
 

قویشدن،سرنوشتجدیدیبرایجامعهاسالمیرقممیزند
»قوی شــدن« تعبیری است که در سخنرانی های حجتاالسالمدکترپیروزمنددرگفتوگوباقدس: معارف

اخیر رهبر معظم انقالب مکرر بیان شده و این راهبردی است 
که ایشان با تکیه بر مبانی دینی همواره بر آن تأکید داشته اند. 

 ............ صفحه 5قدرتمند شدن امت اسالمی خواسته...
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برد تاریخی شرقی ها در مهم ترین جایزه سینمایی غرب با محمد مالعباسی درباره کتاب »انقالب تصورناپذیر در ایران«   پاسخ ربیعی به شایعه استعفای روحانی

 :jحضرت علی
معیار بندگی و 

عبودیّت پروردگار، 
خلوص نّیت است. 
غررالحكم،ص 215
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توفان زرد 
در اسکار سفید پوست ها

زبان علوم اجتماعی جدید 
در تعریف انقالب اسالمی الکن است

دولت تا 12 مرداد 14۰۰ 
پای پیمان خود می ایستد

 ............ صفحه 9

 رئیس جمهور در سخنرانی22 بهمن: 

هرگاه همه با هم بودیم ،آمریکا شکست خورده است

جشنوارهسیوهشتم
فیلمفجردرسانسآخر

پرواز سیمرغ ها  
تا »خورشید«

 دیروز به  وقت ۲۲ بهمن، ۴۱ سال پس از انقالب در جشن سالگرد پیروزی  سیاست
مردمی ترین انقالب دنیا، همه آمدند در سراسر کشور، نسل  در نسل، اولی، دومی، سومی 

و نسل چهارمی های پس از انقالب، پیر و جوان و زن و مرد تا بودنشان را فریاد بزنند.
مردم دیار ســتارخان و باقرخان با شــعار »آذربایجان اویاخدی، انقالب دایاخدی«، آمدند تا 
بگویند آذربایجان بیدار است و مدافع انقالب. مردم دیار میرزا کوچک خان جنگلی هم صدای 
خروششان در گوش جنگل و دشت ها پیچید. مازنی ها هم آمدند، مردم دریادلی که وحدت و 
عشق به ایرانشان را از شمال ایران به بوشهر، بندرعباس، خوزستان تا دیار خلیج تا ابد فارس 

 ............ صفحه ۲گره زدند تا همگی بگویند ما از ترامپ و تهدیدهایش نمی ترسیم...

عزمجدیمتخصصانایرانی
برایفتحقلههای

دانشفضایی

شکستمقدمه
ظفراست

بازسازی
ایران-ژاپن

توسطپرسپولیس!

سپاهان
آبروداریکرد

 ............ صفحه 7 ............ صفحه ۱0

درسالگردپیروزیانقالباسالمی
کارشناسانازالزاماتقویشدن

دراقتصادمیگویند

20فرمان
برایآینده
اقتصادایران

 ............ صفحه 6

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی پناهی

همزمان با اعالم رسمی نتایج احراز صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، 
گروه های سیاسی نیز لیست نهایی نامزدهایشان را در شهرهای مهم اعالم کردند، 
بی شک تهران با توجه به تمرکز سیاسی و تأثیر قابل  توجه بر همه کشور، اهمیتی 
دوچندان دارد )که در جای خود نشــان دهنده ضعف بزرگ در انتخابات و فرایند 

تقنین در کشورمان است؛ چرا که 30 نماینده...

صندلیسبزمجلس
برایسیاستمدارانیامتخصصان؟

 ............ صفحه ۲

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
خدمات نگهبانی شبکه بهداشت 

و درمان شهرستان فریمان 
شرح در صفحه 8

,ع
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14
42
1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
خدمات پرستاری واحدهای تابعه 

شرح در صفحه 8
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول

 بیمارستان 64 تختخوابی گلبهار 

شرح در صفحه 8
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول 

خدمات نگهبانی بیمارستان طالقانی 
شرح در صفحه 8
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14
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
یک دستگاه UPSبیمارستان اکبر 

شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
خدمات عمومی شبکه بهداشت 

و درمان شهرستان فریمان 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
خدمات کمک پرستاری 

واحدهای تابعه 
شرح در صفحه 8
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98
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 ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری و اس�تانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل 
را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  . 

