
یعنی حل مسائل کشور وجود دارد. افزایش 
آگاهــی )چه در میان عــوام و چه خواص( 
اســت که منجر به مطالبه گری و عملگرایی 
مجالس و دولت ها می شود و آگاهی مقدمه 

تغییر خواهد شد.

یادداشت

مجلس حل المسائل 
کشور است؟

دولت جمهوری 
اسالمی ایران باز 
هم کنار مرقد 
امام بزرگوار تعهد 
می کند که همه 
توان خود را برای 
اجرای فرامین به 
کار گیرد و راه امام 
را با هدایت های 
مقام معظم رهبری 
ادامه دهد
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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

 دفاعی- امنیتی
گفت وگوی تلفنی سردارقاآنی با جهاد اسالمی و حماس

ترور شهید سلیمانی، زمینه چینی برای 
اعالن معامله قرن بود

ســرتیپ  ســردار  سیاســت: 
»اسماعیل قاآنی«، فرمانده نیروی 
قدس ســپاه در تماس تلفنی با 
»زیــاد الَنّخاله«  دبیر کل جنبش 
جهاد اســالمی و اسماعیل هنیه 
رئیــس دفتر سیاســی جنبش 

فلســطینی حماس بر تداوم حمایت ایران از ملت و آرمان 
فلسطین تأکید کرد.وی در گفت وگو با دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی گفت: هیچ تغییری در سیاست جمهوری اسالمی 
ایران در قبال نیروهای مقاومت فلسطین ایجاد نشده است. 
سرادر قاآنی تأکید کرد: اقدام آمریکایی ها در ترور این شهید، 
زمینه چینــی برای اعالن معامله قرن بود. ســردار قاآنی در 
تماس با هنیه نیز بر مردود بودن طرح آمریکایی موسوم به 
»معامله قرن« از نظر جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد. وی 
از آمادگی ایران برای شکست این طرح و مقابله با خطرات آن 
با همکاری ملت فلسطین به ویژه نیروهای مقاومت خبر داد.

سیاست خارجی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران

»بورل« با روحانی، الریجانی و ظریف 
دیدار می کند

فــارس: اتحادیه اروپــا با صدور 
یــک بیانیــه درباره ســفر امروز 
مســئول سیاســت خارجی این 
اتحادیه به تهــران، از رایزنی بورل 
با رئیس جمهــور، رئیس مجلس 
شورای اسالمی و وزیر خارجه ایران 

درباره برجام و تحوالت منطقه خبر داده است.  برپایه اعالم 
این دفتر، سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا »فرصتی 
برای رایزنی در خصوص تحوالت جاری فراهم خواهد کرد«. به 
گفته دفتر بورل، وزرای خارجه اتحادیه اروپا به او برای انجام 
مذاکرات دیپلماتیک با شرکای منطقه ای، کاستن از تنش ها 
و تالش برای حصول راه حل های سیاسی مأموریت و اختیار 
مهمی داده اند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: »سفر 
)بورل به تهران( همچنین فرصتی برای تأکید بر تعهد قوی 
اتحادیه اروپا به حفظ برجام و صحبت درباره روابط دوجانبه و 

همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران خواهد بود«.

 قوه قضائیه
آیت اهلل رئیسی :

مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی 
رأی به ایستادگی دادند
سیاست: رئیس دســتگاه قضا با 
بیان اینکه تأکید امام)ره(  بر اجرای 
عدالت بود، تأکید دستگاه قضا نیز 
همین خواهد بود، گفت: مردم عزیز 
در همه پرسی حضور در تشییع پیکر 
ســردار سلیمانی رأی به مقاومت و 

ایستادگی دادند و این همان پیام امام)ره(، رهبری و ملت ایران 
است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در حاشیه مراسم 
تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی)ره( تصریح کرد: امام)ره( 
به دنبال تشکیل جامعه و آرمان شهری با ویژگی های عقالنیت، 
معنویت، اخالق و عدالت بودند. امام می خواســتند جامعه ای 
مبتنی بر این اصول و مبانی را داشته باشند و تمام دیدگاه های 

ایشان تحقق جامعه ای با این ویژگی ها بود.
رئیــس قوه قضائیه ادامه داد: در این دوره ما بنا داریم تحولی را 
در دستگاه قضایی شکل دهیم که متناسب با گام دوم انقالب 

اسالمی باشد.

 دوشنبه 14بهمن  1398 8 جمادی الثانی 1441 3 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9176 

چهل یادداشت تا چهلم سردار سلیمانی
چله حاج قاسم)26(

 حامد ترابی، کارشناس روابط بین الملل

  در دیدار نماینده وزارت امور خارجه با اشرف 
غنی، بر ضــرورت همکاری هــای منطقه ای و 
اقتصادی تأکید شد. همچنین قرار است هیئتی 
از افغانستان به زودی برای رایزنی با مقامات ایرانی 

به تهران سفر کند.

  رئیس دیوان محاســبات کشور با بیان اینکه 
چیزی تحت عنوان نجومی نداریم، گفت: آنچه 
عنوان می شــود، مربوط به حقوق های قانونی یا 
غیرقانونی است که در قالب تفریغ بودجه دیوان 

محاسبات رسیدگی می شود.

  سفیر سوئیس در تهران با بیان اینکه دو سه 
هفته آینده کانال مالی ســوئیس به طور کامل 
عملیاتی می شود، گفت: دیروز 1۸0 هزار بسته از 
داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضا وارد ایران شد.

  رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی از آغاز دور 
جدید بازدید اعضای این کمیسیون از تأسیسات 

هسته ای از اوایل اسفند خبر داد.



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

رونمایی از تمبرینه اهدایی به گنجینه رضوی با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی  قدس: همزمان با ایام دهه مبارک فجر انقالب اسالمی و ایام چهلمین روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
چهل و چهارمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی«؛ فردا سه شنبه 15 بهمن ماه سال جاری، ساعت 9 صبح در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار می شود. در این برنامه از مجموعه 

اسناد انقالب اسالمی در خراسان موجود در گنجینه رضوی و همچنین تمبرینه)تمبر چاپ شده روی ورق طال یا نقره( با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اهدایی به موزه آستان قدس رضوی رونمایی خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیر این مرکز تشریح کرد

 برنامه های ویژه مشاوره آستان قدس رضوی 
در ایام دهه فجر

آستان: مدیــر مرکز مشــاوره، رشد و 
توانمندســازی آستان قدس رضوی به 
تشریح برنامه های این مرکز در ایام دهه 

مبارک فجر پرداخت.
نکاح  دکتــر سیدمحســن اصغــری 
در گفت وگــو بــا آســتان نیوز، برنامه  
کلینیک های ایــن مرکز را در ایام دهه 

فجر اعالم کرد و گفت: در ایام دهه فجر کلینیک آستان مهر رضوی)واحد حرم 
مطهر( واقع در باب الهادی)ع( صحن جامع رضوی همه روزه از ساعت 7:00 صبح 
الی 19 در زمینه تربیت فرزند، حل مشکالت و تعارض بین همسران، زوج درمانی، 
تقویت مهارت همســران و... به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
خدمت رسانی می کند.وی افزود: ارائه خدمات مشاوره به بانوان در رواق حضرت 
زهرا)س( از دیگر خدمات این کلینیک در ایام دهه فجر است که این خدمات همه 
روزه از ساعت 7:00 صبح الی 19 در واحد مشاوره آستان قدس رضوی مستقر در 

رواق حضرت زهرا)س( به مخاطبان ارائه می شود.
اصغری نکاح همچنین به ارائه خدمات مشــاوره در کلینیک غدیر آســتان مهر 
رضوی اشــاره کــرد و گفت: این کلینیک در ایام دهه مبــارک فجر به زائران و 

مجاوران بارگاه قدسی رضوی مشاوره فردی و گروهی ارائه خواهد کرد.
وی افزود: مشاوره های فردی در این کلینیک در دهه فجر انقالب از ساعت 8 صبح 
الی 7 عصر و کالس های مشاوره گروهی آن ویژه خادمیاران حرم مطهر رضوی و 
با موضوعاتی از قبیل سواد رسانه، دنیای نوجوان و اصول ارتباط با نوجوان، خانواده 
ســالم، کاربرد عملی قرآن در زندگی، خودآگاهی و... با حضور استادان برجسته 
روان شناسی برگزار می  شود.مدیر مرکز مشاوره آستان قدس رضوی در ادامه به 
برنامه های کلینیک بعثت آستان مهر رضوی اشاره و عنوان کرد: این کلینیک نیز 
در ایام دهه مبارک فجر در قالب دپارتمان های ازدواج و خانواده، مداخالت بالینی، 
کودک و نوجوان، توانبخشی شناختی، آموزش و پژوهش و برگزاری کارگاه های 

گروهی مشاوره به مراجعان ارائه خدمت می کند.
وی ارائه خدمات مشــاوره تلفنی از طریق ســامانه »آوای مشــاور« را از دیگر 
برنامه های کلینیک بعثت دانســت و بیان کرد: در این سامانه در زمینه مسائل 
مختلف روان شناختی و از طریق تماس با شماره تلفن های 38008، 38438741 

و 38438441 به صورت رایگان ارائه خدمت می شود.

همزمان با ایام اهلل دهه فجر
 صعود کوهنوردان آستان قدس 

به قله 2هزار و 600 متری کوه »چمن« خراسان رضوی
آستان: جمعــی از کوهنوردان آستان 
قدس رضوي همزمان بــا ایام اهلل دهه 
مبارک فجر به قله چمن با حدود 2هزار 
و 600 متر ارتفاع از سطح دریا در استان 

خراسان رضوی صعود کردند.
به مناســبت آغاز دهه فجــر، تیمي از 
هیئت کوهنوردي آستان قدس رضوي 

قله چمن در اطراف شهر مشــهد را فتح و پرچم مقدس کشور و بیرق متبرک 
آستان قدس رضوي را بر فراز آن به اهتزاز درآوردند.

28 تن از اعضای هیئت کوهنوردي آستان قدس رضوي در آغاز چهل و یکمین 
سالگرد پیروزي انقالب اسالمي ایران، در یک صعود زمستاني قله پوشیده از برف 
چمن در ارتفاعات زشــک را درنوردیدنــد و در ارتفاعات این قله صلوات خاصه 
حضرت رضا)ع( را با یکدیگر زمزمه کردند. قله چمن با 2هزار و 595 متر ارتفاع 
از سطح دریا، از ارتفاعات شمالی رشته کوه بینالود محسوب می شود. این قله در 

نزدیکی روستای زشک از توابع شاندیز قرار دارد.

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی   رئیس 
اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی 
از اکران فیلم سینمایی، مستند و کلیپ  با موضوع 
انقالب اسالمی به عنوان یکی از برنامه های تدارک 
دیده شده برای زائران و مجاوران بارگاه مقدس امام 
هشتم)ع( در پایگاه های آداب زیارت و پرسمان های 
حرم منور حضرت ثامن الحجج)ع( در دهه مبارک 

فجر سال جاری خبر داد.
حسن زاده  مهدی  والمسلمین  حجت االسالم 
به خبرنگار قدس گفت: یکی از محل های ارائه 
خدمات فرهنگی و مذهبی در حرم مطهر رضوی، 
پایگاه های فرهنگی آداب زیارت است. امسال هم 
ویژه برنامه هایی برای زائران در این پایگاه ها به 
مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 

تدارک دیده شده است. 

 پخش فیلم در پایگاه آداب زیارت شهید  
هاشمی  نژاد)ره(

وی ادامــه داد: در دهه فجر 
امسال در پایگاه آداب زیارت 
واقع  هاشمی نژاد)ره(  شهید  
در جنب ایوان ولی عصر)عج( 
رضــوی  جامــع  صحــن 
برنامه هایی بــا موضوع دهه مبارک فجر و پیروزی 
انقالب اسالمی، روایت انقالب در غرفه سیره شهدا و 
اکران فیلم های سینمایی، مستند و سریال متناسب 
با ایام اهلل دهه مبارک فجر و پیروزی انقالب اسالمی 
برای زائران و مجاوران بارگاه مطهر رضوی پیش بینی 
شده است.این مقام مســئول اظهار کرد: روزانه در 
ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی برنامه های 
مختلفی در پایگاه آداب زیارت شهید  هاشمی نژاد)ره( 
بــرای گروه های زیارتی و کــودکان و نوجوانان، از 
جمله اکران فیلم ها، کلیپ ها، سرودها و مستندهای 
انقالبــی متناســب با دهــه مبارک فجــر مانند: 
مســتندهای »روح اهلل«، »در برابــر طوفــان2«، 
»عبدصالح« و... و فیلم هایی مانند: »دســتمزد«، 
»بازمانده« و... در محل نمایش خانه این پایگاه پخش 
می شود.رئیس این اداره اضافه کرد: جشن فجر ویژه 
دختران نوجوان، نمایشــگاه کبوترانه دهه فجر با 
عنوان فجر کودکان رضوی با بیان داستان هایي با 
موضوع دهه فجر انقالب اســالمی، اجرای نمایش 

عروسکی با عنوان سفر به ســال57، بازی، شعر و 
مسابقه، نقاشي و رنگ آمیزی با محوریت دهه فجر، 
آموزش قــرآن و حدیث مصــور و پویانمایی فجر 
انقالب، ویژه نامه ســردار دل ها با موضوع شهادت 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب 
قصه، شعر، مســابقه، حلقه های معرفت شهدایی، 
روایتگری سیره شهدا، دیدار خانواده معظم شهدا، 
بزرگداشت شــهدا، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری 
برنامه های مذهبی و دینی ویژه گروه های زیارتی در 
محل رواق  دارالهدایه صحن جمهوری اسالمی و... از 
دیگر برنامه هایی است که برای بهره مندی زائران و 
مجاوران بارگاه منور حضرت رضا)ع( از سوی اداره 
پاســخگویی به ســؤاالت دینی بارگاه قدسی امام 
هشتم)ع( به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر و در 
ارتباط با پایگاه های فرهنگــی و گروه های زیارتی 

تدارک دیده شده است.

 از صعود 40 ساله انقالب تا صبح پیروزی
حجت االســالم حســن زاده در بخــش دیگری از 
سخنانش تصریح کرد: نمایشگاه »صبح پیروزی« 
عنوان برنامه دیگری اســت که در محل ســازمان 

مرکزی آســتان قدس رضوی برپا شــده و شامل 
غرفه کودک، غرفه بصیرت)جهاد و شهادت(، غرفه 
پاسخگویی به مسائل شرعی و غرفه حکایت آفتاب 
بوده و از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری از ساعت 9 
صبح تا 13 و 15 تا 19 بعدازظهر در محل سازمان 
مرکزی آستان قدس واقع در چهارراه شهدا مشهد 

دایر است.
وی ادامه داد: همچنین نمایشــگاه »صعود چهل 
ســاله انقالب« در محل صحن قــدس حرم منور 
امــام رضا)ع( و در محل راهرو نمایشــگاه حکایت 
آفتاب واقع در ســردر باب الهــادی)ع( حرم مطهر 
رضوی به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی برپا شده و در آن تابلوشاسی هایی با موضوع 
دســتاوردهای انقالب اســالمی از ابتدای پیروزی 
انقالب تاکنون )یعنی در 40 ســاله گذشــته و در 
گام اول انقالب( به نمایش گذاشــته است و زائران 
و مجاوران می توانند برای بازدید در ایام دهه مبارک 
فجر از ســاعت 9 صبح تا 13:30 و بعدازظهرها از 
ســاعت16 تا 19 به این دو مکان در حرم ملکوتی 

امام هشتم)ع( مراجعه کنند.
برپایی غرفه شهدا در محل پایگاه آداب زیارت شهید  

هاشمی نژاد)ره( با روایتگری راویان این پایگاه و با یاد 
شهدای انقالب اسالمی در عرصه های گوناگون دفاع 
مقدس، شهدای هسته ای، شهدای مقاومت، شهدای 
مدافع حــرم و... و خاطره گویی فرزندان شــهدای 
مدافع حرم بــرای دختربچه های کودک و نوجوان 
در محل واحد دخترانه ایــن پایگاه،  اجرای جنگ 
شادی برای کودکان و نوجوانان هر روز از ساعت 9 
صبح تا 13/30 و 15/30 تا 19 بعدازظهر، از دیگر 
برنامه های تدارک دیده شــده در ایام دهه مبارک 

فجر است که رئیس این اداره به آن ها اشاره کرد. 

 نشست های تخصصی 
با رنگ و بوی انقالب اسالمی 

برگــزاری  دربــاره  حســن زاده  حجت االســالم 
پرسمان های دینی و نشست های تخصصی توسط 
این اداره در ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد: یکی 
دیگــر از برنامه های فرهنگی و مذهبی حرم مطهر 
امام هشــتم)ع( در این ایام، برگزاری پرسمان های 
دینی و نشست های تخصصی بوده که بدین منظور 
نشست های تخصصی با موضوعات: »سبک زندگی 
جهادی« )تبیین سبک زندگی سردار سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی(، »تبیین غلبه هزینه سازش 
بر مقاومت« در تاریخ 15 بهمن ماه ســال جاری و 
»بانوان انقالبی دیروز، امــروز و فردا« )رزمندگان، 
کارآفرینان و...( در تاریخ 16 بهمن ماه 98، با حضور 
استادان و سخنرانان خبره و مطرح در محل سالن 
همایش های آســتان قدس رضوی واقع در طبقه 
تحتانی بست باب الجواد)ع( حرم مطهر امام رضا)ع( 

تدارک دیده شده است.
ایــن مقام مســئول بیان کرد: همچنیــن در این 
زمینــه باید به برگزاری پرســمان های دینی با دو 
برنامــه در هــر روز پس از اذان مغرب و عشــا در 
رواق های دارالحجه)عــج( و امام خمینی)ره( حرم 
مطهــر حضرت ثامن االئمه)ع( با حضور اســتادان 
و ســخنرانان مذهبی و دینی در موضوعاتی مانند: 
»نقش رهبــری در انقالب فرهنگــی و حکومت 
دینی )بیداری اسالمی(«، »آسیب شناسی انقالب 
اسالمی )خواص(«، »برکات مقاومت در برابر ظالم«، 
»وحدت و همگرایی بر محور والیت رمز پیشرفت«، 
»عوامل حفظ نظام اسالمی و مقاومت و پیشرفت با 
توجه به بیانیه گام دوم انقالب«، »حاکمیت جهانی 
اسالم انگیزۀ اصلی انقالب ایران«، »اهمیت مجلس 
نزد امــام خمینی)ره( و توصیه هــای مقام معظم 

رهبری درباره انتخابات مجلس« و... نیز اشاره کرد.
وی افزود: همچنین در این بخش روزانه 20 حلقه 
معرفت ویژه برادران و خواهران با موضوعات انقالب 
اسالمی، والیت فقیه، مباحث اعتقادي در رواق های 
مدرسه  پاسخگویي  مرکز  دارالحکمه،  دارالحجه، 
پریزاد، رواق امام خمینی)ره( و رواق حضرت فاطمه 
معصومه)س( به طور معمول برای زائران و مجاوران 

بارگاه مطهر امام رضا)ع( برگزار می شود.
حجت االسالم حسن زاده یادآور شد: نقش رهبری 
در انقــالب فرهنگی و حکومــت دینی )بیداری 
اسالمی(، وظایف و اختیارات ولی فقیه در مطلقه 
بودن، تبیین نقش مردم در حکومت اســالمی و 
اسالمی،  انقالب  دستاوردهای  مسئولیت پذیری، 
مقایسه انقالب اسالمی با سایر انقالب ها، مقایسه 
مردم ســاالری در ایران و جهان، تبیین استقالل 
با نگاهی بــه گام دوم انقــالب، امنیت، عزت و 
اقتدار در ســایه مقاومت و... از جمله موضوعات 
حلقه های معرفت حرم مطهر رضوی به مناسبت 

دهه فجر 1398 به شمار می رود.

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی خبر داد

اکران فیلم سینمایی برای زائران در دهه فجر 
وی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 

سبزگامان مهراندیش )در حال تصفیه(
تاریخ انتشار: 98/11/14

 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی س��اعت 14 روز ش��نبه مورخ 
98/11/26 در محل دفتر شرکت در بلوار فردوسی 
ثمان��ه 3 تعاون 3 پالک 33 با دستورجلس��ه ذیل 
تش��کیل می گ��ردد. از کلی��ه اعضا و س��هامداران 
محت��رم تعاونی )اع��م از زمین یا واحد مس��کونی 
تحویل گرفته یا نگرفته( دعوت می شود با همراه 
داشتن مدارک مثبته عضویت و سهامداری جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلسه 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: 1. استماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
2. انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

تذکر:  1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه 
مذک��ور میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خود را 
به موج��ب وکالتنام��ه به عض��و دیگر ی��ا نماینده 
تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو 
ع��الوه بر رأی خ��ود تا 3 رأی با وکال��ت و غیرعضو 

فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
عض��و متقاض��ی اعط��ای نمایندگی می بایس��ت به 
هم��راه نماینده خ��ود در تاریخه��ای 98/11/23 و 
98/11/24 به نش��انی: مدیریت تعاون کار و رفاه 
اجتماع��ی واقع در بلوار خی��ام- روبروی خیام 20 
طبقه پنجم اتاق 509 از س��اعت 8 الی 12 با همراه 
داشتن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور ورقه 

ورود به مجمع حضور یابند.
 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
بیمارس��تان  در  را  محل��ی  نظ��ردارد 

ام��ام رض��ا  )ع( ب��ه منظور ارائ��ه خدم��ات لیزردرمانی  
از طری��ق انج��ام  مزای��ده عموم��ی به صورت اج��اره به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5098000060000014، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزای��ده فوق مبل��غ 200.000.000 
ب��ه  مق��رر  مهل��ت  در  ک��ه  بانک��ی  ضمانتنام��ه  ری��ال 
حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی :  مش��هد- 

میدان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/11/14

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/11/19

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/29
* 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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طورفوق العاده تعاونی مرزنشینان شهرک 

اسالمیه و بانرحمن )نوبت اول(
تاریخ انتشار: 1398/11/14

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی به طورف��وق العاده 
تعاونی مرزنشینان ش��هرک اسالمیه و بانرحمن  
روز س��ه شنبه مورخ 1398/12/20 رأس ساعت 
10 صبح در محل س��الن همایش ارش��اد اسالمی 
مهران با حضور کلی��ه نمایندگان منتخب مرحله 
اول  تش��کیل م��ی گ��ردد. از عم��وم نمایندگان 
دع��وت بعمل می آید که در روز مقرر و در محل 
مذکور حضور به هم رسانند. بدیهی است حضور 
کلیه نمایندگان در جلس��ه ضروری و در صورت 
عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه اعتراضی 
در رابط��ه با تصمیم��ات متخ��ذه در مجمع مؤثر 
نخواهد ب��ود. ضمنأ کاندیداه��ای هیئت مدیره 
و بازرس��ی حداکثر به مدت ی��ک هفته از تاریخ 
انتشار این آگهی جهت ثبت نام به دفتر تعاونی 

مراجعه نمایند.
 دستور جلسه:

 1- ارائه گزارشی توسط  رئیس هیئت مدیره
2- گزارش بازرس قانونی در رابطه با صورتهای 

منتهی به سال 1397
3- برگزاری انتخابات هیئت مدیره

4- برگزاری انتخابات بازرسان
5- مأموری��ت ثبت تصمیم��ات حاصله به هیئت 

مدیره
 رئیس هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان شهرک 

اسالمیه و بانرحمن – مسعود پور صیدی 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند ؛ 

محل استقرار کاالی مورد مزایدهمقدارواحدمشخصات کاالی مورد مزایده

5000کیلوگرمضایعات آهن )تیرآهن، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره، کمد فلزی و ...(

انبار ستاد واقع در مشهد- ابتدای جاده 

شاندیز-اراضی حسین آباد جلدک 

–جنب کارخانه زمان الکتریک

2000کیلوگرمضایعات پالستیک )ضایعات پالستیک کنتور آب، کارتریج و ...(

13000کیلوگرمضایعات برنج )کنتور آب(

500کیلوگرمضایعات سیم و کابل

500کیلوگرمUPS ضایعاتی

انواع پرینتر، دستگاه فتوکپی، تایپ، اسکنر، کیبورد، تلفن، فکس، ماشین 
حساب، پاور و ... ضایعاتی

500کیلوگرم

48عددمانیتور و تلویزیون ضایعاتی

15عددمانیتور ال سی دی ضایعاتی

81عددکیس کامل کامپیوتر )شامل پاور، مادربورد، هارد، CPU، و ...(

زمان، مهلت و محل دریافت اس��ناد مزایده: الف - مهلت دریافت اس��ناد مزایده: ش��نبه 1398/11/19   ب – محل دریافت اس��ناد مزایده: شرکت 
آب و فاضالب اس��تان خراس��ان رضوی )طبقه همکف –  اتاق 107-دفتر قراردادها( واقع در مش��هد – بولوار وکیل آباد – روبروی ایستگاه متروی 
صدف– تلفن: 5 الی38678841-051 ج – مهلت تسلیم پیشنهادها: 98/11/29   د-محل دپوی کاالها: مشهد-ابتدای جاده شاندیز –خیابان اراضی 
حسین آباد جلدک-بعد از کارخانه زمان الکتریک-انبار مرکزی شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی   سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت 

پایه ، مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم گردیده است.
هزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
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  » آگهی مزایده عمومی « نوبت اول

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

کتاب »اخالق: رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخالق« منتشر شد  اندیشه: کتاب »اخالق: رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخالق« توسط خانه اخالق پژوهان جوان منتشر شده است. الرنس هینمن، 
استاد بازنشسته فلسفه از دانشگاه سن دیگو آمریکا، در این کتاب تالش کرده است همه نظریه های بنیادین فلسفه اخالق را به صورتی جامع گرد آورد.عالوه بر نظریه های اخالق، در این کتاب از مسائل اخالقی روزمره 

ما هم سخن به میان آمده و نویسنده تالش کرده است بدون تأکید بر نظریه اخالقی خاصی، با پیگیری رویکردی کثرت گرایانه، ابعاد این مسائل را از منظرهای مختلف اخالقی بررسی کند. 