ف
دی

ر

مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوع
به ریال

مبلغ تضمین فرآیند  
ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1
خدمات  واگذاری  قرارداد  عملیات  اجرای 
امور  در  مهندسی  فنی  امور  و  پشتیبانی 
مشهد آب  توزیع  شبکه  حوادث  امداد  ادارات 

2442/905/939/0931/151/000/000 ماه
اداره 7 اداره کار و امور 

اجتماعی 

1. واریز نقدی به حساب جاری شماره 
شعبه  پاسارگاد  بانکی    100050005

آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت

4 . چک تضمین شده بانکی
2

شبکه  توسعه  و  انشعابات  نصب  عملیات  اجرای 
فاضالب در سطح منطقه دو فاز 9 ) بدون لوازم (

84/500/510/800204/000/000 ماه
رتبه 5 آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد .     2- محل تامبن اعتبار : بودجه غیر عمرانی .    
3-  تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1398/11/21 لغایت 1398/11/26 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .

4- آخرین مهلت عودت پاکات مناقصه تکمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 98/12/6 و به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت 
آب و فاضالب مشهد می باشد ، تلفن 37008124 .   

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .       6-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

آب نعمت بزرگ الهی است آن را هدر ندهیم .
  ))آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ((

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

/ع
98
14
34
5

» منـاقصـه عمومـی «
موسسه تامین و پشتیبانی رضوی در نظر دارد به منظور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان آستان قدس رضوی بوسیله 
خودروه�ای س�واری و تعداد مح�دود وانت پیکان،مزدا دوکابین،نیس�ان و فوتون یخچال�دار از طریق  برگزاری 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه حداکثر تا ساعت 13 مورخ  30/ 98/11 به آدرس مشهد-چهارراه شهدا-
بازار مرکزی فاز 1-پالک 304- مدیریت امور مالی و اداری موسس�ه تامین و پش�تیبانی رضوی مراجعه فرمایند. هزینه چاپ آگهی 

فراخوان در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره تماس 05132001506  

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع مناقصه: مناقصه خرید تجهیزات زیرس��اخت فناوری )ش��امل: 4 دس��تگاه سرور، دو دستگاه سوییچ و یک 
دس��تگاه فایروال(     ش��رایط ش��رکت کنندگان در مناقصه: *  مهلت خرید و محل دریافت اسناد : روزهای کاری از 
تاریخ 98/11/23 تا تاریخ 98/11/29 از طریق س��ایتهای مربوطه و یا بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی ش��رکت 

توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 98/12/13و زمان گشایش پاکات ساعت 13:00 
روز ش��نبه مورخ 98/12/17 می باش��د.    مبلغ خرید اس��ناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 

بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها
*میزان کل تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( مبلغ  679.000.000 ریال می باشد که نحوه تهیه و ارائه 

آن در اسناد مناقصه اعالم شده است.

 به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل 
می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 31777413-0583 تماس یا به آدرس اینترنتی:  
نماین��د. مراجع��ه   WWW.IETS.MPORG.IR  -3    W W W.TAVANIR.ORG.IR  -2     WWW.NKEDC.IR  -1

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی   
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آگهی مناقصه عمومی ) یک  مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 98/323   

مقدار )دستگاه(شرح کاالردیف
1G10 سهسرور

G9 یکسرور
یکسوییچ 21

یکسوییچ 2
یکفایروال 3

)نوبت اول(

»22 بهمن ماه« 
یوم اهلل یوم اهلل

ایرانیانچهلویکمینسالروزپیروزی
مردمیترینانقالبجهانراجشنگرفتند

قــدسزندگیبا همه حاشــیه هایی که از 
جنس سینما و هنر بود، با همه حاشیه هایی که 
از جنس سینما نبود، با همه جنجال هایی که 
برایش ساختند و با همه حرف و حدیث هایی 
که پشت سرش و جلو رویش گفتند، جشنواره 
سی و هشــتم برگزار شد و منتخبانش را هم 
شــناخت. از نقد و نظرهایی که همین حاال به 

داوران جشنواره و...

............صفحه2قدسخراسان
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روزنامـه صبـح ایـران

جدیدترین آمار کدخدایی از بررسی صالحیت ها ایرنا: کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن تهران با بیان اینکه هیچ طیف گسترده ای از رد صالحیت ها 
وجود نداشته است، گفت: با توجه به تأیید صالحیت بیش از 7هزار و 1۰۰ داوطلب حضور در مجلس که باالی ۵۰ درصد ثبت نام کنندگان است، همه گروه ها و جناح های سیاسی می توانند در 

انتخابات حضور داشته باشند.

 دیروز به  وقــت ۲۲ بهمن، ۴۱ 
ســال پس از انقالب در جشــن 
سالگرد پیروزی مردمی ترین انقالب دنیا، 
همه آمدند در سراسر کشور، نسل  در نسل، 
اولی، دومی، ســومی و نسل چهارمی های 
پس از انقــالب، پیر و جوان و زن و مرد تا 

بودنشان را فریاد بزنند.
مــردم دیار ســتارخان و باقرخان با شــعار 
»آذربایجــان اویاخدی، انقــالب دایاخدی«، 
آمدند تا بگویند آذربایجان بیدار است و مدافع 
انقالب. مردم دیار میرزا کوچک خان جنگلی 
هم صدای خروششــان در گوش جنگل و 
دشــت ها پیچید. مازنی ها هم آمدند، مردم 
دریادلی که وحدت و عشق به ایرانشان را از 
شمال ایران به بوشهر، بندرعباس، خوزستان 
تا دیار خلیج تا ابد فارس گره زدند تا همگی 
بگویند ما از ترامپ و تهدیدهایش نمی ترسیم. 
سیستان و بلوچســتانی ها هم که بار دیگر 
وحدتشــان در شعارهایشان 
نمایان بود، شیعه و سنی در 
کنار و همــراه هم، همچنان 
استوار و پابرجا بر سر آرمان ها 
به صحنــه آمدند، روایتی که 
تا مرز غرب کشــور از ایالم و 
کردستان گرفته تا کرمانشاه 
تکرار می شود، مرزنشینانی که 
۴۱ سال است توطئه دشمنان 
را در تضعیف وحدتشان نقش 

بر آب کرده اند.
۲۲ بهمن صدای اصفهانی ها 
و مردم دیــار نقش جهان هم 
در جهــان پیچیــد، فریادی 
که همصدا با سراســر کشور 
حماســه ای تماشایی را خلق 
کرد، حماسه ای که همه در آن 
سهیم بودند. از یزدی های اهل 
دیار کویر تا قمی های شــهر 
خون و قیام. در جشن انقالبی که نخستین 
روزهــای ۴۱ ســالگی اش را تجربه می کند 
تهرانی ها هم در میدان آزادی روایتی دیگر از 
حضور میلیونی خود در تجدید میثاق با امام 
و شهدایشان را مقابل دوربین های عکاسان و 
خبرنگاران بردند تا جهان بداند و شاهد باشد 
که نمی تواند ملتــی را که تا پای جان برای 
آرمان هایش ایســتادگی کرده و شهید داده 
اســت به راحتی با توطئه ها، نقشه ها و وعده  

وعیدها فریب دهد.
در این راهپیمایی عظیم شعارهای »این  همه 
لشکر آمده به عشــق رهبر آمده«، »مرگ بر 
آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سخنی مشترک 
در بیــن تمامی راهپیمایان بــود اما در این 
میان عده ای از مسائل روز هم غفلت نکردند 
و مطالبات خودشــان را روی پالکاردهایی 
نوشتند، به این امید که گوش مسئوالن شنوا 
و چشمشان بینای این خواسته های مردمی 
باشــد، شــاید از امروز مردم انتظارشان این 
است پختگی انقالب ۴۱ ساله را در عملکرد 

مسئوالنشان ببینند.