در باب روش شناسی تولید علم دینی
ما یــک دریافت عمومــی داریم که در 
دانشــگاه ها و بعضاً در حوزه ها مرسوم 
است علم دینی را ساینس یعنی همین 
علوم تجربی می گیرند. مثالً دینی شدن 
جامعه شناســی،  روان شناســی،  علوم 
اقتصاد، شیمی و فیزیک، بیشتر این معنا 
را می گیرند. غافــل از اینکه خود دینی 
بودن این علوم هم مربوط به خود متافیزیک و فلسفه است که آنجا باید بپرسیم 
دینی بودنش چیست؟ اشتباه دیگر ما این است که داریم در زمین علوم سکوالر 
یا در زمین تقریباً پوزیتیویستی بازی می کنیم. علم را اول به تجربی و غیرتجربی 
تقســیم می کنیم و غیرتجربی ها را علم نمی دانیم. همین که علم را ســاینس 
می گوییم خود این تا حدودی بازی در زمین پوزیتیویست ها یا پارادایم های مابعد 
پوزیتیویستی است. به نظر وقتی می گوییم علم دینی، از انتزاعی ترین علم ها مثل 

فلسفه تا علوم کاربردی را شامل می شود.
در بحث روش شناســی نخســت باید گفت چه ســطحی از علم مراد است؟ 
فلســفه، متافیزیک، علوم تجربی و یا علوم انســانی؟ علم را موضوع و مسائل 
آن تشــکیل می دهد که برای حل مسائل روشی را انتخاب می کنند. پس از 
مشخص شدن موضوع باید ســراغ منابع رفت. اینجاست که روش مشخص 
می شود. در سطح پایین تر موضوع سؤال این است که تولید علم دینی انسانی 
با چه روشی است؟ اینجا هم می گوییم موضوع علوم انسانی کنش ها و رفتار 
انســانی اســت. این دیگر مثل فلسفه نیســت که صرفاً از روش عقل و تنها 
از روش برهان و اســتدالل اســتفاده کنیم. اینجا از چندین روش می توانیم 
استفاده کنیم. روش تجربی، نقلی، عقلی، جدلی و ... چون موضوعش موضوع 
خاصی اســت و منبع آن به تبع آن موضوع تعیین می شــود. وقتی منبعش 
تعیین شد روش و قواعدش هم مشخص می شود. اینجا منظور از کلمه روش، 

فرایند حل مسئله در پژوهش های کاربردی است.
برای تبیین روش شناســی تولید علم دینی، ابتــدا باید آن معیار دینی بودن 
را مشــخص کنیم. به عقیده من از فلسفه که انتزاعی ترین علم است تا علوم 
کاربردی، برای همه این ها یک معیار واحد باید ارائه دهیم. ولی عوامل، مؤلفه ها 
و ارکانش قطعاً فرق می کند. آن معیار واحد، توحیدمحوری در راستای غایت 
دین است. بنده این معیار کلی را می گیرم و هر علمی از فیزیک تا فلسفه در 
این مســیر باشد یعنی مبدأ و معادش معلوم باشد و بدانم این پدیده مادی از 
کجا آمده و به کجا می رود، با این نگاه یعنی توحیدمحوری نگاه می کنم. نه به 
این معنا که در فیزیک از آیات قرآن و روایات اســتفاده کنیم. این معیار کلی 
را به خاطر همین می گویم. درحالی که مثاًل در فقه و اخالق قطعاً باید از آیات 
و روایات اســتفاده کنیم؛ در روان شناسی هم از آیات و روایات، هم از تجربه و 
حس، هم از آزمایشگاه و هم تئوری های تجربی. اینکه می گوییم معیار کلی به 
معنای آن عنوان جامعی است که سر و ته این قضیه را هم می آورد. وقتی در 
مورد انسان می گوییم انسان دینی، یعنی چه؟ یعنی آن ایمان و عمل صالح؛ که 
دو کلمه در آیات قرآن است که همه جا می آید. در مورد علم هم اگر بخواهیم 
به قضیه انسان تشبیه کنیم که ایمان و عمل صالح معیار دینی بودن او است، 
معیار علم هم توحیدمحوری در راســتای غایت دین است. فیزیکی که شکل 
می گیرد و بمب اتم می سازد و بشریت را نابود می کند قطعاً این علم نمی تواند 
دستاوردها و کاربردش دینی باشد. علمی می تواند در خدمت بشر باشد و الحاد 
هم در آن نباشــد. حاال آن چیزهای جزئــی که عرض کردم می خواهد دینی 
بودن را نشان دهد عوامل مختلفی می تواند باشد. در فیزیک به قول آقای دکتر 
گلشــنی اگر جهان بینی آن دینی باشد کافی است. ولی در علم اخالق، فقه و 
امثال آن، مؤلفه های درونی، مبادی و روش آن هم باید دینی باشــد. ما روش 
فقه را نمی توانیم صرفاً با تجربه و با خیال، حدس، آزمایش و گفت وگو بدست 
بیاوریم. قطعاً باید یک روش دینی به معنای نقلی داشته باشد و آن را از آیات 
و روایات بگیریم. آن معیار دینی بودن کلی است ولی مؤلفه ها و عوامل درونی 
و بیرونی و مبانی و جهان بینی در هر علمی فرق می کنند.آن معیار دینی بودن 

را باید در مورد علوم انسانی پیاده کنیم. 

اندیشه
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 دکتر رمضان علی تبار
عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گفتار

 اندیشه/نقوی، فاطمی نژاد  پرسش های 
متعددی در مورد چگونگی ساماندهی فقه 
حکومتی به عرصه علوم انســانی و رابطه 
این دو با یکدیگر وجود دارد. موضوعی که 
حجت االسالم محمدی اعتقاد دارد جز با 
شکل دهی یک سامانه هدایت علمی میسر 
نیست. بر همین اساس با حجت االسالم 
علی محمدی، پژوهشگر فقه حکومتی و 
رئیس پژوهشکده معنا گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه آن را می خوانید.

 جناب محمدی سؤالی که مطرح 
می شــود این اســت که در 
تکثر فقه حکومتی چگونه 
می شود به یک وحدت برای 

نظام سازی رسید؟ 
اقتضای یک حرکت اجتهادی 
و خالقانه علمی تکثر اســت. 
اندیشه ورزی  مسئله  اقتضای 
تکثــر در غیرمعصوم اســت. 
در  اختــالف  ایــن  یعنــی 
اســت؛  ناگزیر  غیرمعصــوم 
مثــاًل یک دلیلــش می تواند 
محیطی  و  ذهنی  تفاوت های 
باشــد. این به خــودی خود 
یک بــاب نعمت اســت، به 
شــرط اینکه مــا بتوانیم از 
آن اســتفاده کنیــم. امکان 
گفت وگو و تفاهم یعنی اینکه 
کســی خود را صاحب همه 
چیز نمی داند و تمام تالشش 
در مقام فهم این مسئله است. 
یعنی اگــر زمینه های اخالقی و منطقی 
دهیم،  را شــکل  قاعده مند  گفت وگوی 
اختالف هــا و تکثرهــای شــکل گرفته 
می تواند به تکمیل و تغییر سامانه علمی 
فقــه حکومتی کمک کنــد. اگر ما فاقد 
سامانه هدایت علمی باشــیم و نتوانیم 
اطالعات را بــا رعایت اقتضای عالم علم 
شــکل دهیم، این تکثر همچون بهمن 
روی سر ما خراب می شــود و بعد شما 

مرتکب اشــتباه های پی در پی خواهید 
شــد که مسائل را آشفته کرده و از روند 
طبیعی خود خارج می کند. این مســئله 
هم به واســطه مداخله های سیاسی و از 
ناحیه قدرت در بازار علم اســت؛ یعنی 
نگاه های همسو، برجسته و نظر مخالفان 
مداخله های سیاسی  بایکوت می شــود. 
در عرصــه علم که نتوانســته به صورت 
منطقی با پذیــرش اقتضائات عالم علم 
ســامان پیدا کند، با نحو سیاســی در 
جهت مطامع خودش عالم علم را به نفع 
خودش مصادره می کند و آنجاســت که 
وضع آشفته، آشفته تر خواهد شد. ضمن 
اینکه بخشی از تکثر غیرواقعی است؛ چرا 
که سیستمی نیست تا نقادی همدالنه و 
بستر تجربه برای نظریات به وجود آورد. 
سیاست گذاران عالم علم، باید بتوانند با 
اقتضائات این عالم در یک مصاف طبیعی 
با هم، وزن آن ها را مشخص کنند. وقتی 
چنین ســامانه ای نباشــد، رنگ و بوی 

سیاسی به اختالفات دامن می زند.

 شما قائل به سامانه هدایت علمی 
برای بررسی این تکثرات شدید. این 

سامانه چطور عمل خواهد کرد؟
مسئله، مســئله ورود است؛ اینکه چطور 
مداخله کنیم که در عین حال که تسهیلگر 
و بسترســاز نهاد حاکمیت است، نخواهد 

قضاوت کند. مشــکل ما این است که یا 
به این مســائل ورود نمی کنیم و یا اینکه 
به سرعت درصدد نتیجه گیری و نشستن 

بر منصب قضاوت هستیم.
 

 چگونه این بی طرفی میسر می شود؟
ما در این ســامانه باید این عرصه را رصد 
کرده و گفت و گو را تسهیل کنیم. باید کار 
دبیرخانه ای انجام داد. مثالی که می زنم این 
است، باید سازمان علم را مدیریت کرد نه 
اینکه در مورد محتوا قضاوت کنید. وقتی 
در محتــوا مداخله کردیــم و بر مدیریت 
نهاد علم ننشستیم وضع طبیعی ساحت 
علم به هم می خورد. بنابراین یا ما مداخله 
نمی کنیم یا اگر مداخله اتفاق بیفتد تا انتها 
در مورد محتوا اعمال نظر می کنیم. بخشی 
از مدیــران ما هیچ اعتبــاری برای علوم 
انسانی قائل نیستند مگر اینکه تجربیات 
یک مدیر بتواند بحث علوم انسانی را برای 

او معنادار کرده باشد.

حــوزه و دانشــگاه چقــدر در 
شکل گیری این فضا نقش دارند؟

مواجهــه مدیران و فضای سیاســی ما به 
معنای نشســتن علــم در مرحله مصرف 
مبتذل علم اســت. همان طور که در مورد 
مواجهــه مدیران با مبحث علوم انســانی 
گفتم ما شاهد تجربه زدگی هستیم. اآلن 

دانشگاه و حوزه در تصمیمات دولت هیچ 
نقشی ندارند. در قوای دیگر نیز همین طور 
اســت. نهاد حوزه و دانشــگاه یک ارتباط 
منطقی و تنگاتنگ با این مــوارد ندارند. 
نهادها نیز یک پژوهشــگر همسو با خود 
پیدا می کنند و به تعبیری به اســم این ها 

کار خودشان را می کنند. 

 استفاده از میراث مکتب و تاریخ 
می تواند در این زمینه راهگشا باشد؟

پس از انقالب اســالمی مهم ترین چالش 
مــا خأل تئوریک بود. تاریخ شــکل گیری 
یک اندیشه در ذیل یک حرکت اجتماعی 
حمایــت خودش را نیاز دارد. تا اآلن افتان 
و خیزان به اینجا رســیدیم و مطلوب ما 
نیست. پس از مشروطه نزدیک 80 رساله 
فقهی در تأیید و رد مشــروطه داریم که 
مهم ترینش »تنبیه االمه« و »رساله حرمت 
مشروطه« و امثالهم است. اتفاقات دوران 
میرزای بزرگ شیرازی و نهضت تنباکو و 
بعد اتفاقی که در شرکت اسالمیه با خود 
محمدتقــی اصفهانی و نــوراهلل اصفهانی 
شــکل می گیرد و پس از آن ملی شــدن 
نفت و سپس حزب برادران در شیراز همه 
و همه یک عقل پشــت سر آن است. ما با 
یک عقالنیت برآمده از اجتهاد دینی مواجه 
شــدیم اما این را صورت بندی نمی کنیم 
و بــه آن نظم آکادمیــک نمی دهیم تا بر 
آن اســاس گفت و گو کنیم. ما تجربه های 
خودمان را زبان دار نکردیم و حال مدام از 
خودمان می پرسیم اصالً آیا فقه حکومتی 
می تواند باشــد یا نه؟ مگر ما تا اآلن با فقه 
فردی پیش آمدیم؟ ما اصالً نظرات مرحوم 
شــاه آبادی را در باب حقیقت و مدیریت 
جامعه نخوانده ایم. چون ســابقه و تاریخ 
خودمــان را نمی دانیم و از هویت تاریخی 
خود گسست داریم و عقالنیت مواجهه را 
واجد نیستیم. رهبری در بحث بیانیه گام 
دوم می گویند کســی که گذشته خود را 
فراموش می کند در آینده، حوادث جدید 

او را تهدید می کند. 

حجت االسالم محمدی، پژوهشگر فقه حکومتی درباره ضرورت توجه به هدایت نظریات علمی:

باید تجربه انقالب را نظم آکادمیک داد

ما تجربه های خود 
را زبان دار نکردیم 
و حال مدام از 
خودمان می پرسیم 
اصال آیا فقه 
حکومتی امکان 
دارد یا نه؟ مگر ما 
تا اآلن با فقه فردی 
پیش آمدیم؟

بــــــــرش

 فقه حکومتی 
و تمایز آن با فقه سیاسی 

فقه حکومتی اصطالح خیلی با ســابقه ای 
نیست و دو یا سه دهه بیشتر سابقه ندارد و 
از این رو یک معنای متداول و فراگیر از آن، 
در بین صاحبان نظر وجود ندارد. ولی برای 
تعّین معنایی آن باید از یک منظر تفاوت های 
آن را با مسئله حکم حکومتی، مشخص و از 
سوی دیگر تفاوت آن را باید با فقه سیاسی 

تبیین کرد. 
در یک تقسیم بندی مشهور، احکام و قوانین 
اســالم به حکم شــرعی و حکم حکومتی 
تقسیم می شوند؛ حکم شرعی عبارت است 
از مجموعــه قوانین و مقرراتی که شــارع و 
قانون گذار مقدس اســالم، برای اصالح امور 
معاش و معاد مردم و جامعه تشــریع کرده 
است و به صورت مســتقیم یا با واسطه به 
افعال بندگان تعلق گرفته است. این احکام 
شــرعی خود به احکام اولیه و احکام ثانویه 

تقسیم می شوند.
 ولی حکم حکومتی، عبارت است از اختیارات 
و والیت مفّوضه الهی به ولی و حاکم اسالمی 
که براساس ضوابط شرعی و عقلی و با توجه 
به مصلحت و مفسده ملزمه ای که تشخیص 
می دهد، برای اداره جامعه در ابعاد گوناگون 
جعــل حکم و مقــررات نماید. لــذا حکم 
حکومتی بخش قانون گذار اســالم است که 
ناظر بر وجوه متغیر زندگی و مقتضیات زمانی 
و مکانی جامعه اسالمی بوده و به حاکم شرع 

واگذار شده است.
فقیه در علم فقه به وسیله فرایند استنباط، 
به دنبال کشف احکام شرعیه اولیه و ثانویه 
است، ولی حکم حکومتی در حقیقت، ساخته 
و انشای حاکم اسالمی است؛ برخالف فتوا و 
استنباط فقیه که گزاره ای اخباری و حاکی از 

تشریعات شارع مقدس است.
حال بایــد توجه کــرد کــه در بحث فقه 
حکومتــی، ما بــه دنبال حکــم حکومتی 
نیستیم، بلکه به دنبال ارتقای فرایند استنباط 
احکام شرعی هستیم. فقه حکومتی، مربوط 
به مقام اکتشاف تشریعات و اعتبارات شارع 
مقدس اســت، در حالی که حکم حکومتی، 

ناظر به مقام اکتشاف و حکایت نیست.

یادداشت
حجت االسالم علی محمدی

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی كیفی  )فشرده ( شماره 98/89
شماره ثبتی در سامانه ستاد 2098001022000085 نوبت اول
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آیامیدانید؟
ازعملکردسال1398بهبعد،درصورتیکهاظهارنامهمالیاتیخودرابهصورت
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اظهارنامهبااطالعاتموجوددرپایگاههایاطالعاتیسازمانامورمالیاتیکشور
مطابقتداش�تهباشد،اظهارنامهشمابدونرس�یدگیموردپذیرشقرارگرفتهو

شناسهآگهی735042/مالف3576برگقطعیصادرخواهدشد.
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آگهی تغییرات شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر سهامی خاص به شماره ثبت 498425 و شناسه ملی 14005019270    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عبداله کاظمی بیدختی به ش��ماره 
مل��ی 0919496156 و ش��رکت پخ��ش اطل��س دینا به ش��ماره مل��ی 10103903211 و ش��رکت لوتوس تج��ارت الیکا پارس به ش��ماره 
ملی14004404330 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز 
محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 و آقای حمزه محمودی به کد ملی 0849395569 به ترتیب به سمت بازرس اصلی 
و علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )756495(
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     ش�ركت ارتباط�ات زیر س�اخت در نظر دارد مطاب��ق قانون برگ��زاری مناقص��ات و آئین نام��ه اجرایی 
بن��د ج ماده 12 نس��بت ب��ه برگزاری مناقصه عموم��ی یك مرحله ای پ��س از ارزیابی کیف��ی مناقصه گران به 
منظور مناقصه  مقاوم س��ازی و بازس��ازی س��اختمان PC  س��ر پل ذهاب با برآورد 73/049/567/124ریال
 ) هفتاد و س��ه میلیارد و چهل و نه میلیون و پانصد و ش��صت و هفت هزار و یكصد و بیس��ت و چهار ریال( 
اق��دام و خدمات فوق را به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط که دارای گواهی صالحیت پیمانكاری از س��ازمان 
برنامه و بودجه با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه و ساختمان و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات با اعتبار کافی از 
لحاظ زمانی می باش��ند در قالب انعقاد قرارداد واگذار نماید .لذا واجدین شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر 
به نش��انی www.setadiran.ir مراجعه و از طریق درگاه س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( نسبت 

به خرید اسناد اقدام نمایند.
1- نام و نش��انی مناقصه گذار: ش��رکت ارتباطات زیر س��اخت به نش��انی خیابان ش��ریعتی- نرس��یده به پل 

سیدخندان-  روبروی خیابان  شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت  
دورنگار 88466779 

 2- بهای فروش اسناد: مبلغ 3/500/000 ریال ) سه میلیون و پانصد هزار ریال ( با احتساب 9% مالیات بر 
ارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذکور پرداخت گردد.

 3 - مهلت فروش اس��ناد و دریافت اس��ناد از سامانه ستاد: از س��اعت 9 صبح روز یكشنبه مورخ 98/11/13 
لغایت ساعت19 روز شنبه  مورخ 98/11/19

 4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار مبلغ 3/428/991/342 ریال ) س��ه میلیاردو چهارصد و بیست و 
هشت میلیون و نهصد و نود و یك  هزار و سیصد و چهل و دو ریال ( می باشد که مناقصه گران می بایست 

مبل��غ فوق را ب��ه صورت ضمانت نامه بانكی غیر قابل برگش��ت، بدون قید و ش��رط و با مدت 
اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا  به درخواست مناقصه گذار برای یک دوره 
س��ه ماهه دیگر توسط یكی از بانكهای داخلی به نام ش��رکت ارتباطات زیر ساخت و مطابق آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی )فرم پیوس��ت( ضمیمه اس��ناد مناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن 
را حداکثر تا قبل از اتمام مهلت تحویل اسناد) تا ساعت 11 روز دو شنبه مورخ 98/12/5( در پاکت دربسته 
به نش��انی: خیابان ش��ریعتی – باالتر از چهارراه قدوسی – نرسیده به س��یدخندان – ساختمان مرکزی شرکت 

ارتباطات زیر ساخت – طبقه همكف- واحد فروش اسناد تحویل نموده و رسید دریافت نماید.
 5- آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد: 

مناقصه گران می بایس��ت پیش��نهادات خود را طبق اس��ناد مورد نیاز اعالم شده در س��امانه تا ساعت 11 روز                
دو شنبه  مورخ 98/12/5 در سامانه ثبت نمایند.

 6- زمان و محل بررس��ی و ارزیابی کیفی : س��اعت 13 روز دو شنبه  مورخ 98/12/5 در محل امور هماهنگی 
کمیسیون معامالت واقع در طبقه 15 اتاق 1509  ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت .

 توضیح : با عنایت به اینكه مناقصه مذکور نیاز به بررس��ی کیفی مناقصه گران دارد لذا بررس��ی پیش��نهاد 
قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توس��ط کمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت . بر این اس��اس 
پیش��نهاد مناقص��ه گران��ی که در مرحل��ه ارزیابی کیف��ی امتیاز الزم را کس��ب ننمایند ، مورد بررس��ی قرار                                    
نمی گیرد و پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود و شرکت ارتباطات زیر ساخت 

در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانتنامه هیچگونه مسئولیتی را ندارد .
شناسه آگهی 755774/ م الف3772

 شركت ارتباطات زیرساخت
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت سوم(  تاریخ انتشار: 98/11/14

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مسكن آزاد آفتاب امید خراسان راس ساعت 18 روز چهارشنبه 
98/11/30 در محل س��الن همایش مدیریت صنعتی ش��رق به آدرس مشهد-بلوار بعثت-نبش بعثت 9 با دستور 
جلس��ه ذیل تش��كیل می گردد. لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان محترم دعوت میش��ود راس ساعت مقرر در جلسه 

مجمع عمومی شرکت نمایند.
دس��تور جلس��ه :  1- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص اصالح ماده 6 اساسنامه )تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی 
(  جهت دریافت کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعطای وکالت ، اعضا باید به همراه نماینده خود با همراه داش��تن 

مدرک شناسایی معتبر از تاریخ 98/11/15 تا 98/11/28 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند  . 
 هیئت مدیره 

ع 9
81
40
64

اینجان��ب محمود ک��ردی مالک خودرو پ��ژو 206 
 NAAP41FD09J254229 آریان شماره شاسی
و ش��ماره موت��ور 13387003069 بعلت فقدان 
اس��ناد فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد 
مذک��ور را نم��وده اس��ت . لذا چنانچ��ه هر کس 
ادعای��ی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
10 روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیكان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

/ع
98
14
05
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



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

روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »پارادایم جمال یوسف)ع( در تفسیر قرآن« رونمایی و نقد می شود معارف: به همت دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در قم، نشست علمی »نقد و رونمایی کتاب 
پارادایم جمال یوسف)ع( در تفسیر قرآن از انگاره تا گفتمان«، ساعت 10 صبح چهارشنبه 16 بهمن ماه جاری برگزار می شود. ارائه کننده این نشست و مؤلف کتاب، حجت االسالم  دکتر علی راد، دانشیار دانشگاه تهران 

خواهد بود و حجت االسالم  دکتر فتح اهلل نجارزادگان، استاد دانشگاه تهران و حجت االسالم  دکتر سیدمحمود طیب حسینی، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ناقدان این نشست علمی هستند.

در آموزش دین باید به نیازهای انسان توجه کرد
پناهیان  علیرضا  حجت االسالم  حوزه: 
در همایــش تبلیغی »مبلغان انقالب« 
در حســینیه فاطمه الزهرا)س( تهران، 
ضمن بیان ویژگی های تبلیغ و آموزش 
دین اظهار داشــت: بایــد در تبلیغ و 
آمــوزش دین از روش هــای نوآورانه و 
ابداعی اســتفاده کرد؛ در آموزش دین 

با سنجیدن شــرایط می توان روش را تغییر داد و لزوماً نباید قدم در روش های 
گذشــته برداشت. وی تأکید کرد: چه ضرورتی دارد که در آموزش دین از اثبات 
خدا، مســائل اعتقادی و کالمی شروع کرد؟ و چه اشکالی دارد که از  نیاز انسان 
به خدا شروع نکنیم!؟ اگر بخواهیم از نیاز انسان شروع کنیم، الزاماً باید نیازهای 
انسان شناخته شود و بدانیم انسان چه نیازهایی را احتیاج دارد و از این طریق به 

نیازمندی انسان به خدا و دین پی خواهیم برد.
عضو هیئت امنای دانشــگاه هنــر توضیح داد: یکی  از اشــتباهاتی که ممکن 
اســت بعضی از افراد دیندار و مبلغان متوجه نباشند، القای تقابل بین دینداری 
و دنیاگرایی اســت و دین را برنامه ماورایــی می پندارند! وی با توضیح دوقطبی 
دنیاگرایی و دین، اظهار کرد: این مطلب که دنیاگرایی با دین منافات دارد، اشتباه 
اســت و اصالً دین برای دنیای انسان ها برنامه ریزی شده است. دنیاگرایی که در 

غرب وجود دارد، در واقع نابودکننده دنیاگرایی است.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه تأکید کرد: باید دین را از ابعاد مختلف  تبلیغ کرد 
و آمــوزش داد و وقتی یک عالم و مبلغ دینی در جامعه حضور پیدا می کند، در 
افراد این ذهنیت درســت ایجاد شود که عالم دین می خواهد به زندگی دنیایی 
انسان سروسامان دهد، ولی در حال حاضر این برعکس تصور می شود. وی افزود: 
در جامعه یک ســوء تفاهم بزرگ اســت که باید برطرف شــود؛ وقتی از دین و 
دینداری بحث می شــود همه ذهن ها به مسائل اُخروی سوق پیدا می کند و این 

یعنی سوء تفاهم در جامعه ای که مذهبی و دیندار هستند.

انتشار نود و دومین شماره فصلنامه حکومت اسالمی
اجتهاد: نود و دومین شــماره از فصلنامه علمی - پژوهشــی حکومت اسالمی، 
به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مدیرمسئولی سیدابراهیم 
رئیسی و سردبیری سیدهاشم حسینی بوشهری منتشر شد. در جدیدترین شماره 
فصلنامه حکومت اســالمی، مقاالتی با عناوین »قاعــده اختیار ولی امر در عفو 
مجازات های حدی«، »استراتژی روابط بین الملل حکومت اسالمی درباره جنگ و 
صلح«، »جایگاه فقهی شفافیت اطالعات حکومت اسالمی«، »معیارها و عرصه های 
مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسالمی«، »تأثیرات نظریه خطابات قانونی 
امام خمینی بر انقالب اسالمی«، »جایگاه مقابله به  مثل در سیاست خارجی دولت 
اسالمی از منظر قرآن« و »تقویت حکومت اسالمی بر اساس مؤلفه های قرآنی در 

اندیشه سیاسی آیت اهلل خامنه ای« منتشر شده است.

 نشست »انقالب اسالمی و حکمرانی فقیه« 
برگزار می شود

شبستان: نشست »انقالب اسالمی و حکمرانی فقیه« در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. در این نشست که روز سه شنبه، ۱۵ بهمن از 
ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار خواهد شد،  علی ذوعلم، علیرضا معاف، حسین حجت پناه، 
حسین محمدی ســیرت، سیدجواد میری، فرج اهلل علی قنبری، سعید اشیری و 
فاطمه طاهرخانی به ارائه بحث خواهند پرداخت. دبیری این نشست نیز بر عهده 
داوود مهدوی زادگان خواهد بود. گفتنی است، نشست مذکور در پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی به نشــانی تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 

آیینه وند )۵۴ غربی( برگزار می شود.

معارف / مریم احمدی شــیروان: رهبر 
معظم انقالب اســالمی در خطبه های اخیر 
نمــاز جمعه تهران با اشــاره بــه اخالص 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند: 
»اخالص برکــت دارد؛ هر جا اخالص بود، 
خدای متعال به اخالص بندگان مخلصش 
برکت می دهد، کار برکت پیدا می کند، رشد 
و نمو پیدا می کند، کار به نحوی می شــود 
که اثر آن به همه می رســد، برکات آن در 
میان مردم باقی می ماند... نتیجه  آن اخالص، 
همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک 
و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه 
شــدِن روحیه  انقالبی مردم است.« به این 
بهانه و در گفت وگو بــا دکتر امین بابادی، 
پژوهشــگر حوزه تعلیم و تربیت اسالمی به 
مفهوم و زوایای اخالص در عمل پرداختیم 

که در ادامه می خوانید:

 اخالص، خالص شدن برای خداست
دکتــر بابــادی با اشــاره بــه خطبه 87 
نهج البالغه که در آن حضرت علی)ع( یکی 
از ویژگی های بندگان خوب خدا را اخالص 
بیان کرده است، می گوید: اخالص در عمل 
به معنای انجام دادن کارها فقط برای رضای 
خداوند است که در آن ها ویژگی های انسانی 
و هوای نفســانی در عمل نقشــی ندارد. او 
اضافه می کند:  حضرت علی)ع( عمل خالص 
را می ستاید و می گوید خوشا به حال کسانی 
که عبادت و دعای خــود را خالصانه انجام 
می دهند و قلب خود را به آنچه دیدگانشان 
می بیند، گرفتار نمی ســازند؛ همواره به یاد 
خدایند و شنیدنی ها آنان را از یاد خدا غافل 
نمی کنــد و از آنچه که دیگران دارند به دل 

خود اندوهی راه نمی دهند.
این پژوهشگر در بیان مراحل اخالص توضیح 
می دهد: اخالص در عمل سه مرحله دارد؛ 
ابتدا قبل از عمل، یعنی انسان باید پیش از 
عمل که همان مرحله نیت است، در بافته ها 
و یافته های ذهنی و فعل و انفعاالت روحی و 
درونی خود نگاه کرده و در تصمیم گیری ها 
انگیزه عمل خود را روشن کرده و علت آغاز 

عمــل را ارزیابی کند. پس از آن باید هنگام 
عمل هم متوجه اخالص باشد. در این مرحله 
ممکن است با اغراض فرومایه و پست، عمل 
خــود را بــی ارزش و آن را با آفت های ریا و 
شرک و مانند آن مخلوط کند که در نتیجه 

عمل و تالش او بیهوده می شود.
بابادی یادآور می شود: مرحله بعدی اخالص 
به پس از عمل مربوط اســت؛ یعنی بعد از 
انجام عمل نیز باید مراقب بود که زحمت و 
تالش خود را به اندک چیزی از دست ندهد 
و همان حالــت واالی روحی و اخالص در 
نیت را ادامه دهد. این مرحله برپایه روایت 
امام صادق)ع( از دو مرحله قبلی دشــوارتر 
اســت و نباید آن را با منت گذاشتن، بازگو 

کردن و... از بین برد.

 هدف نهایی، قرب الهی است
این پژوهشــگر تعلیم و تربیت اســالمی 
تأکیــد می کنــد: هدف تعلیــم و تربیت 
اسالمی که آن را متمایز می کند، رسیدن 
به عبودیت و بندگی اســت؛ یعنی در این 

نوع تعلیم و تربیت انسان تربیت می شود 
تا بنده خوب خدا باشــد و از هر چه غیر 
خدا فارغ شــود؛ در این صورت او انسانی 
خودســاخته خواهد شــد و در اعمال و 
کارهایش همیشه این رشد دیده می شود. 
او با انتقاد از وضعیــت موجود آموزش و 
پرورش در کشور می گوید: متأسفانه این 
اخالص بســیار کمرنگ شده است. نظام 
آموزشی ما سبب می شــود عمل و رفتار 
دانش آموز و معلم از رفتار خالصانه فاصله 
بگیرد و ســبب دوگانه انــگاری، دورویی، 
ریــاکاری و دو شــخصیتی در معلــم و 

دانش آموز شود.
بابادی با بیان اینکه برای رسیدن به اخالص 
و درک توحید افعالی باید به یگانگی خداوند 
ایمان داشــته باشیم، تصریح می کند: برای 
داشتن اخالص باید مبانی توحیدی خود را 
در تمامی ابعــاد تقویت کنیم؛ باید از مردم 
قطع طمع کرده و به خداوند از شر شیطان 
و نفس اماره پنــاه ببریم و عمل خود را در 
حد ممکن مخفی کنیم تا گرفتار ریا نشویم. 

او در پایــان عنــوان می کند: 
گاهی عملــی خالصانه انجام 
می گیــرد، ولی بعــد از اتمام 
کاری  عمــل،  صاحب  عمل، 
می کند و یا سخنی می گوید 
که به دیگــران بفهماند فالن 

عمل را انجام داده اســت، 
اما باید بدانیم اطالع رسانی 
در مــورد کار خیر ممکن 
اســت اثر سوء داشته باشد. 
افراد  عملــی  نمونه هــای 
دارای اخــالص در عمل را 
در جامعه مشاهده می کنیم؛ 
به طور نمونه شهید سلیمانی 
یکــی از آن هایــی بود که 
خلــوص در رفتار خود را با 
و خودســازی،  درون نگری 
حفظ  پرهیــزگاری  و  تقوا 

کرد. مردم هم به این خلوص پی برده بودند 
و در مراســم بدرقه آن شهید همه پای کار 

آمدند.

گفت وگو با پژوهشگر تعلیم و تربیت اسالمی درباره اینکه چگونه می توان به عمل خود رنگ اخالص بخشید؟

باید از هر چه غیر خدا قطع امید کرد

شهید سلیمانی 
خلوص در 

رفتار خود را با 
خودسازی و تقوا 
حفظ کرد؛ مردم 

هم به این خلوص 
پی برده بودند و 

در مراسم بدرقه او 
همه پای کار آمدند

بــــــرش

رزاقیت خداوند و ارتباط آن 
با خدمت رسانی به مردم

فارس: انســان خلیفه خداست و می تواند 
مظهر همه اســما و صفات الهی باشــد؛ از 
جمله صفت »رزاقیــت خداوند« که مثل 
همه اوصاف الهی دارای مراتب است. انسان 
به گونه های مختلف می تواند مظهر رزاقیت 
خداوند شود؛ مرتبه نخستش این است که 
از سر دلســوزی و صفای باطن، به دیگران 
روزی می دهــد و کمــک می رســاند. این 
اعمال سنخیت و مشابهت با صفات خداوند 
برای انســان به ارمغان می آورد؛ ولو شخص 
نیتش الهی نباشد.انســان اساساً شاکله اش 
این است که دوســت دارد سفره اش شلوغ 
باشد؛ شــریعت هم این سطح از نیکوکاری 
را به رسمیت شناخته و برای آن ارزش قائل 
می شود. در روایت است که پیامبر اکرم)ص( 
عده ای را در یک جنگ به اســیری گرفتند 
که حکم همه آن ها اعدام و کشته شدن بود؛ 
جبرئیل نازل شــد و یکی از آن ها را استثنا 
کرد و دستور آزادی او را صادر کرد. دلیلش 
را از پیغمبر)ص( پرسیدند؛ فرمود: جبرئیل 
به من وحی کرد که او ســخاوتمند قومش 
بــوده، او را آزاد کنید. در روایات دیگر آمده 
اســت که این گونه اعمــال در روز قیامت، 

سبب تخفیف در عذاب می شود.
این سطح اول، مظهر رزاقیت شدن خداوند 
است. در سطح بعدی انسان به نیت الهی و به 
انگیزه اینکه متخلق به صفات خداوند شود، 
دیگــران را رزق می دهد. اینکه مردم، عیال 
خداوند هســتند و بر سر سفره اش بندگان 
خدا نشســته اند، موضوعیت دارد. این یک 
مرتبه شدیدتر و عمیق تر از مرتبه نخست 
است. کسی که از سر انسان دوستی، کار خیر 
انجام می دهد، حتماً مرتبه ای از ایمان را دارا 
شده است و این رشد خدمات رسانی در این 
سال های اخیر در کشور ما، به معنای دقیق 
کلمه،  نشــان رشد معنویت و ارتقای ایمان 
در جامعه اســت. این حرکت ها در خیلی 
از فرهنگ هــا واقعاً معنا نــدارد یا این قدر 
نمی تواند عمومیت پیدا کند؛ البته روشــن 
است که نباید فرد و جامعه در این مرحله و 
مرتبه متوقف بماند و باید انگیزه های جامعه 

به سمت الهی شدن بیشتر، پیش برود.
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خبر

یادداشت شفاهی

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی شماره 139804006091000403 بکالسه 9803239

بانک کشاورزی به استناد سند رهنی شماره 15953- 1395/12/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره 202 مشهد علیه 
آقای علیرضا نیک خواه بشر فرزند علی بشناسنامه شماره 8461 و شماره ملی 0933682530 متولد 1354/11/21 
)وام گیرنده( و خانم س��یما کاوه طلب فرزند رضا بشناس��نامه ش��ماره 14 و ش��ماره ملی 2595630741 متولد 
1344/05/03 )وثیقه گذار( اجرائیه ای تحت کالسه فوق در قبال مبلغ سه میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و شصت 
و دو هزار و ششصد و پنجاه و یک )3/074/062/651( ریال تا تاریخ 1398/04/23 بانضمام خسارت تأخیر روزانه تا 
یوم الوصول صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1398/05/23 بصورت ابالغ قانونی )الصاق( در پایان مهلت 
مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که 
عبارتس��ت از: شش��دانگ اعیان خانه بشماره پالک ثبتی 4327 فرعی از 4323 فرعی از 234 اصلی بخش 9 مشهد 
)چهار هزار و س��یصد و بیس��ت و هفت فرعی از چهار هزار و س��یصد و بیست و سه فرعی از دویست و سی و چهار 
اصلی بخش نه مش��هد( که عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی است بمساحت 125 مترمربع بانضمام پارکینگ 
ش��ماره 5 در طبقه همکف- به آدرس احمدآباد، بلوار ابوذر غفاری 23، پالک 118 برابر گزارش هیئت کارشناس��ان 
دادگستری به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون )8/500/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات 
و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین شرح می باشد: ملک تعرفه شده یک واحد مسکونی اپارتمان است 
با پالک ثبتی بشماره فوق واقع در طبقه اول که عرصه آن موقوفه آستان قدس است و اسکلت ساختمان آن فلزی 
و س��قف طاق ضربی و نمای ترکیبی س��نگ و قدمت اعیان 41 س��اله و دارای 7 واحد مسکونی در سه طبقه باالی 
پیلوت و فاقد آسانسور است، واحد مذکور با مساحت 125 مترمربع دارای دو اتاق خواب، هال و پذیرایی، سرویسهای 
بهداشتی، آشپزخانه باز با کابینت ام دی اف است، کفها سرامیک، دیوارها کاغذ دیواری و نقاشی است، دارای تراس 
است. سیستم گرمایش آن شوفاژ و سرمایش کولر گازیست، دارای انشعاب برق مستقل و آب و گاز مشترک است، 

حدود اجمالی با محل مطابقت دارد و محل در تصرف مالک، خانم سیما کاوه طلب می باشد.
پالک مذکور برابر پاس��خ اس��تعالم ش��ماره 139885606266002469- 1398/06/04 اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه س��ه مش��هد دارای حدود و مشخصات ذیل می باشد؛ مالکیت خانم سیما کاوه طلب بعنوان مالک ششدانگ 
اعیان موضوع س��ند مالکیت اصلی بشماره چاپی 290180 با شماره دفتر الکترونیکی 139520306266008923 
محدود است: شماالً بطول 5/40 متر )پنج متر و چهل سانتیمتر( دیوار به فضای خیابان، شرقاً بطولهای 20/80 متر 
)بیست متر و هشتاد سانتیمتر( دیوار به فضای اراضی باقیمانده، جنوباً بطول 6/50 )شش متر و پنجاه سانتیمتر( دیوار 

و پنجره به فضای حیاط، غرباً در 7 قسمت درب و دیواریست به راه پله اشتراکی.
و برابر پاس��خ شماره 139885606266004161- 98/9/26 اداره ثبت منطقه سه مشهد بغیر از رهنی فوق سابقه 

بازداشت دیگری ندارد.
مزایده پالک ثبتی فوق بصورت شش��دانگ در روز ش��نبه مورخ 1398/12/3 از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل 
شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار میگردد. ضمناً حق مزایده و نیمعش��ر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های 
قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باش��د و برابر ماده 125 آیین نامه 
اجرا نقداً و فی المجلس وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد 

شد. آ- 9814019
تاریخ انتشار: 98/11/14

ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم بی بی س��میه حسینی برابر وکالتنامه ش��ماره 24234 مورخ 1398/09/26 دفترخانه 241 
مش��هد بوکالت از طرف آقای مهدی ش��یخ باستناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ اعیان یک 
باب خانه به ش��ماره پالک 25605 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره دفتر 
الکترونیک 139720306003017125 بنام مهدی شیخ ثبت و سند به شماره چاپی 072817 الف 96 صادر 

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

آ- 9813993 م.الف 527
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه خانم مریم غالمی برابر وکالتنامه ش��ماره 59350 مورخ 1398/10/02 دفترخانه 105 مش��هد 
بوکالت از طرف آقای عیس��ی دارابی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب منزل 
به شماره پالک 25474 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 162515 دفتر 812 
صفحه 590 بنام عباسعلی یعقوبی ثبت و سند به شماره چاپی 116475 صادر گردیده است سپس مع الواسطه 
برابر سند قطعی 245966 مورخ 1392/02/18 دفترخانه 10 مشهد بنام آقای عیسی آهنگر دارابی منتقل شده 

است ضمناً دارای یک فقره بازداشت نیز میباشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.     
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9813994 م.الف 528
تاریخ انتشار آگهی:

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدعلی حسینی طباطبایی باستناد دو برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد و با ارائه گواهی 
حصر وراثت به شماره 9509975600400986 مورخ 1395/12/25 از شعبه 23 شورای حل اختالف حوزه قضایی 
مشهد به عنوان تنها وارث مرحومه خانم بتول سفسطی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین به شماره پالک 777 فرعی از 7 فرعی از 178 
اصلی بخش 12 مش��هد که متعلق به مرحومه بتول سفس��طی میباشد به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د شش��دانگ مالکیت در ذیل ثبت 1564 دفتر 11 صفحه 488 به شماره چاپی 
2/533335 بنام آقای غالمرضا عنایتی طرقی ثبت و س��ند صادر گردیده اس��ت. س��پس برابر سند قطعی 63813 
مورخ 1353/02/20 دفترخانه 10 مشهد ششدانگ پالک فوق به نام خانم بتول سفسطی انتقال گردیده است. دفتر 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9813995 م.الف 529
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم زهرا نمازی و محمدمهدی خوش گفتار از طرف خود و آقای سعید خوش گفتار از طرف خود و 
برابر تفویض وکالت شماره 18358 مورخ 1398/11/07 دفتر اسناد رسمی 330 مشهد و وکالتنامه 12979 مورخ 
1395/04/13 دفترخانه مذکور از طرف علی و حس��ین و عباس��علی و محمد حس��ن شهرت همگی نمازی و عفت 
السادات کشفی به استناد 4 برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 40 مشهد نسبت به 4 سهم 
مشاع از 10 سهم ششدانگ به استثناء ثمن اعیان یکباب خانه پالک ثبتی 0 فرعی از 384- اصلی بخش 3 مشهد 
که برابر سند قطعی 135759 مورخ 1398/07/04 دفترخانه 45 مشهد به متقاضیان فوق منتقل شده است و بعلت 
جابجایی مدارک مفقود گردیده است تقاضای سند نموده است که برابر ثبت سیستم جامع 4 سهم مشاع از 10 سهم 
ششدانگ به استثنای ثمن اعیان پالک فوق بنام متقاضیان در سیستم ثبت میباشد. و از اسناد مالکیت دفترچه ای 

شماره 2050086 و 2050087 استفاده می شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9813996 م.الف 530
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علیرضا لعلی

))آگهی صورت مجلس افراز((
حسب درخواست مورخه 98/03/25 آقای سیدمهدی کمالی به وکالت از طرف بانو مهری علیزاده به عنوان احد از 
مالکین مش��اعی به میزان 660 س��هم مشاع از 7984 سهم شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 7984 
مترمربع پالک 3436 فرعی مجزا شده از پالک 1380 فرعی واقع در اراضی شاندیز پالک 93 اصلی بخش 6 مشهد 
در اجرای قانون افراز و فروش امالک مشاع و آیین نامه اجرائی آن طی یک فقره صورت مجلس افزاری مشروحه ذیل 
از پالک مزبور مفروز و مجزا و برای آن پالک 4279 فرعی اختصاص و باقیمانده پالک در سهم سایر مالکین اولیه 
قرار گرفته است، بدینوسیله عین صورتمجلس افرازی حاوی نقشه ترسیمی باستناد ماده دوم قانون فوق الذکر جهت 
اطالع سایر مالکین مشاعی منتشر تا چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته، از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز 
مراتب را کتباً به مرجع قضائی صالحه تقدیم و گواهی آنرا نیز باین اداره ارائه نمایند، بدیهی است در صورت عدم وصول 