 پیش بینی های ترامپ غلط از آب درآمد
اما امســال مصــادف شــدن چهلمین روز 
از شــهادت ســردار دل ها انگار دل ها را به 
یکدیگر نزدیک تر کرده بود و در کنار حمل 
تمثال هایی از بنیان گذار جمهوری اسالمی 

ایــران و رهبر معظم انقالب عکس شــهید 
ســلیمانی در دســت پیر و جوان با هدف 
رســاندن این پیام که راه او ادامــه دارد در 
تمامی مســیرهای راهپیمایــی خودنمایی 
می کرد. حضور امت همیشه در صحنه باری 
دیگر نشان داد که تحریم، تبعیض، مدیران 
دوتابعیتی، بی کفایتی برخی مسئوالن و یا 
اختالس ها هیچ  کدام سبب عقب نشینی این 
مردم در مسیر انقالب و والیت نشده است و 
حساب عده ای سودجو از خط انقالب و نظام 
جداست. مردمی که قرار بود از گرسنگی، فقر 
و فشــار تحریم از میانه راه انقالب برگردند، 
حاال سرافرازتر از همیشه با مشت هایی گره  
کرده ســقوط آمریکا و همپیمانانش را رقم 
زدند و لذا پیش بینی های ترامپ و اطرافیانش 

باز هم غلط درآمد.

 سخنرانی رئیس جمهور در تهران
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر تهران گفت: 
تمام انقالب ما در واقع یک انتخاب بود. من 
می خواهم به پرسشی که در ذهن برخی از 
نسل ســوم و چهارم انقالب ممکن است به 
وجود آمده باشــد، پاسخ دهم که چرا ملت 
ایران در ۴۱ ســال پیش انقالب را انتخاب و 

چرا رژیم گذشته را سرنگون کرد.
وی ادامه داد: در واقع انقالب اســالمی ایران 
مبتنی بر یک انتخاب بــود؛ مردم و ملت ما 
بین یک رژیم فاســد وابسته به آمریکا و یک 
نظام مردم ساالر دینی، بین یک فاسدی مثل 
شاه ملعون و مثل انسانی با ایمان و با دانش و 
سیاست همچون امام)ره(، امام)ره( را انتخاب 

کردند. مردم ســاالری را انتخاب کردند. بین 
وابســتگی به ابرقدرت ها و استقالل، مردم ما 
اســتقالل را انتخاب کردند. رئیس جمهوری 
گفت: به اعتقاد من این انتخابات و این انتخاب 
امروز هم در پیش روی مردم باشد، پاسخ مردم 
امروز ما همان پاسخ ۴۱ سال پیش خواهد بود. 
بسیار مهم است که به این نکته توجه کنید که 
انقالب اسالمی مبتنی بر انتخاب بود و باالترین 
ثمره انقالب نیز انتخاب است. انقالب از انتخاب 
است و انتخاب از انقالب است. یعنی مردم ما 
بین اسالم و کفر، بین حق و باطل، بین نظام 
مردمی و دیکتاتوری مســیر حــق و عدل را 

انتخاب کردند.

 اگر رژیم گذشته به مردم اجازه 
انتخاب می داد نیازی به انقالب نبود

روحانی یادآور شد: اگر رژیم فاسد گذشته 
به مــردم اجازه انتخاب مــی داد نیازی به 
انقالب نبود. اگر رژیم گذشته مردم را آزاد 
می گذاشــت تا در نوع حکومت، حکومت 
خود را برگزیننــد و انتخاب کنند، در نوع 
قانون اساسی، قانون اساسی مورد نظر خود 
را انتخاب کنند، بین استقالل و وابستگی 
مردم اســتقالل را انتخاب کنند، اگر رژیم 
گذشــته به یک انتخابات سالم و آزاد ملی 

تن می داد انقالبی نمی شد.
وی تأکید کرد: انقالب بر مبنای آن بود 
که دِر انتخابات بســته شده بود. انسداد 
دِر انتخابــات و دروازه انتخابــات مردم 
را هدایت کرد تا از مســیر یک انقالب 
بزرگ این زنجیر را پــاره کنند و راه را 

برای انتخابات باز کنند.

 آمریکایی ها ۴۱ سال است خواب 
بازگشت به ایران را می بینند

وی خاطرنشــان کرد: انقالب اسالمی ایران 
تأثیرش تنها بر داخــل ایران نبود. تأثیرش 
بر منطقــه، جهــان، عموم مســلمانان و 
آزادی خواهان بود. برای قدرتی چون آمریکا 
تحمل انقالب اســالمی و پیروزی یک ملت 
بزرگ و بیرون راندن ابرقدرت آمریکا از این 
سرزمین غیر قابل تحمل بود و طبیعی است 
که از ۴۱ سال پیش هر شب خواب بازگشت 

به این سرزمین را ببینند.