اعتراض در مهلت مقرر در این آگهی، نسبت به اجرای مفاد آن برابر مقررات اقدام الزم معمول خواهد گردید.
صورت مجلس افراز

در اجرای دس��تور مورخه 98/3/25 ریاس��ت محترم اداره متبوع ذیل درخواس��ت وارده آقای سید مهدی کمالی به 
وکالت از طرف بانو مهری علیزاده بعنوان احد از مالکین مشاع )بمیزان 660 سهم مشاع از 7984 سهم( شش دانگ 
یک قطعه زمین محصور به مس��احت 7984 مترمربع پالک 3436 فرعی مجزا ش��ده از پالک 1380 فرعی واقع در 
اراضی شاندیز پالک 93 اصلی بخش 6 مشهد، مبنی بر افزار سهم مشاع ایشان، اینجانب محمدرضا عرفانی بعنوان 
نماینده ثبت طرقبه ش��اندیز در وقت معیت آقای علی محمدی بس��مت نقشه بردار و وکیل مالک، پس از دعوت از 
سایر مالکین مشاعی و ابالغ موعد و زمان عملیات افراز به ایشان، در روز و ساعت مقرر به محل وقوع پالک عزیمت 
و پس از معاینه محل و کنترل حصه تصرفی مالک متقاضی با سوابق ثبتی و اسناد مالکیت صادره مشخص گردید 
که پالک مذکور قباًل طی صورت مجلس افراز ش��ماره 24/96/17012 مورخ 1396/5/5 افزار و پالک های 4203 و 
4204 و 4205 و 4206 فرعی به قطعات باقیمانده اختصاص یافته که محل تصرفی مالک مشاع اخیر واقع در قطعه 
سوم باقیمانده تحت پالک 4205 فرعی قرار داشته، لذا با حصول اطمینان از صحت استقرار حصه تعرفه شده مالک 
متقاضی واقع در محدوده اولیه پالک و عدم تجاوز به پالک های مجاور و با رعایت کد 976 م. ب. ثبتی نسبت به افراز 
حصه تصرفی مالک متقاضی بشرح ذیل و جهت قطعه مورد تقاضای افراز 4279 فرعی از آخرین شماره دفتر توزیع 
اظهارنامه اختصاص و جهت قطعه باقیمانده نیز در اجرای دستورالعمل شماره 23511- 91/1/29 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور پالک 4280 فرعی اختصاص و حدود سایر قطعات باقیمانده مشتمل بر سه قطعه دیگر همان حدود 
و مشخصات مندرج در صورت مجلس افراز شماره 24/96/17012 مورخ 1396/5/5 واحد ثبتی می باشد، لذا حدود 
و مشخصات قطعه افرازی و باقیمانده با تبعت از حدود مندرج در نقشه ترسیمی نقشه بردار عامل بشرح ذیل اقدام و 

نقشه بردار اقدام کننده یا امضا ذیل نقشه ترسیمی صحت جانمائی پالک در الیه کاداستر را تأیید می نماید.
الف(: حدود اولیه پالک 4205 فرعی به مساحت 1524/53 مترمربع

شماالً: بطول 50/88 متر دیواریست به پالک 3908 فرعی
شرقاً: بطول 35/01 متر دیواریست به پالک 1765 فرعی

جنوباً: بطول منکسر در 6 قسمت اول بطول 12/76 متر پی با پالک 3882 فرعی، دوم الی پنجم بطولهای 4/27 و 4 
و 3/57 و 2/39 متر به دوربرگردان و ششم بطول 26/27 متر پی است به ممرعام

غرباً: بطول 28/19 متر پی مشترک با پالک 3880 فرعی
حقوق ارتفاقی: ندارد

ب(: حدود س��ه قطعه باقیمانده دیگر تحت پالک های 4203 و 4204 و 4206 فرعی بش��رح صورت مجلس افرازی 
شماره 24/96/17012 مورخ 1396/5/5 می باشد.

ج( حدود و مشخصات قطعه افرازی

حدود و مش��خصات شش��دانگ یک قطعه زمین )که فعاًل در آن احداث بنا گردیده( به مساحت 652/10 مترمربع 
پالک 4279 فرعی مجزا شده از پالک 4205 فرعی مجزا شده از پالک 3436 فرعی از 1380 فرعی واقع در اراضی 
ش��اندیز پالک 93- اصلی بخش 6 مشهد، شماالً: بطول 20/80 متر دیوار به دیوار پالک 3908 فرعی، شرقاً: بطول 
35/30 متر دیواریس��ت به پالک 1765 فرعی، جنوباً: بطور منکس��ر اول بط��ول 13/30 متر دیوار به پالک 3882 
فرعی، دوم که شرقی محسوب میشود بطول 6/15 متر و سوم بطول 5/80 درب و دیواریست به دور برگردان، غرباً: 
بطول 27/98 متر دیواریست به قطعه باقیمانده پالک پالک 4280 فرعی، حقوق ارتفاعی ندارد. )این قطعه در سهم 

اختصاص متقاضی افراز قرار گرفت(. 
د(: حدود و مشخصات قطعه باقیمانده پالک 4205 فرعی

حدود مش��خصات ش��ش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 872/43 مترمربع پالک 4280 فرعی )باقیمانده پالک 
4205 فرعی( مجزا ش��ده از پالک 3436 فرعی از 1380 فرعی واقع در اراضی ش��اندیز پالک 93- اصلی بخش 6 
مشهد، شماالً: بطول 30/08 متر دیواریست به پالک 3908 فرعی، شرقاً: بطول 27/95 متر به دیوار قطعه مورد افراز 
پالک 4279 فرعی، جنوباً: بطور منکس��ر بطولهای 2/01 و 2/39 و 26/27 متر پی اس��ت به دور برگردان و ممرعام، 
غرباً: بطول 28/19 متر پی مشترک با پالک 3880 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد. )این قسمت در سهم سایر مالکین 

مشاع قرار گرفت(.

تصمیم ریاست محترم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز
ب��ا رس��یدگی و تطیبق درخواس��ت وکی��ل مالک با مق��ررات جاریه و مالحظ��ات مندرجات ای��ن صورت مجلس 
با س��وابق ثبتی مربوطه، بدینوس��یله در اجرای ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب 1357 
خورش��یدی، موافق��ت خ��ود را با ص��ورت مجلس افلراز بش��رح ف��وق اع��الم می��دارم. آ- 9813998 م.الف 531 

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

برابر رای شماره 2379-98 مورخ 98/11/7 هیات به شماره کالسه 380-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد ایمانی فرزند ببو بشماره شناسنامه 349 صادره از شوقان در یک باب خانه 
به مساحت 141 متر مربع از پالک 2233 فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از 
مالک رسمی آقای جعفر قلی قره باشلوئی فرزند صفر قلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9814051
تاریخ انتشار نوبت اول:  14                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 29                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد
 احمد اصغری شیروان

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

برابر رای شماره 2026-98 مورخ 98/09/28 هیات به شماره کالسه 371-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بای گلدی رحمانی فرزند عبدی بشماره شناسنامه 421 صادره از راز و جرگالن در 
یک باب منزل به مساحت 131.70 متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بخش خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین علی آبادی فرزند سبزه علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814053
تاریخ انتشار نوبت اول:  14                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 29                  /11                  /98

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

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

برابر رای شماره 2378-98 مورخ 98/11/07 هیات به شماره کالسه 144-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهر نیستانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 1583 در یک باب خانه به مساحت 
90 متر مربع از پالک 796 فرعی 125 اصلی واقع در اراضی قریه عزیز خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی 
نیستانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814055
تاریخ انتشار نوبت اول:  14                  /11                  /98
تاریخ انتشار نوبت دوم: 29                  /11                  /98

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

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139804006228000175/1)9800188(
بدینوسیله به طاهره زارع حقیقی فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 3596 و شماره ملی 0779021452 متولد 
1326/11/2 ورثه مرحوم بهزاد ارباب بدهکار پرونده کالس��ه 139804006228000175/1 که برابر گزارش مامور 
پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج 12241-89/2/15 دفتر ازدواج 21 درگز بین مورث 
شما)مرحوم بهزاد ارباب(و خانم فاطمه اسدی تعداد دویست و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه بدهکار 
می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجزائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسنادرسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-9814040
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز

ناصر حسن زاده

اصالحیه
رأی ش��ماره 139860330002025692 جلس��ه هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مق��رر / فوق العاده 
در دبیرخانه هیأت تشکیل، رأی شماره 139860330002016515 پرونده کالسه 1397114430002001314 
مربوط به تقاضای آقای / خانم عزیزاله چراغی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ / قسمتی از پالک شماره 82 

فرعی از 1946 اصلی واقع در بخش دو قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق الذکر اشتباهاتی به شرح زیر صورت 

گرفته است.
رأی اصالحی

با توجه به اینکه رای هیأت تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح ذیل اصالح می گردد:
در رای فوق الذکر قس��متی از شش��دانگ پالک 1964/82 اصلی تحریر گردیده است که صحیح آن 
قسمتی از ششدانگ پالک 1946/82 اصلی بخش دو قم می باشد و بقیه مفاد و مندرجات رای فوق 
الذکر به قوت خود باقی می باش��د. رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باش��د. 

)م.الف 3356( آ-9814039
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

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

 برابر رای شماره 2376-98مورخ98/11/7هیات به شماره کالسه34-97موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای قاس��م جاویدی طراقی فرزند نجفقلی بش��ماره شناسنامه 1308 صادره از بجنورد در یک 
باب منزل به مس��احت 75/ 152 متر مربع از پالک 137 فرعی از 173 اصلی اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حسن عامری  اختیار ابادی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ-9814038
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/14 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/29 

 احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد

برگ اخطاریه
نام اخطاریه شونده: 1-شرکت گاما پرتو سهند 2- علی شوشتریان  

حوزه نخل تقی نیروی انتظامی
ادرس: مجهول المکان

محل حضوردادگاه: شورای حل اختالف  شعبه نخل تقی
وقت حضور:98/12/12  دوشنبه ساعت 10 صبح

علت حضور: در خصوص شکایت اقای علی سالمی   از شما مبنی بر مطالبه وجه . لطفا در وقت مقرر حاضر شوید.
  آ-9814027

شعبه 2 حوزه قضائیه عسلویه . 



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 r بخشودگی جرایم مالیاتی فقط تا پایان امسال
ایسنا: محمد مسیحی، معاون سازمان امورمالیاتی کشور اعالم 
کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در بهمن ماه، 
میزان بخشــودگی جرایم قابل بخشش برای مؤدیان واحدهای 
تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع 
ذی ربط، معادل ۹۲ درصد و برای سایر مؤدیان معادل ۸۴ درصد 
است.  وی عنوان کرد: این بخشودگی صرفاً به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی 
در ســال رونق تولید و با توجه به شــرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و 

در سال های آینده، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود.

فرزند بیشتر، یارانه کمتر! 
باشگاه خبرنگاران: عدم پرداخت یارانه معیشتی به خانوار های 
باالی پنج نفر مصداق بارز فرزند بیشتر، یارانه کمتر است! مهدی 
قمصریان، رئیس مرکز اطالع رسانی برنامه و بودجه در واکنش به 
موضوع اختصاص نیافتن یارانه معیشــتی به فرزند چهارم گفت: 
مصوبه پرداخت یارانه معیشتی براساس فرد نبوده، بلکه بر مبنای 
بار و حجم خانوار تعیین شده است. وی افزود: برنامه ریزی برای رقم پرداختی به 
خانوارها در هیئت وزیران بررســی و به تصویب رسیده است. در نتیجه مسئول 

تعیین میزان پرداخت وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه کشور نیست.

 تشکیل باشگاه تحریمی ها 
رأی مقابله با تحریم های آمریکا 

فارس: دبیر شــورای راهبــردی روابط خارجــی جمهوری 
اســالمی ایران گفت: تشکیل باشــگاه تحریمی ها یک قاعده 
عقلی است. کشورهای که تحریم شده اند مانند روسیه، چین، 
کوبا، ایران، ترکیه، ســوریه و... ظرفیت های بسیار بزرگی برای 

همکاری مشترک دارند. 
خرمشــاد گفت: وقتی کشوری مورد تحریم قرار می گیرد به این معناست که 
بخشی از آن محصوالت را که الزم دارد نمی تواند تأمین کند و بخشی که خود 
دارد نمی تواند در اختیار دیگران قرار دهد. در حال حاضر ۲3 کشور در جهان 

به نوعی درگیر تحریم هستند.
 این کشــورها به راحتی می توانند نیازهای همدیگر را باهم افزایی و مشارکت 

یکدیگر برآورده سازند.

باید نهضت تسهیل صدور مجوز کسب وکار آغاز شود 
تســنیم: محمد دهقان دهنوی، معاون وزیراقتصاد با اشاره به 
مهم ترین اولویت ها برای تحقق اقتصاد قوی، گفت: با ایجاد نهضت 
تسهیل صدور مجوزها شرایط برای رشد سرمایه گذاری با هدف 
افزایش تولید داخلی فراهم می شــود.  وی با بیان اینکه با توجه 
به شرایط جدید کشور به برنامه های کوتاه مدت جدید نیاز داریم، 
تأکید کرد: در شرایط فعلی به نظر می رسد اقتصاد ایران به لحاظ سرمایه گذاری 
با مشکالتی مواجه  شــده که باید تدبیر فوری برای رشد میزان سرمایه گذاری 

لحاظ کنیم.

واردات ۳میلیون تن گندم به کشور
باشگاه خبرنگاران: علی  قلی  ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور 
گفت: شــنیده ها حاکی از آن اســت که قریب به 3میلیون تن گندم خریداری 
و بخشــی از آن به کشور وارد شده اســت. رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور 
بیان کرد: با وجود پیگیری های مکرر از سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون 
کشاورزی تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم اصالح نشده که اگر در بودجه سال 
آینده رقمی به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه نشود، بدون تردید آینده تولید 

در معرض خطر قرار می گیرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی : هدفمان ایجاد شفافیت در واگذاری هاست

خصوصی سازی محرمانه  نداریم!
اقتصاد/فرزانه غالمی   نزدیک به دو دهه   
از شکل گیری سازمان خصوصی سازی و شروع 
واگذاری اقتصــاد به بخش خصوصی می گذرد و 
کارشناســان معتقدند هر چند خصوصی سازی 
شــرکت ها و بنگاه های دولتی با استناد به اصل 
۴۴قانون اساسی صورت گرفته، اما بیش از آنکه 
حضور بخش خصوصی را در بدنه اقتصاد در پی 
داشته باشد، »خصولتی سازی« و »خودمانی سازی« 
بوده اســت.قرار بود مهلت قانونی واگذاری ها در 
ســال ۹3 به پایان برســد و ۸0 درصد اقتصاد 
دولتــی در اختیار بخش تعاونی و خصوصی قرار 
گیرد، اما این دوره همچنان تمدید می شــود و 
تاکنــون حدود ۸50 بنگاه دولتی واگذار شــده 
است.انتقادهای صاحبنظران به نحوه واگذاری ها 
در حالی اســت که عامه مردم هم دل خوشی از 
این خصوصی سازی ندارند و آن طور که رئیس کل 
ســازمان خصوصی ســازی می گوید حتی آمار 
موفقیت ۹5درصدی خصوصی سازی ها در افکار 

عمومی معکوس است!
نزدیک به دو دهه گذشته 150هزار میلیارد تومان 
سهام شرکت های دولتی )حدوداً ۸50 شرکت( 
واگذار شده، اما این واگذاری ها حرف و حدیث و 
حاشیه های متعددی به همراه داشته و نداشتن 
اهلیت و صالحیت و صرفاً پولدار بودن خریداران 
به پاشنه آشیل واگذاری ها تبدیل شده تا جایی 
که رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی که از 
حدود چهارماه پیش بر این مسند تکیه کرده، در 
جلسه خبری خود با خبرنگاران بارها و بارها بر 
شفاف شدن فرایند واگذاری ها و قیمت گذاری ها، 
حذف رانت های اطالعاتی و اطالع رسانی عمومی 

در ادامه مسیر واگذاری ها تأکید کرد.

 فقط 9 شرکت چالشی شده اند
علیرضا صالح در پاســخ به پرسش خبرنگار ما 
مبنــی بر اینکه از ســال ۸0 تاکنون چه میزان 
از واگذاری ها مشکل دار و چالش دار بوده، گفت: 
در 1۸ ســال گذشته بیش از 150 هزار میلیارد 
تومان ) به قیمت روز( واگذاری صورت گرفته که 
از این رقم کمتر از 5هزار میلیارد تومان معادل 
۴درصد با چالش همراه بوده که این واگذاری های 

چالش دار، حدود ۹ شرکت را شامل می شود.

وی ادامه داد: هر چند ۹5درصد واگذاری ها موفق 
بوده، اما ما روی همین 5درصد عدم توفیق هم 
حرف های زیــادی داریم و معتقدیم نباید هیچ 
چالشــی در واگذاری ها وجود داشته باشد. عامه 
مردم موفقیــت ۹5درصدی خصوصی ســازی 
را تأییــد نمی کنند و افکار عمومــی به ویژه با 
حاشــیه های ایجاد شــده در 16 ماه گذشته، 
خصوصی ســازی را بسیار متفاوت از نگاه آماری 
و ارقامی ســازمان خصوصی ســازی و معکوس 
می دانند.صالــح افزود: واقعیت این اســت که از 
طریق اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
صنایع بزرگ کشور خصوصی شده و بنگاه های 
زیادی از قبیل پتروشیمی ها، معادن سنگ آهن، 
بانک ها، فوالدسازی و پاالیشگاه ها به بازار بورس 
وارد شــده اند. در میــان واگذاری هــا هلدینگ 
خلیج فارس وجود دارد که از محل آورده خود و 
منابع صندوق توسعه ملی در پاالیشگاه گاز بیدبلند 
3/5 میلیارد یورو سرمایه گذاری انجام داده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 

ما در خصــوص راندمان کاری 
شــرکت های واگذار شــده در 
تصدیگری  دوران  با  مقایســه 
دولــت گفت: برای پاســخ به 
وضعیت  بایــد  پرســش  این 
شــرکت ها را ظرف ســه سال 
پس از واگذاری و مقایســه آن 
با سه ســال پیش از واگذاری 
بررســی کرد که بر این اساس 
کف بهبود کارایی این شرکت ها 

باالی 15 درصد است. 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی، شرکت های 
واگذاری مشــمول واگذاری را حق ۸0 میلیون 
ایرانی دانست و خاطرنشــان کرد: حاصل 100 
سال سرمایه گذاری را به ما داده اند تا مبتنی بر 
اهدافی نظیر ارتقای کارایی سرمایه های فیزیکی 
و انسانی و توسعه عدالت اجتماعی و وارد کردن 
مردم به بازار ســرمایه و اقتصاد خصوصی سازی 
کنیــم. مــا اطالعــات محرمانه در ســازمان 
خصوصی سازی نداریم و هدفمان تبدیل سازمان 
خصوصی ســازی به اتاقی شیشه ای است، بدان 
معنا که رانت اطالعاتی برای برخی وجود نداشته 

باشــد و مردم به صورت یکســان و در فضایی 
رقابتی و شفاف تمام فرایند واگذاری و اطالعات و 

قیمت گذاری را از طریق رسانه ها بدانند.  

 از این به بعد دقیق تر 
واگذار می کنیم 

به گفتــه وی اطالعات مربوط 
به مجموع واگذاری های امسال 
و ســال آینده هر استان روی 
نقشه و در سایت سازمان درج 
می شــود تا مــردم در جریان 

جزئیات باشند.
صالح بــر حذف واگــذاری از 
طریق مذاکره و پررنگ تر کردن 
بــازار ســرمایه در واگذاری ها 
تأکید کرد و ادامه داد: اهلیت ســنجی مشتریان 
هم مبتنی بــر آیین نامه و شــیوه نامه مصوب 
هیئت واگذاری خواهد بود تا عالوه بر وسع مالی، 
تخصص و ســابقه مدیریت هم برای خریداران 
لحاظ شود. از شورای هماهنگی سران قوا اجازه 
گرفته ایم صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر 
را راه اندازی کنیم تا در این قالب به میزان ۲0هزار 
میلیارد تومان )۲0 درصد سهام پنج پاالیشگاه 
بزرگ کشــور( از طریق بورس به مردم واگذار و 
ســرمایه های خرد را جذب کنیم. بدین صورت 
که کدملی افراد جایگزین کد بورســی خواهد 

شــد و برای عامه مردم هم تا ۲ میلیون تومان، 
15 درصد تخفیف قائل خواهیم شد.رئیس کل 
سازمان خصوصی ســازی پیش بینی کرد از این 
طریق ۴تا 5میلیون نفر به بازار سرمایه وارد شوند. 
وی با اشــاره به پذیرش مجموعه شــرکت های 
مادرتخصصی در بورس ادامه داد: حتی اگر این 
شرکت ها واگذار نشــوند، هلدینگ های بزرگ 
دولتی که تاکنون کمتر پاسخگوی مردم بوده اند، 

رفتار حرفه ای بورسی در پیش خواهند گرفت.

 شاید کشت و صنعت مغان بورسی شود
صالح در خصوص سرنوشــت کشــت و صنعت 
مغان و امکان بازگشــت این مجموعه به دولت 
هم گفت: مرجع دعاوی، هیئت داوران اســت و 
منتظریم نظر این هیئت در خصوص ابهام های 
وارد شــده از سوی نهادهای نظارتی اعالم شود. 
چنانچه این مجموعه به دولت برگردد، قطعاً به 

دنبال پذیرش آن در بورس خواهیم بود.
وی همچنین واگذاری اســتقالل و پرسپولیس 
را منوط به آماده ســازی و شفاف شدن اطالعات 
مالی این دو باشگاه دانست و تأکید کرد: این دو 
باشگاه در نیمه اول سال آینده واگذار می شوند. 
ما به دنبال رهاسازی این دو باشگاه که سرمایه 
ملی هستند، نیستیم و معتقدیم هنر نیست که 
تا پایان امسال و بدون رفع ابهام ها، این دو باشگاه 

مشکل دار را واگذار کنیم.

 ما اطالعات 
محرمانه در سازمان 
خصوصی سازی 
نداریم و هدفمان 
تبدیل سازمان 
خصوصی سازی به 
اتاقی شیشه ای است

بــــــــرش

عرضه کاالهای اساسی با نرخ مصوب در نمایشگاه های بهاره   مهر/  قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: به منظور تأمین اقالم موردنیاز مردم در ایام پایانی سال، مقرر شده از یکم تا 
۲۵ اسفندماه، به تناوب برگزاری نمایشگاه های بهاره در سراسر کشور صورت گیرد؛ این در حالی است که مدت زمان برگزاری هر نمایشگاه، حداقل 10 روز تعیین شده است.وی تصریح کرد: هدف اتاق اصناف ایران 
از برگزاری این نمایشگاه ها، عرضه مستقیم کاالهای باکیفیت و قیمت مناسب و از همه مهم تر، حمایت از تولید داخلی است که بر این اساس تنها کاالهای تولید داخلی اجازه عرضه در این نمایشگاه ها را خواهند یافت. 
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احمد جانجان، کارشناس اقتصادی
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اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 139504006091000502، له پس��ت بانک علیه حسین شکوهی تبار فرزند 
محمد شماره ملی 0934757542 و مصطفی شکوهی تبار فرزند حسن شماره ملی 0921851510 طبق گزارش 
مورخ 1/225- 1398/03/25 کارش��ناس رس��می دادگس��تری، پالک ثبتی 1- فرعی: 1376 از پالک اصلی 27 در 
بخش: 6 ناحیه:- واقع در: طرقبه شاندیز مورد وثیقه سند رهنی شماره 226745 تنظیمی به مبلغ 1/500/000/000 
ریال )یکصد و پنجاه میلیون تومان( ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باش��ید، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9813984 م.الف 521
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- سیدمحمود حسینی نژاد

اخطاریه ماده 101- مورد وثیقه
در خص��وص پرونده اجرایی کالس��ه 139704006091000014 له پس��ت بانک علیه مری��م زمانی جاغرق فرزند 
عباس��علی بش��ماره ملی 0946409544 و جواد مرتضائیان جاغرق فرزند پرویز شماره ملی 0943731097 طبق 
گزارش مورخ 1398/05/01 کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی 1- فرعی: 1657 فرعی مفروز و مجزی شده 
از 610 از پالک اصلی 27 در بخش: 6 ناحیه:- واقع در: طرقبه شاندیز به مبلغ 3/150/000/000 ریال و 2- فرعی: 
1658 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 610 از پالک اصلی 27 در بخش: 6 ناحیه:- واقع در: طرقبه ش��اندیز به مبلغ 
1/650/000/000 ریال مورد وثیقه س��ند رهنی شماره 227108 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 67 شهر 
مشهد استان خراسان رضوی ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9813986 م.الف 522
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006220000081
بدینوس��یله به آقای محمدرضا همایونی ویرانی فرزند عبدالعلی شماره ملی 0935262938 بدهکار پرونده کالسه 
139804006220000081 که برابر گزارش 1398/11/02 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج 
شماره 1435- 1381/06/07 بین شما و خانم الهه مهربانی ویرانی فرزند مرتضی شماره ملی 0943783917 تعداد 
120 عدد س��که تمام بهار آزادی بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9813987 م.الف 523
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فهیمه محمدپور نجار بروجردی برابر وکالتنامه ش��ماره 155333 مورخ 1398/10/03 از طرف آقای اسکندر 
نامجو با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/12697 مورخ 1398/10/14 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی میزان یک سهم مشاع از بیست و چهار سهم ششدانگ پالک 54 فرعی از 141- اصلی واقع در بخش 
شش طرقبه شاندیز که در صفحه 234 دفتر 465 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 
سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9813988 م.الف 524
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 139804006220000059 و 139804006220000061 له بانک کشاورزی 
علیه مهدی س��یدی فرزند سیدحس��ن ش��ماره ملی 0939497417 طبق گزارش مورخ 1398/10/24 کارشناس 
رس��می دادگس��تری پالک ثبتی 1- فرعی: 72 از پالک اصلی 165 در بخش: 10 ناحیه:- واقع در: مش��هد مورد 
وثیقه سند رهنی شماره 18409 تنظیمی به مبلغ 245/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیاب��ی پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف م��دت 10 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ- 9813989 م.الف 525
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( شماره بایگانی 9600154
به موجب پرونده اجرائی کالسه 139604006220000069 )9600154( له علی عربی خادر فرزند رضا به موجب 
چک برگش��تی به ش��ماره 933005/436141- 1395/02/03 در قبال مبل��غ 297/000/000 ریال اصل طلب به 
انضمام حقوق دولتی علیه مجتبی صغرائی خادر فرزند جواد اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1396/11/14 ابالغ 
سپس به درخواست بستانکار 1604 سهم مشاع از 3794 سهم پالک ثبتی 1589 فرعی از 93- اصلی بخش 6 مشهد 
به آدرس شاندیز- میدان ولیعصر- خیابان آزادی 4- جاده راه چشمه- جنب باغ حاج اسماعیل احمدی به مساحت 
کل ششدانگ 3794 مترمربع به نام مجتبی صغرایی خادر در دفتر 253 صفحه 405 ذیل ثبت 47477 ثبت شده 
و س��ند به ش��ماره چاپی 078819 صادر شده بازداشت گردید. ملک موصوف در زمان بازدید بصورت زمین مشجر 
با درختان توت که در گذش��ته محصور بوده و حصار آن تخریب و در حال حاضر متصرفی نداش��ته و ملک با حدود 
اجمالی مطابقت دارد. ملک مذکور واقع در حریم طرح جامع ش��هر شاندیز بوده که با توجه به موقعیت، دسترسی، 
مساحت، نوع مالکیت، فاصله تا هسته مرکزی شهر، ابعاد، شرایط روز بازار ملک و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی بهای 
ششدانگ به مبلغ 4/200/000/000 ریال و بهای 1604 سهم مشاع از 3794 سهم ملک موصوف 1/100/000/000 

ریال ارزیابی و قطعی گردید.
با حدود و مشخصات:

شماالً: درب و دیوار بطول 59/50 متر به ممرعام
ش��رقاً: در چهار قس��مت که قسمت دوم آن شمالی قسمتهای سوم و چهارم آن جنوبی است. اول دیواریست بطول 
32/85 به باغ اسماعیل احمدی حاج آقا رستگاری و حریم قنات کالته ابراهیم خان دوم دیواریست بطول 0/60 متر 
به باغ میرزا اسماعیل احمدی و حاج آقا رستگاری و حریم قنات کالته ابراهیم خان سومک دیواریست بطول 27/80 
متر به باغ میرزا اسماعیل احمدی و رستگاری و حریم قنات کالته ابراهیم خان چهارم دیواریست بطول 29/55 متر 

به باغ میرزا اسماعیل احمدی رستگاری و حریم قنات کالته ابراهیم خان
جنوباً: مرزیست بطول 10/40 متر به ممرعام

غرباً: دیواریست بطول 85/50 متر به اراضی ورثه شیخ رجب معینی راه عبور از ممرعام
لذا مقدار 1604 س��هم مش��اع از 3794 سهم پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 1398/11/30 از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/100/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. با توجه به مش��اعی بودن ملک این اداره تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک ندارد. 

آ- 9813991 م.الف 526
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
بستانکار:بانک ملت شعبه سبزوار

وام گیرنده و راهن:محمدحسین کل میشی سبزوار فرزند نادر ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن: ششدانگ شماره پالک یازده هزارویکصدوهفده فرعی جداشده از پالک سیصدونودوهشت 
فرعی از یک اصلی واقع در بخش دوازده س��بزوار به مس��احت هشتادوش��ش مترمربع که نسبت به ششدانگ ذیل 
صفحه448دفتر157به ش��ماره ثبت29938باشماره چاپی 963691س��ری د 91 به نام مدیون و راهن ثبت و سند 
مالکیت صادر شده است و محدود به حدود ذیل است:شماال:دیواربدیوار بطول نه متر و شصت سانتی متر به باقیمانده 
سیصدونودوهشت فرعی.ش��رقا دیوار بدیوار بطول یازده متروسی سانتی متر به شماره باقیمانده سیصدونودوهشت 
فرعی.جنوبا درب و دیوار بطول شش متروسی سانتی متر به کوچه.غربا دیواربدیواربطول یازده مترو سی سانتیمتر به 
شماره باقیمانده سیصدو نودو هشت فرعی.که برابرسند رهنی شماره77910-1395/05/05دفتر اسنادرسمی شماره 
چهارده سبزواردر رهن بانک ملت بوده و به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه گردیده و به شرح نامه 
وارده 6218007246-1398/11/07 بانک بس��تانکار فاقد بیمه می باش��دراهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از 
قراردادهای منعقده بابانک و فس��خ یا ابطال آنها حق ندارد بدون موافقت بانک حق استردادیا هرنوع حقی از حقوق 
خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به دیگری منتقل و واگذار نموده و یا هرگونه معامله یا عمل و اقدامی به هر 
صورت تحت هرعنوان نسبت به انتقال یا واگذاری عین منافع مورد رهن به غیر انجام دهد که برابر نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ یک میلیاردوچهارصدوشانزده میلیون ریال ارزیابی قطعی گردیده و به صورت 
یک ساختمان دوطبقه شامل طبقه همکف مسکونی با زیربنای حدودهفتادوپنج متر مربع و طبقه اول مسکونی با 
زیربنای حدود ش��صت و پنج مترمربع می باشداس��کلت بنا از نوع دیوارباربرو مصالح بنایی سقف طاق،ضربی نمای 
آجرمعمولی،سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی می باشد،پنجره ها و درب ها از نوع فلزی می باشدقدمت 
بنا حدود15سال و دارای امتیازآب،برق و گاز)دو امتیاز(می باشدطبقه همکف ملک مذکور در اختیار مدیون و طبقه 
اول در اختیار برادر مدیون می باش��دواقع در سبزوار خیابان سلمان فارسی-سلمان فارسی15پالک2در قبال طلب 
بستانکارو هزینه های اجرایی در پرونده اجرایی کالسه9800278در روز شنبه مورخه1398/12/10از ساعت9صبح 
الی12ظهردرمحل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در خیابان اسدآبادی از طریق مزایده حضوری نقدا بفروش 
میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به باالترین رقمی که خریدار داشته باشد فروخته میشود والزم بذکر 

است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتیکه موردمزایده 
دارای آنهاباش��دونیز بدهیهای مالیاتی وعوارض ش��هرداری واداره اوقاف غیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یانش��ده باشد بعهده برنده مزایده اس��ت ونیز درصورت وجودمازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم عشروحق مزایده مطابق مقررات وصول میگرددضمناچنانچه 
روزمزایده تعطیل رس��می گ��ردد مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان س��اعت ومکان مقرربرگزارخواهدش��د.)م 

الف98/100/3273( آ-9814026
تاریخ انتشار:دوشنبه1398/11/14

علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13  آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس 

مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای اردشیر حاجی زکی فرزند عباسعلی ، ششدانگ چند دربند مغازه ، به مساحت 2936/78 متر مربع ، از شماره 
پالک 515 فرعی و از 516 فرعی از 3 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از آقای محمد معاون زاده و 

رضا مفیدی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � حاشیه جاده بشرویه 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9814024
تاریخ انتشار نوبت اول:   14/ 1398/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/29

حسن رضا ندائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه خانم فوزیه عزیزی قومی ئی با وکالت عبدالرئوف رحمانی دارای شناس��نامه ش��ماره 4811 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 1/980418ح از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزیز عزیزی قومی ئی به شناسنامه 2734 در تاریخ 1398/8/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عرب عزیزی قومی ئی ش ش 8356 متولد 1355/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 
2- فوزیه عزیزی قومی ئی ش ش 4811 متولد 1344/5/1 صادره از تایباد دختر متوفی
3- راضیه عزیزی قومی ئی ش ش 4812 متولد 1346/1/1 صادره از تایباد دختر متوفی
4- الهه عزیزی قومی ئی ش ش 1147 متولد 1351/6/10 صادره از تایباد دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-98140001  تاریخ انتشار : 1398/11/14 
قنبر مرزانی

قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای احمد شیخ جامی کاریزی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 3/980416ح 
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم شیخ جامی کاریزی به 
شناس��نامه 0740167553 در تاریخ 1398/10/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  احمد شیخ جامی کاریزی فرزند صمد ش ش 10 متولد 1318/10/15 صادره از تایباد پدر متوفی 

2- تاجور شیخ جامی کاریزی فرزند خواجه عبدالحید ش ش 126 متولد 1339/1/1 صادره تربت جام مادر متوفی 
3- رحیمه بابره فرزند گل محمد ش ش 0740348930 متولد 1376/9/1 صادره از تایباد همسر متوفی 

4- عایشه شیخ جامی فرزند ابراهیم ش ش 0741105799 متولد 1398/4/23 صادره از تایباد فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9814005 تاریخ انتشار : 1398/11/14 
محمد باری / قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای ایوب احمدی ارزه ئی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 3/980406ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امان اله احمدی ارزه ئی به شناسنامه 56 

در تاریخ 1370/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عبدالباقی احمدی ارزه سفلی فرزند امان اله ش ش 1 متولد 1330/8/3 صادره از تایباد فرزند متوفی
2- ضیاء الدین احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 10 متولد 1334/2/3 صادره از تایباد فرزند متوفی

3- ایوب احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 2 متولد 1344/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- رمضان احمدی ارزه ء فرزند امان اله ش ش 226 متولد 1337/3/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- حبیب احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 119 متولد 1354/6/2 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- گلنار احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 3 متولد 1332/9/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- عزت احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 6 متولد 1338/8/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

8- صدف گل احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 3 متولد 1341/1/7 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- نصرت احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 4 متولد 1345/5/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

10- عصمت احمدی ارزه ئی فرزند امان اله ش ش 3 متولد 1347/4/2 صادره از تایباد فرزند متوفی
11- گوهر یوسفی فرزند عیدمحمد ش ش 179 متولد 1312/9/9 صادره از تایباد همسر متوفی فوت 91/11/4 

12- مهین احمدی ارزه فرزند امان اله ش ش 1 متولد 1349/8/1 صادره از تایباد فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9814006 تاریخ انتشار : 1398/11/14 
محمد باری

قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
نظر به اینکه آقای عبدالقیوم انصاری دارای شناس��نامه ش��ماره 9 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
3/980403ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یاس��ر انصاری به شناس��نامه 0740403745 در تاریخ 1398/9/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  عبدالقیوم انصاری فرزند محمد ش ش 9 متولد 1350/7/4 صادره از تایباد پدر متوفی 

2- فاطمه اس��الم پرست ریزه ئی فرزند حس��ین ش ش 2414 متولد 1355/6/10 صادره از تایباد 
مادر متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 آ-9814022 تاریخ انتشار : 1398/11/14 

محمد باری
قاضی شورا شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139860326009000278 مورخه 1398/6/16 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان 
فامنی��ن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب جلیلی فرزند اصغر به ش��ماره شناس��نامه 
1272 صادره ازفامنین به شماره ملی 5029944834  صادره از فامنین درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت دویست وشصت وشش متر مربع وهفتاد وسه صدم مترمربع قسمتی از پالک 104 اصلی 
واقع در بخش پنج  همدان اراضی فامنین  خریداری از مالک رس��می آقای س��ید عباس مصطفوی  
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک شهرس��تان 
فامنین  تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 300(آ-9813295
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/11/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین -  رضا بیات

 ش�هرداری شاهرود در نظر دارد نس��بت به واگذاری انجام امور تولید آسفالت و شن و ماسه 
به پیمانکار )با اس��تفاده از کارگاه و کارخانه های متعلق به شهرداری شاهرود( از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان  می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای 
ش��هرداری شاهرود مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر از موضوع آگهی همه روزه به جزء ایام 
تعطیل در وقت اداری با تلفن 32280937 -023 واحد تاسیسات شهرداری شاهرود تماس حاصل فرمایند. 
ضمنا متن آگهی در س��ایت شهرداری ش��اهرود به آدرسwww.shahrood.ir جهت مشاهده متقاضیان قابل 
روی��ت و بهره برداری می باش��د. مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه تا پای��ان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 

محسن احمدی- شهردار شاهرود 98/12/1 می باشد. /ع
98
14
03
5

برگ س��بز خودروی پژ405 م��دل 1385 رنگ نقره ای آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاهرود )نوبت اول(
به ش��ماره انتظامی 551د51 ایران 12 شماره موتور 
ب��ه   24204132 شاس��ی  ش��ماره  و   12485006344
مالکی��ت ناصر کام��کاری مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
14
56

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکی��ت ) ب��رگ س��بز ( س��واری پراید 
131SE  م��دل 1393 ب��ه ش��ماره انتظام��ی  321ن 
92ای��ران 74 به  ش��ماره موتور 5132016 و ش��ماره 
شاس��ی  NAS411100E3666567 بنام لیال س��االری 
محمدی��ه مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد /ع
98
14
05
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن��گ   1383 م��دل  پرای��د  خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 746ب93 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   01064166 موت��ور  ش��ماره   12
S1412283439928 ب��ه مالکی��ت عل��ی صالح��ی پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
14
05
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی هیونداس��وناتا مدل 2014 رنگ 
مش��کی متالیک به شماره انتظامی 556ص51 ایران 
12 شماره موتور G4KEDA342646 و شماره شاسی 
KMHEC41CBEA625655 به مالکیت مرتضی اکرمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
14
02
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن��گ   1394 م��دل   131SE خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
نوک م��دادی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 59م792 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   5490055 موت��ور  ش��ماره   12
NAS411100F1174408 به مالکیت موسی محمودی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
14
05
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و برگ��ه تاییدی��ه راهنمای��ی ورانندگی 
خ��ودروی 131EX م��دل 1392 رنگ ن��وک مدادی به 
ش��ماره انتظامی 483د49 ایران 36 ش��ماره موتور 
 NAS411100D3610113 4926912 و ش��ماره شاسی
به مالکیت محمدرضا فتوحی نیا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
14
06
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

رن��گ   1394 م��دل   131SE خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
نوک م��دادی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 837و99 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   5420464 موت��ور  ش��ماره   36
NAS411100F3430053 ب��ه مالکیت جواد دش��تکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
14
07
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوشمند رانندگان 2896000 متعلق 
ب��ه آقای فرش��ید رضایی به ش��ماره ملی 
0651902118 مفق��ود گردی��ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
14
06
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 خصوصی سازی لزومًا 
به رشد اقتصادی نمی انجامد

رئیس کل سازمان خصوصی ســازی دیروز در 
نشســت خبری اش مدعی شده تنها ۴درصد 
واگذاری هــای صورت گرفته  در ســال های 
گذشته، چالشدار و حاشــیه دار بوده که اصل 
این حرف، محل اشــکال است، چرا که ایشان 
باید اعالم می کرد این ۴درصد به لحاظ ریالی 
چه عــددی از واگذاری ها را به خود اختصاص 

داده است؟
در واقع وقتی به فهرست واحدهای واگذار شده 
 مشــکلدار نگاهی بیندازیم آلومینیوم هرمزال
) المهدی(، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی 
کرمانشاه، هپکو، آذرآب... را می بینیم که حجم 
بسیار باالیی از واگذاری ها را به خود اختصاص 
داده اند.شــخصاً به من حق بدهید که در این 
آمار تشکیک کنم و براساس تئوری »کودتای 
اقتصــادی« ذیل حاکمیت شــرکتی معتقدم 
است؛  خصوصی خوری  نوعی  خصوصی سازی 
بالیی که سر شیلی، یونان، فرانسه دوران ژاک 

شیراک و چند کشور دیگر آوردند.
باید دید چه بخش هایی را خصوصی ســازی 
می کننــد، چرا کــه خصوصی ســازی لزوماً 
کار درســتی نیســت. مثالً خصوصی سازی 
پتروشیمی ها کار اشتباهی بود، دست ما را از 
ابزارهای ارزی خالی کردند و ســودهای کالن 
بردند.معتقدم باید در ساختار خصوصی سازی 
تغییرات ایجــاد کرد. تغییرات هم با شــعار 
شــفافیت و اتاق شیشه ای و... ایجاد نمی شود. 
نباید بخش هایی را که ابزار حاکمیت هستند، 
خصوصــی کرد، این کار قطعاً در آینده بحران 
خلق می کند. یقین بدانید خصوصی سازی لزوماً 
به تقویت رشد اقتصادی و GDP  در آینده منجر 
نمی شــود و چه بسا خریداران اقدام به فروش 
اموال این شــرکت های عمدتاً زیان ده کنند.



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

هرگونه ابتال به کرونا را صادقانه به مردم خواهم گفت  ایرنا: وزیر بهداشت در پاسخ به یکی از کاربران توییتر اعالم کرد هرگونه ابتال به ویروس کرونا را صادقانه و فوری به مردم می گوید. سعید نمکی 
در توییتر خود در پاسخ به پرسش یکی از کاربران که نوشته بود: »حقیقت را به مردم بگویید. مردم توان شنیدن هر خبری از جمله ورود ویروس را دارند« نوشت: حتماً هرگونه ابتال به این ویروس را صادقانه و 

فوری به مردم خواهم گفت. مهار کرونا با همراهی و کمک مردم، آن هم به وسیله پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی میسر خواهد شد.

ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در 6 روز
ایسنا: رسانه های دولتی چین دیروز در 
گزارشــی اعالم کردند: مقام های محلی 
شهر ووهان ساخت بیمارستان جدید هزار 
تختخوابی را به منظور درمان مبتالیان به 

کروناویروس به پایان رسانده اند.
گفته شــده از امروز هــزار و 400 کادر 
پزشکی در این بیمارستان مشغول به کار 

می شوند.
رســانه های محلی چین ۲۳ ژانویه از تصمیم مقام های این کشــور برای ســاخت 
بیمارستانی جدید خبر دادند. ساختمان این بیمارستان مدل پیش ساخته و جعبه ای 

شکل بوده که امکان ساخت آن در 6 روز وجود دارد. 
همچنین یک بیمارســتان دیگر در حال ساخت وجود دارد که قرار است ساخت آن 
پنجم ماه جاری به پایان برسد. در مجموع این دو بیمارستان ۲هزار و 600 تخت را در 

اختیار بیماران مبتال به کرونا قرار می دهد.
به گزارش شــبکه خبری CNN، این نخســتین بار نیست که چین در یک بازه 
زمانی کوتاه اقدام به ســاخت بیمارســتان می کند. در سال ۲00۳ و در بحبوحه 
شــیوع بیماری سارس، یک بیمارســتان هزار تختخوابی در مدت 6 روز و هفت 

شب در پکن ساخته شد.

کرونا و واکنش های عجیب چینی ها 
باشگاه خبرنگاران جوان: واکنش های 
عجیب چینی ها در قبال ویروس کرونا به 

سوژه رسانه ها تبدیل شده است.
برای مثال ویدئویی منتشــر شــده 
کــه از بــی توجهی یــک زن چینی 
به توصیه های ایمنــی یک مأمور در 
اتوبوس شــهری شــهر هنان، مرکز 

استان ژینگژ حکایت دارد. این زن با وجود آنکه همه مسافران داخل اتوبوس 
از ماســک استفاده کرده بودند از اســتفاده آن خودداری کرد. ویدئویی که 
منتشــر شــده اســت درگیری لفظی این زن لجوج با مأموران پلیس را به 
تصویر می کشد. در حالی که یکی از مأموران از او خواست در صورت استفاده 
نکردن از ماســک از اتوبوس پیاده شــود این زن پول پرداختی برای بلیت 

اتوبوس را از او درخواست کرد.
در ادامه یکی دیگر از مأموران تالش کرد به آرامی از این زن بخواهد از ماسک استفاده 
کند، اما این زن در جواب به این مأمور گفت: »من تنها زندگی می کنم، االن در حال 
بازگشت به خانه هستم و فردی در خانه نیست که احتمال انتقال ویروس به او وجود 

داشته باشد«.
موضوع دیگر مربوط اســت به اقدام شــرم آور داروخانه دار چینی در مواجهه با افراد 

محتاج به ماسک.
یک داروخانه دار چینی با شــیوع ویروس کرونا و احتیاج مبرم مردم این کشــور به 
ماسک شروع به گران فروشی کرده است. جالب آنکه این مرد پس از اعتراض یکی از 
مشتریان به چرایی گران کردن ماسک، به او حمله ور شده و او را مورد ضرب و شتم 

قرار داده است.
این مشتری پس از آنکه کارمند زن به او اعالم می کند قیمت هر ماسک ۳۵ یوان است 
به کارمند یادآور می شود که بنا به اعالم دولت، داروخانه ها نباید ماسک را که کاالیی 

ضروری برای مردم به شمار می رود گران کنند.
در این ویدئو صدای مشــتری شنیده می شود که می گوید: »من می خواهم بخرم، اما 
با قیمت معمول«. این ویدئو نشان می دهد لحظاتی بعد مسئول داروخانه که از حرف 
حســاب مشتری خشمگین شده است از پشــت کانتر بیرون رفته و به او حمله ور 
می شود. پس از انتشار این ویدئو، مسئوالن محلی وارد عمل شده و مسئول داروخانه و 

کارمند زن را مورد مجازات قرار دادند. 
گفتنی است؛ گران فروشی این داروخانه در حالی خبرساز می شود که هفته پیش نیز 
گران فروشــی یک داروخانه در هوهوت، مرکز مغولستان داخلی چین خبرساز شده 

بود. این داروخانه ماسک را به قیمت بین ۲0 تا 4۸ یوان به مشتریان عرضه می کرد.

یک مسئول وزارت بهداشت در گفت و گو با قدس بیان کرد
تکذیب شایعه عدم پذیرش بیماران مشکوک به کرونا 

در بیمارستان ها 
گروه جامعه- محمود مصدق: رئیس 
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی ورود ویروس کرونــا به ایران 
را شــایعه خواند و گفت: تاکنون هیچ 
موردی درخصوص ابتال به این ویروس 

مشاهده و گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار ما، دکتر کیانوش جهانپور در تشــریح این خبر با مغرضانه 
خواندن نیات کســانی که چنین موضوعاتی را در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی مطرح می کنند، افزود: آنچه دروغ بودن این شــایعات را اثبات می کند 
گذشــت زمان اســت. در واقع همان طور که زمان نشان داد موارد قبلی صحت 
نداشته است، بعدها مشخص می شود ادعای امروز آن ها مبنی بر مشاهده مواردی 

مشکوک به ویروس کرونا در کشور کذب محض است. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشــت در صورت مشاهده هر موردی از ابتال به 
ویروس کرونا بالفاصله و بدون هیچ پنهان کاری، موضوع را اعالم می کند، تصریح 
کرد: چون این وزارتخانه به دنبال این است که با افزایش حساسیت ها نسبت به 

این ویروس، انگیزه افراد را برای رعایت نکات بهداشتی و مقابله با آن ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه اعالم ابتالی یکی از شهروندان به ویروس کرونا از سوی وزارت 
بهداشت در واقع به معنای اعالم خطر است، اضافه کرد: این گونه حساسیت مردم 
بیشتر می شود و مشارکتشان در مسیر کاهش شیوع و انتشار بیماری هم بیشتر 
خواهد شــد؛ بر این اساس این موضوع که کسی به ویروس کرونا مبتال شده اما 
موضوع اعالم نشــده است به هیچ وجه صحت ندارد. شایعه چنین چیزی نشان 
از رفتارهای زشــت و ناپسند و مغرضانه بعضی افراد در فضای مجازی است که 

متأسفانه عالج آن به مراتب مشکل تر از عالج ویروس کروناست.
وی اگرچه ورود ویروس کرونا به کشور را کامالً رد کرده است اما گفت: تا کنون 
مردم 19 کشــور شاهد ورود ویروس کرونا به کشورشان بوده اند، بنابراین قاعدتاً 
احتمال اینکه در روزهای آینده این ویروس وارد ایران هم شود وجود دارد. یعنی 
عدم ورود این ویروس تا کنون به کشور به معنی عدم ورود آن در آینده نیست؛ 
به همین دلیل نظام سالمت کشور تمام تالش خود را می کند تا ضمن ُکند کردن 

روند ورود این ویروس به کشور از شیوع آن جلوگیری کند. 
وی از آمادگی کامل وزارت بهداشــت برای مواجهــه با ویروس کرونا خبر داد و 
تصریح کرد: عمده تمرکز ما بر پیشــگیری و کند کردن ورود ویروس به کشور 
و محدودیت انتشار آن است. بر همین اساس نیز غربالگری و مراقبت ها در همه 
مرز های زمینی، هوایی و دریایی کشــورمان در حال انجام است و از سوی دیگر 
تمهیدات الزم را برای مدیریت بیماری از نظر تشخیص آزمایشگاهی، درمان های 

حمایتی و نگهدارنده و... اندیشیده ایم. 
وی در خصوص شایعه عدم پذیرش بعضی از بیماران مشکوک به ویروس کرونا از 
سوی برخی از بیمارستان های کشور هم گفت: به طور قطع افراد مورد نظر مشکوک 
به کرونا نبوده اند و به همین دلیل پذیرش نشده اند. ضمن اینکه قرار نیست بیماران 
مشکوک به این ویروس توسط همه بیمارستان ها پذیرش شوند. یعنی اگر حتی یک 
مورد مبتال شده باشد نباید آن را به سایر بیماران انتقال داد. برای پذیرش مبتالیان 
احتمالی به این ویروس بیمارستان های معین در همه شهرستان ها مشخص شده 
است؛ از این رو افراد مشکوک نباید سرخود به هر بیمارستانی مراجعه کنند. در واقع 
اگر پزشک یا مرکز درمانی، با مشاهده عالئم و شرح حال بیماری او را مشکوک به 
کرونا ویروس تشخیص دهد با مرکز بهداشت شهرستان تماس می گیرد و این مرکز 
سایر مراحل را هدایت می کند تا اقدامات الزم برای مراقبت های بهداشتی خاص 
و اخذ نمونه آزمایشگاهی صورت گیرد؛ اگر آزمایش ها مثبت باشد در بخش ایزوله 

منفی بیمارستان معین اقدامات درمانی صورت می گیرد.
وی در خاتمه از تعیین بیمارســتان معین در همه شهرســتان های کشور برای 
پذیــرش مبتالیان احتمالی بــه ویروس کرونا خبر داد و گفــت: در تهران یک 
بیمارستان دولتی و یک بیمارستان خصوصی انتخاب شده تا اگر مرکز بهداشت 

مورد مشکوکی تشخیص داد به بیمارستان معین انتقال یابد.

به طور حتم یکی  طیرانی    جامعه/اعظم   
از جاذبه های فضای مجازی، ظرفیت گسترده و 
بی نهایت آن برای تبلیغات است. ظرفیت باالیی 
که هر چیزی را می تواند در خود بگنجاند. در پی 
دسترسی آسان به اینترنت و ظهور و گسترش 
شبکه های اجتماعی، حضور کاربران با سرعتی 
که  یافت  افزایش  شبکه ها  این  در  باورنکردنی 
همین مسئله سبب شد در کنار دنیای واقعی، 
انسان ها  با همان  اما مجازی  یک جهان موازی 
تا آنجا که حتی کسب و کارها هم  ساخته شود 
مجازی شد؛ به همین سادگی و در زمانی بسیار 
کوتاه وارد یک فضای ناشناخته شدیم و آگاهانه و 

ناآگاهانه در آن فعالیت کردیم. 
البتــه اینکه ایــن فضا فرصت مناســبی برای 
اشتغال زایی است و تاکنون جوان های بسیاری 
از این ظرفیت اســتفاده کرده و توانسته اند به 
درآمدهای خوبی دست یابند، جای انکار ندارد، 
اما نکته قابل توجه فعالیــت برخی از کاربران 
خاص این فضاســت که از ظرفیت ایجاد شده 

نهایت بهره را می برند. 
البته این امر مشکلی ندارد اما اینکه چه چیزی و 
چرا در این فضا تبلیغ می شــود جای بحث دارد. 
محتوایی که با لعــاب تبلیغات دروغین احتمال 

سوءاستفاده از کاربران را افزایش می دهد.
شاید نخستین پرسشی که به ذهن خطور  کند 
این باشد که آیا این فضا یا به عبارتی دیگر دنیای 
گســترده مجازی همچون دنیــای واقعی تحت 
نظارت است و می تواند تابع قوانین باشد یا خیر 
و یا اصــوالً می توان این فضا را با تدوین قوانینی 

کنترل کرد؟

 در حوزه فضای مجازی قانون مدون و 
اختصاصی نداریم

حمیــد ضیائــی پــرور، 
رسانه  حوزه  پژوهشــگر 
در  مجــازی  فضــای  و 
خصوص تبلیغات این فضا 
می گوید: موضوع تبلیغات 

در فضای مجازی مشابه موضوع انتشار محتوا 
در فضای مجازی است. ما در این حوزه قانون 
مــدون و اختصاصی نداریم و چندین ســال 

پیش با افزودن این مطلب که 
نشریات الکترونیک هم شامل 
قانون مطبوعات می شود، این 
نشــریات را تابع قانون کردند 
اما در مورد تبلیغات در فضای 
مجــازی هیچ قانــون و ماده 

قانونی ای وجود ندارد. 
رسانه  حوزه  پژوهشــگر  این 
می افزاید:  مجــازی  فضای  و 
هرآنچــه در قانون مطبوعات 
ذکر شده، مربوط به تبلیغات 

در فضای واقعی است و متولی 
تبلیغــات در فضای واقعی اعــم از مطبوعات، 
بیلبوردهــا و ســایر فضاهای شــهری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســت، به استثنای 
تبلیغــات در رســانه ملــی که طبــق قانون 
مســئولیت آن بر عهــده صدا و سیماســت. 
بنابراین به موجب قانون تبلیغات که محتوای 
سنتی را شــامل می شــود، وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی متولی کنتــرل و نظارت بر 
مجموع تبلیغاتی است که در فضاهای عمومی 

کشور منتشر می شود.

 نیازمند قانون جامع تبلیغات 
در فضای مجازی هستیم

وی اضافــه  می کند: تبلیغات در 
فضای مجازی موضوعی تازه است 
و هنــوز قانون گذار بــه آن ورود 
پیدا نکرده اســت، البته وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حد 
امکان کنترل های الزم در زمینه 
تبلیغات در حوزه فضای مجازی 
را دارد، اما موفقیت این وزارتخانه 
در این زمینه بســتگی دارد به 
اینکه کانون های تبلیغات در فضای 
مجازی با او مرتبط باشد تا بتواند به طور کامل آن ها 

را کنترل کند.
به اعتقاد دکتر ضیائی پرور، نکته نخست در موضوع 
نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی نبود قانون است. 
مــا نیازمند قانون جامع تبلیغات در فضای مجازی 
هســتیم که باید ابتدا تدوین و سپس در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شــود تا به عنوان مبنای 
قانونی در کشور اجرا گردد. نکته دوم این است که 
تبلیغات در فضای مجازی پیچیدگی هایی دارد که 
کنترل و نظارت آن بــه راحتی تبلیغات در فضای 

فیزیکی نیســت؛ به این مفهوم که بازیگرانی وارد 
این عرصه شده اند که لزوماً جزو نهادها و مؤسسات 
رسمی و ثبت شده کشــور نیستند- یعنی فردی 
فضای دیجیتالی پیدا کرده کــه از طریق آن اقدام 
به تبلیغات می کند؛ اصل هم بر این است که در این 
فضا نوعی آزادی وجود دارد که به نوعی دموکراسی 
محسوب می شود و اگر قرار باشد تبلیغات در فضای 
مجازی هم مانند فضای فیزیکی کنترل شود، این 
آزادی ســلب خواهد شد. بنابراین تنها راه مقابله با 
پیام های تبلیغاتی نادرســت در فضــای مجازی و 
کاهش مخاطراتــی که مخاطبان را تهدید می کند 

افزایش سطح سواد رسانه ای مخاطبان است. 

 کاربران موظفند از قانون رسانه های 
جمعی تبعیت کنند

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر 
شورای عالی فضای مجازی 
ایــران و رئیس مرکز ملی 
فضای مجــازی نیز ضمن 
تأیید این مطلــب که در 

شــبکه های اجتماعی به ویــژه کانال ها، با نوعی 
بی مســئولیتی در برابر انتشــار تبلیغات مواجه 

هســتیم که برخی از آن هــا عواقب اجتماعی و 
فرهنگــی عمیق دارد، می گویــد: درحال حاضر 
قانون خاصــی برای فضای مجازی وجود ندارد و 
کاربران مکلف هســتند از همان قانونی که برای 
رسانه های جمعی تصویب شده تبعیت کنند تا 

قانون آن آماده شود. 
وی در ادامه گفت وگوی خود با بیان اینکه مرکز 
ملی فضای مجــازی در حال تصمیم ســازی و 
جمع بندی این مهم اســت که آیا فضای مجازی 
نیازمند قانون مجزا از رســانه های عمومی است 
یا خیــر، می افزاید: هنوز بــه جمع بندی نهایی 
نرسیده ایم اما در صورتی که تشخیص داده شود 
فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی نیازمند قوانین 
خاصی است به طور حتم با نظر کارشناسان این 
قانون تدوین و الیحه آن تقدیم مجلس شــورای 

اسالمی خواهد شد. 

 تدوین قانون برای تبلیغات در فضای 
مجازی ضروری است 

عضو  پژمانفــر،  نصــراهلل 
کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی بر ضرورت 
تدوین قانون برای فعالیت و 
تبلیغات در فضای مجازی 

تأکید دارد و می گوید: باوجود تفاوتی که فضای 
مجــازی با فضای فیزیکی دارد، ضروری اســت 
قوانین نســبت به هر دو فضا حاکم باشد و یک 

مسیر را طی کند.
حجت االسالم والمسلمین پژمانفر ضمن تأکید 
بر مدیریت این فضا می افزاید: مســائل مرتبط 
بــا فضای مجــازی باید در مرکــز ملی فضای 
مجــازی و پس از آن در شــورای عالی فضای 
مجازی کشور مطرح شود، کارهای کارشناسی 
صورت گیرد و ســپس نتیجه را در قالب الیحه 
به مجلس فرستاده تا مجلس به آن ورود کند و 

قوانین مورد نیاز لحاظ شود. 
به اعتقاد وی ایجاد قانــون برای فضای مجازی 
بسیار ضروری است، چرا که قانون فعلی مطبوعات 
پاسخگوی این حوزه نیست و باید با در نظر گرفتن 
تفاوت در فضای مجازی و فضای فیزیکی قوانین 

تدوین و پس از بررسی تصویب شود. 

صاحبنظران از خألهای قانونی می گویند

واقعیتی به نام بی قانونی در فضای مجازی

ما نیازمند قانون 
جامع تبلیغات 

در فضای مجازی 
هستیم که باید 

ابتدا تدوین و 
سپس در مجلس 

شورای اسالمی 
تصویب شود

بــــــرش
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دستچین

کم کاری صدا و سیما و ارشاد در خصوص پیام رسان ها
میزان: مرتضی رحیمی، مدیرعامل ســروش پالس با اشاره 
به عدم حمایت از پیام رســان های داخلی گفت: در ســند 
مصوبه شــورای عالی فضای مجازی برای نهاد های مختلف 
مانند صدا و ســیما و وزارت ارشــاد وظایفی تعریف شده، 
که متأســفانه همکاری مناسبی از ســوی این نهاد ها دیده 
نمی شود و تنها با ارفاق می توان به همکاری حداقلی وزارت 

ارتباطات اشاره کرد.

چند روز صبر کنی، اتفاق مهمی در راهه
باشگاه خبرنگاران جوان: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات پس از اینکه چند پســت مختلف را پشت سر هم 
منتشــر کرد، در پاســخ یکی از کاربران که از سرعت پایین 
اینترنت گله مند بود نوشت: »مرسی که نگفتی؛ چند روز صبر 

کنی، اتفاق مهمی در راهه«. 

برنامه ای برای پولی شدن خدمات آتش نشانی نداریم
میزان: ســید جالل ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهــران می گوید عملیات های آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی از جمله اطفای حریق و سایر خدمات 
کامالً رایگان است. در برخی موارد، بیمه یا مراکز دیگر نیازمند 
نظر کارشناس هستند که این امور کارشناسی، در سازمان با مبلغ 

ناچیزی انجام می شود.

41 هزار کمیته امدادی بسته معیشتی نگرفته اند
فارس: مجتبی احمدلو، مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گفت: 41 هزار خانوار زیرپوشش کمیته 
امداد که حدود ۸0 هزار نفر می شوند بسته کمک معیشتی دولت 
را دریافــت نکرده اند. رئیس کمیته امداد بارها با دســتگاه های 
مرتبط مکاتبه داشته است تا هر چه سریع تر مشکالت این تعداد 

از خانوارها حل شود.

شکارچیان دیده بان های دامپزشکی هستند!
میزان: محمد علی یکتا نیک، کارشناس محیط زیست گفت: 
گویا سازمان محیط زیست حتی یک پروژه موفق حفاظتی در 
کارنامه خود ندارد و دست به هر کاری می زند صرفاً آن را به قهقرا 
می برد.محیط زیست ایران تا حدی مظلوم و آسیب دیده شده 
است که معاون سازمان دامپزشکی کشور به صراحت می گوید 

شکارچیان دیده بان های ما هستند!

وضعیت پرداخت معوقات پرستاران
فارس: مریم حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت در خصوص 
وضعیت پرداخت معوقات پرستاران گفت: میانگین معوقات اضافه 
کار به هفت ماه و میانگین معوقه هــای کارانه ها نیز به 1۲ ماه 
رسیده است. در برخی دانشگاه ها ممکن است تا 1۸ ماه معوقه 
اضافه کاری آن ها پرداخت نشــده باشــد که در نامه ای به وزیر 

بهداشت درخواست کردیم موضوع بررسی شود. 

ماجرای ابتالی شترهای جاسکی به کرونا ویروس 
ایلنا: معاون بهداشــتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: 
شترهای جاسکی به بیماری مرس مبتال شده اند که ارتباطی با 
گونه  جدید ویروس کرونا ندارد. به اعتقاد ماکنعلی اطالع رسانی 
که توسط سرپرست شبکه بهداشت و درمان جاسک انجام شده 
در شرایط فعلی بدسلیقگی بوده است و می تواند موجب ایجاد 

وحشت بی مورد در مردم شود.

ساخت یک بیمارستان برای هزار و 500 نفر!
ایلنا: مهدی شــادنوش، رئیــس مرکز مدیریت پیونــد و امور 
بیماری های خاص وزارت بهداشــت می گویــد: برخی متولیان 
غیرکارشناس اصرار دارند یک بیمارستان اختصاصی برای معتادان 
متجاهر دارای زخم باز ساخته شود. این جمعیت در نهایت هزار 
و ۵00 نفر هستند و توجه نمی کنند که در کجای دنیا برای یک 
جمعیت هزار و ۵00 نفری امکان تأسیس بیمارستان وجود دارد! 

بارورسازی ابرها برای یک مزرعه یا یک کشور؟
ایسنا: در حالی که امسال 7 میلیارد تومان بودجه برای عملیات 
بارورســازی ابرها در نظر گرفته شده اســت، سحر تاج بخش، 
رئیس ســازمان هواشناســی می گوید: در امارات هم مدت ها 
روی بارورســازی ابرها کار کرده  و به نتیجه ای نرسیده اند. شاید 
بارورسازی ابرها در حد بارش برای یک مزرعه پاسخگو باشد اما 

به هیچ وجه در مقیاس کالن جوابگو نیست.

خانواده و جوانان

یک مسئول سازمان بهزیستی بیان کرد
 تشویق جوانان به مصرف گل 

با اظهارات غیرکارشناسی
 ایرنا    ماریت قازاریان، رئیس گروه پیشگیری 
از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: برخی 
افراد با اظهارات غیرکارشناسانه خود در رسانه ها 
موجب می شوند جوانان به مصرف گل تشویق 

شوند و عوارض این ماده را نادیده انگارند.
وی افزود: فردی در مقاله ای درباره آزادسازی 
گل در کانادا و آمریکا می نویسد و هنگامی که 
مــردم آن را می خوانند فکــر می کنند »گل 
آزاد شده اســت، با وجود این چطور در کشور 
ما می گویند گل اعتیادآور اســت؟« به سمت 
مصرف این مــاده می رونــد، درحالی که گل 

اعتیادآور است.
اطالعــات اشــتباه، ذهن مردم را بــه انحراف 
می کشــاند؛ گل نیز مانند حشیش و سیگار، 
دروازه ای به ســوی مصرف دیگر مواد مخدر و 
محرک است و اگر فردی شروع به مصرف گل 
کند، رو به مصرف مواد دیگر نیز می آورد؛ موادی 

که اعتیادآوری بیشتری دارند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون این نهاد خبر داد
ارائه تسهیالت به زنان سرپرست 

خانوار با ضمانت کمیته امداد
 فارس    معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امداد گفت: فاز نخست صندوق ضمانت تسهیالت 
مددجویان کمیته امداد برای زنان سرپرست خانوار 
راه اندازی شد. حجت اهلل عبدالملکی افزود: در حال 
حاضر برای پرداخت تسهیالت سریع تر و آسان تر 
به مددجویان کمیته امــداد امام)ره( صندوقی با 

عنوان ضمانت تسهیالت تشکیل شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر این صندوق ۳۵ میلیارد 
تومان اعتبار دارد که در زیرمجموعه صندوق امداد 
والیت تشکیل شده اســت و می تواند تسهیالتی 
را تا ســقف ۳۵0 میلیارد تومان برای مددجویان 
ضمانت کند. وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه این صندوق از چه زمانی به طوررسمی آغاز 
به کار می کند،  گفت: در فاز اول آن زنان سرپرست 
خانوار که در تأمین ضمانت های الزم مشکل دارند، 
می توانند از این صندوق استفاده کنند. در آینده این 
صندوق به مددجویانی که در تأمین ضمانت بانکی 

مشکل دارند کمک خواهد کرد.

آموزش

مدیرکل تشکیالت آموزش و پرورش:
۴۵ هزار فرهنگی سال ۹۹ 

بازنشسته می شوند
 ایرنا    مدیرکل امور اداری و تشــکیالت وزارت 
آمــوزش و پرورش در خصــوص آمار فرهنگیان 
بازنشســته، اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری، 
امکان بازنشستگی 4۵ هزار فرهنگی وجود داشت 

که ۳4 هزار نفر آن ها بازنشسته شدند.
یارمحمد حسین بُر با بیان اینکه 11 هزار فرهنگی 
واجد بازنشستگی در سال تحصیلی جاری استمرار 
خدمت داشــتند، افزود: در مشاغل آموزشی اگر 
فرهنگیان تمایل داشته باشند، بدون محدودیت 
سقف سنوات می توانند تا سقف سنی تعیین شده 
ادامه خدمت دهند. یعنی برای مدرک تحصیلی 
لیسانس سن نباید از 60 سال و برای فوق لیسانس 

و مشاغل تخصصی نباید از 6۵ سال بیشتر باشد.
وی درباره تعداد بازنشســتگان فرهنگی در سال 
آینده، گفت: پیش بینی می کنیم در سال آینده 4۵ 
هزار فرهنگی بازنشسته شوند. حسین بُر همچنین 
گفت: امسال بیش از ۵0 هزار دبیر و هنرآموز در 

طرح معلم تمام وقت شرکت کردند. 

 دانش و فناوری

رئیس سازمان فضایی:
ایران سال آینده چهار ماهواره 

به فضا پرتاب می کند
 فارس   مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات و 
رئیس سازمان فضایی                                                     با بیان اینکه سال آینده 
ایران چهار ماهواره به فضا پرتاب خواهد کرد، 
گفت: در حال حاضر دانشمندان ایرانی تسلط 
کامــل بر علم و فناوری فضایی دارند و تاکنون 
توانسته اند با تعهد و خودباوری به دستاوردهایی 
در حوزه طراحی و ســاخت ماهواره دست پیدا 
کنند، به طــوری که امروز ایران در داشــتن 
ایســتگاه فضایی جزو پنج کشــور دنیاست. 
همچنین کشور ما در طراحی و ساخت ماهواره 

جزو 9 کشور دارای این فناوری قرار دارد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: سال آینده ایران در 
هر یک از فصول مختلف یک ماهواره را به فضا 
پرتاب می کنــد به طوری که در مجموع چهار 
ماهواره توســط ســازمان فضایی در مدار قرار 
خواهد گرفت. این در حالی است که هدف این 
سازمان توسعه کشور و رسیدن به رفاه اجتماعی 

است. 

 بهداشت و درمان

سخنگوی کانون هموفیلی خبر داد
کاهش ۲۵ درصدی بودجه 

بیماران خاص
 مهر   ســخنگوی کانون هموفیلــی ایران، از 
کاهش ردیف بودجه بیماران خاص در سال 99 

به شدت انتقاد کرد.
احمد قویدل گفت: کاهش ۲۵ درصدی بودجه 
بیماران خــاص در ســال 99 در حالی که در 
بودجه سال گذشته باوجود افزودن چهار بیماری 
به حوزه بیماران خاص، افزایشی نیافته بود، یک 
ظلم بزرگ در حق بیمارانی اســت که زندگی 
عادی آن ها در گرو دسترســی به دارو و درمان 
مستمر است. قویدل گفت: آیا سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به عواقب آن اندیشــیده اســت؟ 
متأسفانه ما حساسیت های الزم در نمایندگان 
مجلس به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس در حــوزه بیماری های دیــر درمان را 
ندیده ایم. قاعدتاً آژیر خطر کاهش بودجه بیماران 
خاص را باید نمایندگان مجلس به صدا در آورند. 
البته مجلس کارنامه بسیار ضعیفی در دفاع از 

حقوق حقه بیماران خاص دارد.

فراسو

بهانه روز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

پیشروی برق آسای ارتش سوریه در استان ادلب ادامه دارد

 شهر راهبردی سراقب درآستانه محاصره کامل
  جهان  ارتش ســوریه به پیشروی ســریع خود به سوی شهر 
راهبردی سراقب در استان ادلب ادامه داده و با تسلط بر روستاهای 
انقراتی، کفربطیخ و کفردادیخ در آستانه محاصره سراقب از غرب، 
جنوب و شــرق قرار دارد. عملیات برق آسا و سرنوشت ساز ارتش 
سوریه و متحدان در استان ادلب، به عنوان مهم ترین منطقه تحت 
اشــغال تروریست ها در شمال سوریه از ماه دسامبر سال گذشته 
میالدی آغاز شــده و در یک هفته اخیر به اوج خود رسیده است 
و در ایــن میان ترکیه تالش دارد به هر نحوی مانع پیشــروی ها 
شــود. در طول دو هفته گذشــته بیش از ۳۵ شهرک و روستای 
کوچک و بزرگ در اســتان ادلب به تسلط ارتش سوریه در آمده 
است. مهم ترین آن ها شهر »معمره النعمان« در مرکز استان ادلب 
به عنوان دومین شهر بزرگ این استان بود که روز چهارشنبه هفته 

گذشته )نهم بهمن( به طور کامل به دست ارتش سوریه افتاد. 

  اهمیت راهبردی شهر سراقب
آنچه شهر سراقب را دارای اهمیت راهبردی می کند، واقع شدن این 
شهر در تقاطع بزرگراه »ام ۴« و »ام۵« دو بزرگراه مهم سوریه است. 
»ام۴« از مرز عراق در الحسکه تا سراقب و از آنجا به سمت الذقیه و 
ساحل دریای مدیترانه امتداد دارد. »ام ۵« نیز از سراقب شروع شده 
و با گذر از حماه و حمص به سمت مرز اردن می رود. تاکنون به جز 
۵۰ کیلومتر در غرب اســتان حلب، تمامی بزرگراه »ام۵« به دست 
ارتش ســوریه افتاده است، اما کنترل کامل آن در استان ادلب به 
معنی دست برتر برای آغاز عملیات اصلی یعنی پیشروی به سمت 

شهر »ادلب« پایتخت تروریست ها محسوب می شود و این مسئله به 
هیچ وجه مطلوب ترکیه نیست.این در حالی است که همزمان با 
تحوالت ادلب، ارتش سوریه به عملیات نظامی خود در غرب حلب 
هم ادامه می دهد و بر مناطق جدیدی مســلط شده است. غروب 
روز گذشته، تروریست های تحریرالشام و سایر گروه های رادیکال 
تحت حمایت ترکیه و به صورت ویژه نیروهای ترکستانی، حمالت 
سنگینی را علیه مواضع ارتش سوریه در غرب شهر حلب در جمعیه 
الزهرا آغاز کردند که همه حمله ها دفع شــده است. تروریست ها 
در ایــن حمله در مدت زمان کوتاهــی از چهار خودروی انتحاری 
اســتفاده کردند که در نوع خود برای حمله به شهر حلب تاکنون 
بی سابقه بوده است. از نکات بارز این حمله، حضور و نظارت مستقیم 
ابومحمد الجوالنی رهبر گروه تحریرالشام در این نبردها بود. باوجود 
این حمله، خبرگزاری سانا از ادامه پیشروی ارتش سوریه و تسلط 
آن بر روستاهای الحمیره و خلصه پس از درگیری با عناصر جبهه 

النصره در حومه جنوب غربی حلب خبر داد. 

  تداوم سنگ اندازی ترکیه
همزمان با رســیدن ارتش ســوریه به نزدیکی شــهر سراقب در 
اســتان ادلب، دولت ترکیه در روزهای گذشته تالش بسیاری برای 
جلوگیری از سقوط شــهرهای راهبردی این استان به کار گرفته 
است. گروه موســوم به دیده بان حقوق بشر سوری اعالم کرد که 
ترکیه اتوبان حلب-الذقیه بــه نام »ام-۴« را »منطقه نظامی« اعالم 
کرده اســت.  گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری این را در 

راســتای افزایش تنش بزرگ میان ترکیه و روسیه دانست.  دولت 
ترکیه تا پیش از این عملیات ۲۰ مرکز دیده بانی طبق توافق آستانه 
در حلب و ادلب دایر کرده بود اما در طول یک هفته گذشــته سه 
مرکز دیده بانی جدید فقط در اطراف »سراقب« با هدف جلوگیری از 
پیشروی ارتش سوریه احداث کرده است. از سوی دیگر دولت ترکیه 
تسلیحات و مهمات نظامی و پشتیبانی از جمله ۴۰ تانک، خودرو 
زرهی و توپخانه و تعداد ۲۰ سرباز را در این مراکز دیده بانی مستقر 
کرده است. سنگ اندازی ترکیه در مسیر عملیات ارتش سوریه در 
حالی است که تروریست های وابسته به آنکارا با هدف جلوگیری از 
تمرکز دمشق بر عملیات در ادلب از روز شنبه عملیات سنگینی را در 
حومه حلب به راه انداخته اند. این حمالت پس از آن صورت می گیرد 
که شامگاه جمعه رجب طیب اردوغان در سخنانی در جمع اعضای 
حزب عدالت و توسعه، گفت: دولت آنکارا هر کاری الزم باشد می کند 
تا به قول او »ثبات« به سوریه بازگردد؛ حتی اگر »گزینه نظامی« مورد 
نیاز باشــد. به نظر می رسد حمالت دو روز گذشته عناصر گروهک 
النصره و ارتش ملی که همپیمان آنکارا در سوریه به شمار می روند، به 
مواضع ارتش سوریه در شرق حلب بی ارتباط به این سخنان نباشد.

المیادیــن: پس از آنکه شــامگاه شــنبه 
آژیر خطر حمله موشــکی در شــهرک های 
صهیونیست نشین به صدا درآمد، بنی گانتز 
رئیس حزب آبی و سفید رژیم صهیونیستی 

از ترس به پناهگاه فرار کرد.
المسیره: این شــبکه خبری به نقل از یک 
منبع مســئول در بندر الحدیده گزارش داد 
ائتالف متجاوز ســعودی ۱۱ کشتی حامل 
فراورده های نفتی و غذا را توقیف کرده است.

العربی الجدید: رسانه های رژیم صهیونیستی 
گزارش دادند »جینا هاســپل« مدیر سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا در پی تهدید محمود 
عباس به قطع همکاری های امنیتی با آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در سفر پنهانی به رام اهلل 
در دیدار با مدیر سازمان اطالعات تشکیالت 
خودگردان تضمین هایی درباره ادامه همکاری 

امنیتی دریافت کرده است.
فرانس 24: وزارت دفاع فرانســه اعالم کرد 
6۰۰ نیروی نظامی بــه منطقه صحرا اعزام 
خواهد کرد تا در عملیات مبارزه با تروریسم 

در این منطقه مشارکت کنند.

رئیس جمهور اسبق لبنان:
معامله قرن طرح جنگ است 

نه صلح 
العالم: رئیس جمهور اســبق لبنان به طرح 
آمریکایی معامله قرن واکنش نشان داد. امین 
الجمیل، رئیس جمهور اسبق لبنان تأکید کرد 
معامله قرن چیزی جــز طرحی برای جنگ 
نیست. وی افزود: این طرح پیش از آنکه برای 
صلح باشــد برای جنگ است.الجمیل تصریح 
کرد: احتماالً برای اجرایــی کردن این طرح، 
از زور و بیرون راندن کامل ملت فلســطین از 
سرزمین خود استفاده شود. وی تأکید کرد: این 
طرح با خواسته فلسطینی ها در خصوص کشور 
فلســطین و متن قطعنامه های بین المللی در 
تضاد است. رئیس جمهور اسبق لبنان تصریح 
کرد: برخی طرف ها از ســوی آمریکا زیر فشار 
قرار می گیرند. وی تأکید کرد: لبنان به صورت 

کامل با این طرح مخالف است.

 تظاهرات در تل آویو 
علیه »معامله قرن«

فارس: رسوایی توطئه آمریکایی »معامله 
قرن« دربــاره فلســطین کار را به جایی 
کشــانده که روز گذشته هزاران اسرائیلی 
در رد ایــن طرح در مرکز تل آویو دســت 
بــه تظاهرات زدنــد. معترضــان ضمن 
محکوم کردن اشــغالگری ۵۲ ساله رژیم 
صهیونیســتی در کرانه باختری شــعار 
می دادنــد: »الحاق، یک فاجعه اســت، نه 
صلح است، نه امنیت«. اعتراضات به معامله 
قرن از روز رونمایی از این توطئه آغاز شد. 
روز گذشته نیز »انجمن علمای فلسطین« 

پذیرش معامله قرن را حرام اعالم کرد.

نور امیدی بر »شهر هزار و یک شب«
پــس از چهار ماه اعتراضات مردمی و ناتوانی احزاب سیاســی عراق در انتخاب 
نخست وزیر پس از استعفای عادل عبدالمهدی از این سمت، سرانجام شامگاه 
شنبه اخباری از بغداد، این شهر هزار و یک شب به گوش رسید که تحلیلگران را 

درباره پایان یافتن بن بست سیاسی در این کشور خوشبین کرد. 
بر این اســاس سرانجام »محمد توفیق عالوی« سیاستمدار عراقی توسط »برهم 
صالح« رئیس جمهور عراق به عنوان نخست وزیر مکلف این کشور، مأمور تشکیل 
کابینه شد. عالوی در شرایطی از سوی برهم صالح مأمور تشکیل کابینه عراق 
شده است که مردم این کشور انتظار دارند وی ضمن اجرای اصالحات، مصوبه 

پارلمان مبنی بر اخراج آمریکایی ها را نیز اجرا کند.
 حال این پرسش مطرح است که آیا می توان با این انتخاب انتظار پایان مشکالت 

عراق و سرو سامان گرفتن حداقلی اوضاع آشفته این کشور را داشت؟
باید توجه داشــت این انتخاب بخشــی از فرایند اعتراضات گســترده خیابانی 
در بغداد و شــهرهای شیعه نشین این کشور بوده اســت که به دنبال آن آقای 
عبدالمهدی را مجبور به اســتعفا از نخســت وزیری کرده بود و پس از هفته ها 

کش و قوس و تنش، در نهایت عالوی به عنوان گزینه ای توافقی انتخاب شد.
 عــالوی از گزینه های برخی از احزاب عراقی بوده اســت و طبیعتاً بخشــی از 
هواداران این احزاب ممکن از انتخاب این شــخص توسط رهبران خود تبعیت 
کنند، اما مسئولیت هرگونه موفقیت یا ناکامی احتمالی عالوی بر عهده احزابی 

خواهد بود که وی را برگزیدند. 
انتظار این اســت که با انتخاب نخست وزیر جدید و همین طور پس از تشکیل 

کابینه، فضای اعتراضات خیابانی رو به سوی آرامش تدریجی برود.
در بحث سیاســت خارجی نیز به نظر می رســد عالوی خواهد کوشید روابط 
متوازنــی با همه طرف های منطقه ای و بین المللی برقــرار کند. ایران و آمریکا 
دو بازیگر مؤثر و قدرتمند در منطقه هستند و اکنون بسیاری از سیاستمداران 
عراقی می دانند گزینه مناسب برای آن ها مناسبات متوازن با این دو کشور است. 
اما در مورد مواضع گروه های سیاســی نسبت به انتخاب آقای عالوی هم باید 
متذکر شــد گزینه های مطرح شــده هفته های اخیر از جمله عالوی، به سبب 
فضای پرتنش کشور با مواضع چندگانه از سوی گروه های سیاسی مواجه بودند. 

چه در بعد داخلی و چه بین المللی.
 هر یک از محورها برای خود گزینه هایی را داشــت و تالش می کرد آن ها را به 
قدرت برســاند یا مانع از به قدرت رسیدن فالن شخصیت شود. صف بندی های 
مذهبی و قومی رایج سال های گذشته در خصوص افراد، دیگر چندان مصداقی 
ندارد. به طور مثال در میان احزاب شیعی، برخی با انتخاب عالوی مخالف بودند. 
کردهــا که از ابتدا مخالف برکناری یا اســتعفای عبدالمهدی بودند، اکنون نیز 
آن هادر وهله اول طرفدار انتخاب عالوی نبودند. در میان اهل سنت نیز این چند 

دستگی به چشم می خورد.
با همه این اوصاف انتخاب عالوی با وجود مشکالت موجود در عراق را باید یک 
گام مثبت و رو به جلو دانست. باوجود مخالفت برخی احزاب، امید است حمایت 
برخی احزاب بزرگ تر مانند جریان صدر از وی بتواند راهگشا بوده و با پایان دادن 

به خأل سیاسی قدرت در بغداد مرهمی بر زخم عراق باشد.
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 تیراندازی نزدیک
 اقامتگاه ترامپ

5 شهروند افغان قربانی 
حمالت یانکی ها

 ایجاد کمربند امنیتی
 در مرز عراق و سوریه 

در  تیرانــدازی  باشــگاه خبرنگاران: 
نزدیکی کلیســایی در شــهر »ریویرا« در 
ایالت فلوریدا آمریکا چند کشته و زخمی 
بر جا گذاشــت. گفته می شــود در این 
تیراندازی کــه در فاصله چند کیلومتری 
اقامتگاه دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا روی داد، دست کم دو نفر کشته و 
دو نفر دیگر زخمی شــدند. پلیس برآورد 
کرده اســت حدود ۱۳ گلوله شلیک شده 
است. تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده 
ولی هنوز هیچ فرد مظنونی در این زمینه 

بازداشت نشده است.

ایسنا: در حمله هوایی نیروهای تروریست 
آمریکایــی علیه طالبان در شهرســتان 
»دشــت ارچی« واقع در والیت قندوز در 
شــمال افغانســتان پنج غیرنظامی جان 
باختند. نعمت اهلل تیموری، سخنگوی والی 
قنــدوز با تأیید این خبر از آغاز تحقیقات 
درباره یافتن علت ایــن حادثه خبر داده 
اســت. این در حالی اســت که ۱8 سال 
پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای 
چندملیتی به سرکردگی آمریکا به بهانه 
مبارزه با تروریسم، فقر و ناامنی در سراسر 

این کشور افزایش یافته است.

عراق،  »حشدالشــعبی«  ســازمان  مهر: 
از ایجــاد یک کمربنــد امنیتی به عمق 
6۰ کیلومتــر در غرب اســتان االنبار در 
نزدیکی مرزهای عراق و سوریه خبر داد. 
حشدالشعبی همچنین محل های استقرار 
نیروهای این ســازمان در مرزهای عراق 
و ســوریه را تقویت کرده اســت تا مانع 
سوء اســتفاده عناصر داعش بــرای نفوذ 
به خاک عراق شــود. همزمان با افزایش 
اعتراضات مردمی در عراق، تروریست های 
داعش بــا حمایت آمریکا اقدامات مخرب 

خود را در این کشور افزایش داده اند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید رضا قزوینی غرابی، تحلیلگر مسائل عراق

بدون تیتر

فراخبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 دوشنبه 14بهمن  1398 8 جمادی الثانی 1441 3 فوریه 2020  سال سی و سوم  شماره 9176 

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
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظردارد�محلی�را�به�منظور�فروش�مواد�

غذایی�س��الم�و�بهداشتی�و�بس��ته�بندی�در�بیمارستان�
قائ��م�)عج(جنب�همراه�س��رای�بیم��اران�از�طریق�انجام��
مزایده�عمومی�به�فروش�برساند.�کلیه�مراحل�برگزاری�
مزایده�ب��ه�ش��ماره�فراخ��وان�5098000060000013،�از�
دریافت�اس��ناد�مزایده�تا�ارائه�پیش��نهاد�مزایده��گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مزایده���گران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مزایده�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمی��ن�ش��رکت�در�مزایده�ف��وق�مبل��غ��100.000.000
ریال�ضمانتنامه�بانکی�که�در�مهلت�مقرر�به�حسابداری�
بیمارستان�مذکور�به�نش��انی�:��مشهد-�ابتدای�خیابان�

احمد�آباد�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمزایده�در�سامانه:�تاریخ�98/11/13

*�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:�98/11/29

*�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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظ��ر�دارد�ام��ور�نگهبانی�بیمارس��تان�

قائم)ع��ج(�را�از�طری��ق�انجام�مناقص��ه�عمومی�به�بخش�
غی��ر�دولت��ی�واگ��ذار�نمای��د�.�کلی��ه�مراح��ل�برگزاری�
مناقصه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000274،�از�
دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�پیشنهاد�مناقصه��گران�
و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�طریق�درگاه�س��امانه�تدارکات�
�www.setadiran.ir�:الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی
انجام�خواهد�ش��د�و�الزم�است�مناقصه��گران�در�صورت�
عدم�عضویت�قبلی،�مراحل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذکور�و�
دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�

مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمی��ن�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبل��غ��600.000.000
ری��ال�ضمانتنام��ه�بانکی�می�باش��د�ک��ه�در�مهلت�مقرر�
به�حس��ابداری�بیمارستان�مذکور�به�نش��انی�:�مشهد-�

ابتدای�خیابان�احمد�آباد�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/13

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/17

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/11/27
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/11/29

*�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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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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.
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پی�رو آگه�ی مناقص�ه عموم�ی آس�تان قدس رض�وی درخص�وص خرید پالس�تیک رکاب�ی 35×45 
و پالس�تیک رول�ی از طری�ق مناقصه عمومی، ب�ه اطالع می رس�اند مناقصه مذکور تا س�اعت 12:30                 

م�ورخ 1398/11/24 تمدی�د گردی�د.
 ل�ذا تامی�ن کنندگان محترمی که تمایل به ش�رکت در مناقص�ه مذکور را دارند جهت مش�اهده متن 
کام�ل آگهی و ش�رایط مناقصه ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقص�ات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 12:30    
م�ورخ 1398/11/24 نس�بت ب�ه تحویل پاکت پیش�نهاد قیمت به دبیرخانه معاونت اداری و پش�تیبانی آس�تان قدس 

رض�وی اق�دام نماین�د.
 ضمنا تامین کنندگانی که در مرحله اول در مناقصه ش�رکت نموده و پاکات خود را به این س�ازمان تحویل داده اند 
در صورتی که تمایل به تغییر قیمت دارند پاکت ج جدید با قیمت اصالح ش�ده را به صورت درب بس�ته و مهر و موم 

ش�ده در مهلت مذکور به این س�ازمان ارس�ال نمایند. 
ش�ایان ذکر اس�ت هزینه چاپ آگهی ها در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

ش�ماره تماس 05132001420و 05132001519

آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی خرید پالستیک رکابی 35×45 و
 پالستیک رولی با اولویت نوع زیست تخریب پذیر  
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

�
در� مش��هد� پزش��کی� عل��وم� دانش��گاه�
نظ��ردارد�ام��ور�تهیه�مواد�اولی��ه�،�طبخ�

و�توزی��ع�غذای�بیمارس��تان�خاتم�االنبی��اء�)ص(�تایباد��را�
از�طری��ق�مناقص��ه�عمومی�به�بخ��ش�غیر�دولت��ی�واگذار�
نماید.�کلیه�مراحل�برگزاری�مناقصه�به�ش��ماره�فراخوان�
2098000060000271،�از�دریاف��ت�اس��ناد�مناقصه�تا�ارائه�
پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ه��ا،�از�طریق�
درگاه�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)ستاد(�به�نشانی:�
�www.setadiran.irانجام�خواهد�شد�و�الزم�است�مناقصه�
�گ��ران�در�صورت�عدم�عضویت�قبل��ی،�مراحل�ثبت�نام�در�
سایت�مذکور�و�دریافت�گواهی�امضای�الکترونیکی�را�جهت�

شرکت�در�مناقصه�محقق�سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمی��ن�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبل��غ��900.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حس��ابداری�شبکه�مذکور�به�نش��انی�:�شهرستان�تایباد�

تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/13

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/17

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/11/27
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/11/29

*�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:��02141934و�دفت��ر�

�02188969737و��02185193768می�باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطالعیه 
به اس�تحضار کلیه شهروندان محترم می رساند،�به�موجب�مصوبه�ش��ماره�5/98/21554/�ش�مورخ�
�1398/11/08شورای�اسالمی�شهر�مشهد�مقدس،�عوارض�پروانه�و�پایانکارهای�ساختمانی�)اعم�از�عوارض�
زیربنای�مشمول�تراکم�ساختمانی،�عوارض�پذیره�و�...(�از�ابتدای�سال��1399تغییر�می�یابد.�ضمنًا�جزئیات�
این�مصوبه�در�تارنمای�ش��ورای�اس��المی�ش��هر�مشهد�مقدس�به�نش��انی���www.shora.mashhad.irبرای�

استحضار�در�دسترس�عموم�قرار�داده�شده�است. /ع
98
14
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شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی اجناس اسقاط خود در 2 گروه بشرح زیر بفروش 
رساند . لذا متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند از تاریخ 98/11/15  لغایت 98/11/20 در ساعات اداری در قبال ارائه فیش بانكی 
به مبلغ 250،000 ریال  ،جهت اخذ مجوز بازدید به دفتر حراست و امور محرمانه ودریافت  مدارك مزایده به امور تدارکات و انبار 
 WWW. Tender.Tavanir.org.ir این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم یا به سایت اینترنتی معامالت توانیر  به آدرس
یا س�ایت ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان یزد به آدرس  WWW.yed.co.ir مراجعه نمایندو برای بازدید از اقالم  در انبارمرکزی 
به آدرس یزد – جاده کنار گذر  – بعد از پایانه بار بطرف کرمان – مقابل ش�رکت فوالد یزد – جنب پمپ بنزین - انبار مرکزی ش�رکت 
توزیع برق اس�تان یزد مراجعه و پیش�نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مزایده ظرف س�اعت و تاریخ تعیین شده در اسناد 
مزایده   به دبیرخانه  این ش�رکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش�نهادهای فاقدضمانت نامه ، امضاء  ، مش�روط ، مخدوش ، یا اینكه بعد از 
انقضاء مدت تحویل واصل ش�ود ترتیب اثر داده نخواهد ش�د .  هزینه درج آگهی مزایده ، کلیه کسورات قانونی ، بارگیری ،حمل و 

توزین و پاك سازی  محوطه مربوطه  به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد .

کاالردیف
مقدار 

کیلوگرم
تضمین شرکت 

زمان  بازگشائی پاکت زمان تحویل پاکتهانوع ضمانتنامهدر مزایده

1
انواع 

سیم مسی 
اسقاطی 

20.000724.000.000
1-ضمانتنامه بانکی

صادره  2-ضمانتنامه 
گر  بیمه  موسسات  توسط 

دارای مجوز
3-مطالبات تائید شده

شده  تضمین  4-چک 
بانکی

ساعت
 13

98/12/01
ساعت
10:30

 
98/12/03

2
انواع سیم 
آلومینیوم 

اسقاطی
5.00065.000.000

1- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
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آگهی مزایده عمومی 98/158/603/3
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد- نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد



رفتیمساحلسانتامونیکا...قرقرفیلمبرداری
قدسزندگی:حامد بهداد که چند روز 
پیش، اظهارنظرش درباره اغتشاش های 
آبان 98 و »خوِد خوِد مردم« گفتنش، 
حاشیه ساز شــد، شاید یادش رفته بود 
که دقیقاً همان روزهای حســاس آبان 
ماه چــه چیزهایی در اینســتاگرامش 

نوشته بود. 
باشگاه خبرنگاران جوان اما این پست حامدخان را دیروز منتشر کرد: »چند 
روز پیــش به اتفاق کوهیار کالری و ســپهر میکائیلیان رفتیم برای یکی از 
موزیکایی که به تازگی ســاختم ویدئو کلیپ بسازیم... سوار ماشین شدیم و 
رفتیم برای فیلم برداری کنار ساحل سانتا مونیکا. کوهیار وسط راه پرسید: 
عموجان چی شد که شما یاد کلیپ ساختن افتادی؟ جواب دادم: حوصله مون 
سر رفته عزیز، باس یه کاری کرد... یه نمای ساده و ایده ساده رو با هم اوکی 
کردیم و فیلمو به سبک قدیم جا زدیم تو قوطی یه دوربین سوپر ١٦ کوکی 
که غنیمت پیدا کرده بودیم و رو ســه پایه گذاشــتیم و قرقر فیلم برداری... 
کم کم هوا خنک شد و برگشتیم سمت خونه هامون. دلم می خواست یه سوپ 
داغ بزنم حالم جا بیاد. سردم بود. بچه ها وقت نداشتن. نخود نخود شد و هر 

کی رفت سی خود. آبان ١٣98«.

حداقلموضعبگیرید!
هیئــت داوران بخــش ویــژه جــوان 
بین المللی شعر  چهاردهمین جشنواره 
فجــر، چند روز پیش نام هفت شــاعر 
برگزیده ایــن بخش را اعــالم کردند 
که نام »ســارا متقی« یکــی از افرادی 
کــه خیلی هــا او را بابت پســت های 
توهین آمیــزش بــه انقالب و شــهدا 

می شناسند، در این لیست به چشم می خورد. 
کاربران هم پس انتشار این لیســت جنجالی در فضای مجازی، واکنش 
تنــدی به آن نشــان دادند. ســید محمــود رضوی در این باره نوشــته 
اســت:»آقای دکتر صالحی با شــناخت بیســت و چند ســاله ای  که از 
حضرت عالی دارم، کمترین انتظارم موضع گیری انقالبی توســط شــما و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص خانم سارا متقی، شاعر  هتاک 

به قهرمان و اسطوره  ایران، حاج قاسم سلیمانی است«.

آنچهازجانِنقشممیخواستم
بهنوش طباطبایی، با انتشار تصویری از 
حضورش در یکی از سکانس های فیلم 
ماجــرای نیمروز2 یا همان »رد خون« 
در صفحه اینستاگرامش نوشت: »گاهی 
یک عکس از یک صحنه فیلم می تواند 
تأثیرگذار تر از خود آن سکانس در فیلم 

باشد. 
مجیــد طالبی با این عکس عیان کرد هر آنچه من می خواســتم از جاِن 
نقِش »ســیما« عیان کنــم در »ردخون«. خونی که ردش پیداســت تا 
ســال ها، سال های پس از آن. تبریک به مجید طالبی و مریم تختکشیان 
عزیز که نامزدهای بخش عکس در مســابقه تبلیغات سینمای ایران در 

سی و هشتمین دوره فیلم فجر شدند«.

محمدتربتزادهتقریباً ١0 روز پیش بود که تصاویر 
هزاران الشــه پرنده در فضای مجازی ســروصدا به راه 
انداخت. آن روزها حامیان محیط زیســتی سرشــان 
حسابی به آتش سوزی های گسترده در استرالیا گرم بود 
و آنچنان که باید و شــاید، فرصت نکردند برای هزاران 
پرنده که بیخ گوش خودمان و در تاالب »میانکاله« تلف 
شــده بودند، دل بسوزانند. به همین خاطر هم بود که 
کاربران فضای مجازی از همان روزهای اول، هشتگ های 
مربوط به تلفات پرندگان در تاالب میانکاله را در فضای 
مجــازی داغ کردند و فعاالن محیط زیســتی را بابت 
سکوتشان در این زمینه، مورد انتقاد شدید قرار دادند. از 
آنجا به بعد بود که نام تاالب میانکاله به رسانه های داخلی 
و خارجی کشیده شد. این بار اما نه به عنوان مکانی که 
در دنیا به بهشت پرندگان مهاجر معروف شده، بلکه به 
عنوان قتلگاه هزاران پرنده که خیلی هایشان از گونه های 

خاص و کمیاب در جهان به حساب می آمدند.

  تکذیب اندر تکذیب!
مرگ و میــر پرندگان مهاجر در تــاالب میانکاله هم 
مثل خیلی از موارد مشابهش، در ابتدای کار، چندین 
نوبت توسط مســئوالن مربوطه تکذیب شد، اما پس 
از حضــور عکاس ها و خبرنگارها در منطقه و انتشــار 
تصاویر دردناک این فاجعه، مسئوالن درنهایت مجبور 
شــدند وقوع این حادثه را تأیید کنند، اما چندین روز 
طول کشید تا آمار رسمی تلفات اعالم شود. تلفات از 
4 هزار پرنده شــروع شــد اما آمارش روز به روز باالتر 
می رفت. شــاید در روزهای اولی کــه اخبار مربوط به 
تلفات رسانه ای شده بود، هیچ کس فکرش را نمی کرد 
که تعداد پرندگاِن تلف شــده، به حدود ١5 هزار بال 
برسد! آماری که اگرچه مسئوالن می گویند باالتر از این 
نمی رود اما به گفته محلی ها، تلفات هنوز به طور کامل 
متوقف نشده و هر روز، الشه های بیشتری در مناطق 

مختلف میانکاله یافت می شود.

  مواد سمی صنعتی و کشاورزی
اگر از طریق هشتگ #میانکاله چرخی در فضای مجازی 
بزنید، با انبوهی از شــایعات عجیــب و غریب درباره 
پرندگان تلف شده در این تاالب رو به رو می شوید که 
نه می شود به آن ها اعتماد کرد و نه می توان به طور صد 

درصد ردشان کرد. 
داغ تریــن شــایعه این روزهــای فضای مجــازی به 
آلودگی هایی مربوط می شــود که بــه دلیل کوتاهی 
مسئوالن، وارد تاالب شده است. کاربران فضای مجازی 
و بخشــی از فعاالن محیط زیســتی می گویند ورود 
مواد ســمی کارخانه های صنعتی و همچنین استفاده 
شکارچیان از طعمه های سمی، تاالب میانکاله را به این 
روز انداخته است؛ اما شهاب الدین منتظمی، مدیرکل 
دفتر مدیریت حیات  وحش ســازمان حفاظت محیط 
زیست در زمینه این شایعه گفته است: »باید بپذیریم 
که اگر سموم کشاورزی، صنعتی و... به طور مستقیم به 
آب وارد شده بود، سایر آبزیان از جمله ماهیان نیز باید 
تلف می شدند درحالی که جمعیت زیاد تلف شدگان در 

میانکاله پرندگان کنار آبزی هستند«.

  تلفات ادامه دارد
حــدود پنــج روز طول کشــید تا در میان شــایعات 
جور واجور، مسئوالن مرتبط باالخره دلیل اصلی مرگ 

و میر پرندگان در تاالب میانکاله را اعالم کنند. مدیرکل 
دامپزشکی مازندران عصر چهارشنبه، نهم بهمن با اعالم 
اینکه دلیل قطعی تلفات چندیــن هزار بالی پرندگان 
مهاجر در تاالب بین المللی میانکاله ناشــی از بیماری 
بوتولیســم بوده، گفته بود: »تلفــات پرندگان متوقف 
و به اســتناد گزارش یگان حفاظت محیط زیســت و 
کارشناسان دامپزشکی حاضر در منطقه از روز گذشته 
تلفات پرندگان مهاجر به صفر رسید و گزارشی از تلفات 
جدید تاکنون نداشــته ایم و این به معنای پایان تلفات 

است«.
دکتر سیدحســین رضوانــی همچنین گفتــه بود: 
»پاک ســازی منطقه از الشــه پرندگان تلف شده در 
بیشــتر نقاط تاالب بین المللی میانکاله به پایان رسید 
و پیش بینــی می شــود حداکثر تا پایــان وقت امروز 
)چهارشنبه گذشته( بقیه الشه های احتمالی باقی مانده 
که نمی تواند زیاد باشد، جمع آوری و تاالب به طور کامل 

از الشه پرندگان پاک سازی شود«.
با وجود این محلی ها به خبرنگاران حاضر در میانکاله 
گفته انــد  تلفات هنوز ادامــه دارد و آمار تلفات روز به 
روز باالتر مــی رود. ایرنا همان زمان به نقل از چندین 
فعال محیط زیستی و ساکنان محلی میانکاله، نوشته 
بود: »هرچند تلفات پرندگان وحشی که چنگر معمولی 
و فالمینگو بیشــترین گونه آن ها را تشکیل می دادند 
نسبت به روزهای آغازین کاهش چشمگیری یافته، ولی 
همچنان این روند با دور کندتر نسبت به روزهای اولیه 
ادامه دارد و از چند هــزار در روز به کمتر از ١00 بال 

رسیده است«.

  فلج شدن ماهیچه گردن
»بوتولیســم« بیماری فلج کننده، کشنده و مرگباری 
است که معموالً در پرندگان آبزی حیات وحش اتفاق 
می افتــد و در اثر آن تعداد زیــادی از پرندگان دچار 
عفونت شــده و تلف می شــوند. آن طور که مسئوالن 
ســازمان محیط زیســت گفته اند، شــیوع بوتولیسم 
پرندگان می تواند هفته ها طول بکشــد و حتی ممکن 
اســت پس از مدتی، دوباره بازتولید شود. دقیق تر اگر 
بخواهیم بگوییم »کلستریدیوم بوتولیسم« یک باکتری 
بی هوازی اســت که در گیاهان فاســد و مواد حیوانی 
تکثیر می شود. هرچند فعاالن محیط زیست گفته اند 
این باکتــری فقط در دریاچه هــا و تاالب هایی تولید 
می شود که شرایط بهداشتی ناجوری داشته باشند اما 
براســاس گزارش هایی که مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست منتشر کرده اند، این باکتری در تاالب ها 
و دریاچه هایی که باالترین اســتانداردهای حفاظتی را 

داشته اند هم گزارش شده است.
ظاهراً این باکتری در جلبک ها و گیاهان دریایی اطراف 
تاالب ایجاد شــده و پرندگانی که از این طریق تغذیه 
می کردند، به آن مبتال شده اند و آن را به سایر پرندگان 

هم انتقال داده اند.
عالئم پیــش رونده این بیماری به گونه ای اســت که 
عضالت پرنده سســت و نرم و در نهایت فلج می شود 
و اثرات سم توکسین تولید شده در بدن پرندگان باقی 
می ماند. آن طور که مسئوالن گفته اند، پرنده های درگیر 
بیوتوکســین قادر به اســتفاده از بال ها و پاهای خود 
نیستند به همین خاطر دچار کم حرکتی و ناتوانی پرواز 
می شوند. این پرنده  ها به مرور دچار فلجی ماهیچه های 
گردن می شوند و توانایی عادی نگه داشتن سر خود را از 

دست می دهند و پس از مدتی تلف می شوند.

 سازمان حفاظت محیط زیست دروغ 
می گوید؟

بسیاری از فعاالن محیط زیستی و کاربران فضای مجازی 
اما هیچ جوره حاضر نیستند ادعای سازمان حفاظت محیط 
زیســت را بپذیرند. این دســته از فعاالن محیط زیستی 
معتقدند فقط نوع های خاصی از پرندگان تلف شــده اند 
درحالی که بیماری »بوتولیســم« در صورت شیوع، تمام 
پرندگان یک منطقه را دربرمی گیرد. عالوه بر این، فعاالن 
محیط زیستی ادعا کرده اند بیماری بوتولیسم میان آبزیان 
و پرندگان مشترک است اما در تاالب میانکاله حتی یک 

آبزی هم به بوتولیسم مبتال نشده است. 
مورد دیگری که ادعای ســازمان حفاظت محیط زیست 
را زیرســؤال برده، اضافه شــدن برخی دیگر از گونه های 
پرندگان وحشــی به خصوص پرندگان شکاری از جمله 
کاکایی به تلفات جدید اســت. البته مدیرکل دامپزشکی 
مازندران در مورد تردید برخی کارشناسان آبزی پروری در 
مورد اعالم بیماری بوتولیســم به عنوان علت مرگ گفته 
بود: »کارشناسان آبزی پروری به دلیل اینکه تلفات ماهی 
در تاالب میانکاله گزارش نشده، احتمال ابتال به بوتولیسم 
را مورد تردید قرار دادند. بیماری بوتولیسم دارای چندین 
تیپ مختلف است و نوعی که در تاالب بین المللی میانکاله 
مشاهده شده، تأثیرش تنها بر پرندگان است و به همین 
خاطر هم فقط پرندگان را دچار مسمومیت و سپس تلف 
کرد و تأثیری در ماهیان نداشــت، ضمن اینکه احتمال 

انتقال به انسان نیز در این تیپ وجود ندارد«.
هرچند کســانی که سازمان محیط زیســت را متهم به 
دروغگویی می کنند، دالیل محکم علمی برای ادعایشان 
نمی آورند اما ادامه دار شــدن تلفــات از یک طرف و ارائه 
نشــدن اطالعات بیشــتر از جزئیات بیماری، چگونگی 
شــیوع آن، اثرات احتمالی آن بر زندگی مردم به ویژه بر 
مرغداری های خانگی و غیره، روز به روز بیشتر به شایعات 

درباره این ماجرا دامن می زند.

  لطفًا نگران باشید!
تــا کنون بیش از ١2 هزار الشــه پرنــده در میانکاله 
جمع آوری شده اما براساس گفته  رسانه ها، هنوز چندین 
هزار الشه دیگر هم در منطقه وجود دارد. عالوه بر این، 
امکان دارد پرندگان وحشــی از طریق تغذیه الشه های 
باقی مانده، بیماری را در مناطق دیگر کشور هم گسترش 
دهند. بد نیست اما بدانید طبق گفته »عصر ایران« این 
ماجرا نخستین بار نیست که در کشورمان رخ می دهد و 
١2 سال پیش هم چنین فاجعه زیست محیطی رخ داده 
بود، اما آن زمان هیچ بررسی روی آن صورت نگرفت تا 
دلیل مرگ چند هزار پرنده معلوم شود. به همین خاطر 
امروز هیچ سابقه علمی از موضوعی که دوباره تکرار شده 
وجود ندارد. به همین خاطر اســت که فعاالن محیط 
زیستی می گویند این حادثه تلخ، ممکن است روز به روز 
ابعاد گسترده تری پیدا کند چون باکتری های موجود در 
تاالب می توانند بیش از ١00 نوع بیماری خطرناک دیگر 
در پرندگان ایجاد کنند و یا حتی در سال های آینده هم 
تکرار شوند. مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
اما هیچ واکنشــی به نگرانی ها درباره این ماجرا نشان 
نداده اند و همچنان معتقدند با پایان یافتن روند تلفات در 
میانکاله، پرونده مرگ و میر در این تاالب هم بسته شده 

و جای هیچ نگرانی  نیست!

اسمها؛اینجا،آنجا،همهجا
رقیهتوســلی:با یک ســینی چای می روم توی حیاط. برای »قارقارک« 
خواستگار آمده. این دومین نفر است که توی این هفته برای بُردنش پا پیش 
گذاشــته. آقاجان، ماشینش را این طور صدا می زد؛ چارچرخ، اُتول، قارقارک، 

بنزین خور.
راه کج می کنم سمت زیرزمین. دست می کشم روی آجرهای کهنه. یک عمر 
جای سرداب و انبار، به این تکه حیاط می گفتیم »ترشی خانه«، »مرباخانه«. 
چون »عزیز« می گفت. استاد چادر به کمری که خمره ها و دبه ها و سرنیزه ها 

انگار به فرمانش بودند. 
می نشینم روی پله ها. دل و دماغ رفتن به کوی خاطرات را ندارم. بس که هیچ 

چیز دیگر شکل قدیم ها و آن وقت ها نیست. 
مشغول سیروسلوکم که جیِب ژاکتم می لرزد. گوشی ام را می آورم بیرون. روی 
صفحه اش نوشته »عشــقک«. ناخودآگاه لبم منحنی می شود. »آبان« است 

پشت خط.
بعِد پایان مکالمه به تنها چیزی که فکر می کنم اسم های ثانویه است. اسامی 
بی شماری که توی روزمره مان پخش است و می تواند مشت مشت حال قشنگ 
و ردپا از خودش جا بگذارد. فکر می کنم به اینکه واقعاً یک اسم گاهی چقدر 

آدم را زیرورو می کند.
که برادرخان صدا می زند: بیا ته تغاری که اتول رفتنی شد...

همین که پا می شــوم بروم ســر از گپ و گفت خواستگار جدید دربیاورم، از 
آپارتمان ســمت چپی، نعره بلندی می ریزد بیرون و بالکنی پُر می شــود از 

زدوخورد. 
خشــکم می زند. می بینم و می شنوم و نمی بینم و نمی شنوم. فوبیای فهم در 
مواقع بحرانی می آید ســراغم و یقــه ام را می گیرد. با وجودی که صفر تا صد 
ماجرا جلوی چشــمم اتفاق می افتد اما از کل نزاع خشونتبار فقط می فهمم 
دعوا سر پاکت سیگار است. سر نوجوان خانواده. همان که هوار می کشد به من 

نچسبانید: بنگی، الوات، بی عار... من سهیلم.
پینوشــت:حواســم جمع تر می شــود. القاِب برازنده را می گذارم بمانند 
سرجایشــان و بدها را می فرستم آنجا که عرب، نی انداخت. از کنار اسم فرید 

مثالً »فرفری« را پاک می کنم و از توی ذهنم »بامزی« را از بهاره.
دیگر می دانم بعضی اسم ها، احساساِت انسانی را می جوند.
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 نیمکت استقالل 
بالی جان فرهاد

اوضاعدراردوگاهپرسپولیسبحرانیاست

سرخ ها در انتظار معجزه مالی

گفتوگوبابرگزیدهبخش»شعربزرگسال«چهاردهمیندورهجشنوارهشعرفجر

زندگی می کنم تا برای شعرهایم سوژه پیدا کنم

پُرخاطره...پُرحادثه

فؤادآگاه:١4 بهمن 57 را می شود یکی از روزهای بسیار پُرکار برای کادر مرکزی 
انقالب اسالمی و روزی پرخاطره و پررویداد از دهه فجر دانست. روزنامه های ایران، 
١4 بهمن را با تیترهای هشداری از سخنان روز گذشته امام)ره( آغاز کردند که به 
دولت بختیار گفته بودند: »کاری نکنید مردم را به جهاد دعوت کنیم«. بخشی از 

اخبار و رویدادهای مهم دیگر این روز را در ادامه و فهرست وار بخوانید: 
 اجتماع مشــتاقان زیارت امام خمینی)ره( در مقابل محل اقامت ایشان در 
مدرسه رفاه؛ یونایتد پرس خبر می دهد جمعیت مشتاق دیدارکننده، در این 

روز افزون بر 4.5 میلیون نفر تخمین زده می شود.
کارکنــان روزنامه اطالعات در این روز به دیدار امام)ره( رفتند... ایشــان در 
ســخنانی فرمودند: موضع اسالمی شما به ما رسیده است. امیدواریم کوشش 
کنید واقعیات را آن طور که هست، بازگو کنید و سعی داشته باشید نوشته  های 
شما در بطن انقالب و ملت تفرقه نیندازد. اهل قلم، وظیفه خطیری دارند و باید 
هوشیار و مراقب باشند... سعی کنید وقتی انقالب ملت ما یک انقالب اسالمی 

است، روزنامه شما نیز آینه  ای باشد که این انقالب را بازگو کند.
 امام)ره( یک سخنرانی در جمع روحانیون و سخنرانی دیگری نیز در جمع 

اعضای کمیته استقبال کردند.
 جواد شهرستانی، شهردار تهران، استعفایش را تقدیم امام)ره( کرده و ایشان 

ضمن قبول این استعفا وی را دوباره به عنوان شهردار تهران منصوب کردند.
 جلســه شورای انقالب با حضور امام)ره( تشــکیل شد و اعضای حاضر در 
جلســه، دکتر بازرگان را به عنوان نخست وزیر پیشــنهاد کردند. امام)ره( با 

نخست وزیری وی در دولت موقت موافقت کردند.
 خبرگزاری فرانســه گزارش داد بختیار در گفت و گو با روزنامه لوماتن گفته 
است: برخی اوقات صبر بهترین تاکتیک است و اگر آیت اهلل خمینی بخواهد در 
شهر مقدس قم دولت پیشنهادی خود را به وجود آورد، به او اجازه خواهم داد 

دولتی شبیه به واتیکان تأسیس کند. 
 دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور با تظاهرات در مقابل سفارتخانه های 

ایران در آمریکا، لبنان و استرالیا از رژیم سلطنتی ایران ابراز انزجار کردند.
 تظاهرات مردم در برخی از شهرســتان ها به صورت آرام و بدون درگیری با 

مأموران، امروز نیز ادامه یافت. 
40 تن دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی از سمت خود استعفا کردند. 
 روزنامه »الوطن العربی« نوشــت: یک ژنرال ارتش به مالقات شاه در خارج 

از کشور رفت.
 خبرگزاری هــای غربی اعالم کردند تا ١4 بهمن ٣5 هزار آمریکایی از ایران 

خارج شده و آمریکا نیز ارتباط خود با شاه را قطع کرده است.
 یاسرعرفات در پیامی برای امام خمینی)ره( اظهار کرد نتایج پیروزی ملت 

ایران در مرز های آن کشور متوقف نخواهد شد.
 کمیته اعتصابات به کارکنان گمرک مرز بازرگان اعالم کرد که باید هرچه 

زودتر هزار کامیون مواد غذایی و احتیاجات ضروری مردم را تخلیه کنند. 
 گروه هــای مختلف مردم، چه در اجتماعــات خویش و چه در اطالعیه ها، 
خواستار خروج هایزر از ایران شده اند و این در حالی است که سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا رســماً اعالم داشته دولت آمریکا به پشتیبانی از دولت بختیار 

همچنان ادامه می دهد.
 روزنامه لبنانی النهار نوشــت: امام خمینی)ره( از قبول یک هیئت مذهبی 
مصری که از ســوی انور ســادات مأمور شــده بود امام را به قبول اصل رژیم 

سلطنتی در ایران ترغیب کند، خودداری کرده اند.

»دلهالی«ازروزهایجدیدوبهترخودمیگوید
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