 نیروی مسلح در کنار مردم است
رئیس جمهور در بخشی از سخنانش گفت: 
مردم ما برای بدرقه شهید بزرگوار سلیمانی 
بــه خیابان آمدند و از نیروهای مســلح و 
دولت انتقام خواستند، نیروهای مسلح ما 
به آنچه مردم خواستند عمل کردند اینکه 
عین االســد آمریکا در عراق موشــکباران 
می شود یعنی اجرای خواست مردم. مردم 
انتقام را خواستند نیروهای مسلح ما سخن 

مردم را به کرسی نشاندند.
روحانی اظهار کــرد:  آن روز که هواپیمایی 
در کنار فرودگاه ما، آســمان را نیلی کرد و 
قلب ما را ســوزاند و قلب رهبری را، مردم از 
مســئوالن عذرخواهی خواستند و نیروهای 
مســلح ما عمل کردند، به صراحت از مردم 
عذرخواهی کردند و به مردم قول دادند دقت 
خواهند کرد دیگر چنین اشتباهی هرگز تکرار 
نشود، نیروی مسلحی که با مردم است و به 
خواست مردم عمل می کند نیروی مسلحی 
که در کنار مردم است این همانی است که راه 

انقالب اسالمی ما تعیین کرده است.
رئیس جمهوری افزود: به نکته بسیار مهمی 
اشاره کنم؛ جوانان و مردم عزیز ایران، گاهی 
سخنانی در رسانه ها مطرح می شود که با راه 
امام)ره( و انقالب ما در تضاد اســت، یادتان 
نرود امام همواره تأکید کرد گفت همه با هم. 
این همه با هم یک اســتراتژی مهم انقالب 

اسالمی بود.

 نگذاریم کسی بگوید 
این جناح یا آن جناح 

وی یادآور شد:  هرگاه همه با هم بودیم، ۲۲ 
بهمن آفریده می شود، آمریکا شکست خورده 
است، شــکوفایی در این کشور اتفاق افتاده 
است، نگذاریم عده ای بگویند این جناح یا آن 
جناح، نه استراتژی ما همه با هم است، همه 
در کنار هم باید از این کشور دفاع کنیم، با هم 
باید در برابر آمریکا بایستیم و از حقوق ملت 
ایران دفاع کنیم. این انقالب متعلق به همه 

است برای گروه و فرد خاصی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه 
ابعاد شهید سلیمانی را مد نظر قرار دهیم، او 
دنبال جنگ در منطقه نبود آمریکایی ها دروغ 
می گویند، شهید سلیمانی دنبال بی ثباتی در 
منطقه نبود، آمریکا و اسرائیل دروغ می گویند، 
او به دنبال ثبات بود، شهید سلیمانی به کمک 
مردم عراق و ارتش عراق به عراق ثبات داد، 
به سوریه و لبنان ثبات داد و به منطقه امنیت 
داد، شهید سلیمانی مرد جنگ و صلح بود، 
جنگی که به صلح منتهی شود و صلحی که 
آنچنان قوی باشیم جنگی ایجاد نشود، قدرت 

و قوت ماست که صلح را حفاظت می کند.

رئیس جمهور در سخنرانی 22 بهمن:

هرگاه همه با هم بودیم، آمریکا شکست خورده است

 دولت ها آمدند و رفتند، مجلسی ها آمدند و رفتند ولی قدر این امت خداجو را ندانستند و 
در حقشان جفا کردند، به خاطر حفظ منافع خود و آقازاده هایشان! این شرط انصاف نبود!! و 

حق این ملت نبود. 09350007054
 با سالم. با توجه به اینکه سال جاری هنرمندان را و اکنون وکال را از پرداخت مالیات معاف 
کرده اند پس نتیجه می گیریم فقط تو این کشور باید طبقه کارگر قشر ضعیف و ناتوان مالیات 

بپردازند. متأسفم برای این قانون مداری مسئوالن.  09150001815
 رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کردند )98/۱۱/۲۱ روزنامه قدس، صفحه اقتصاد( که افشای 
فیش های حقوقی مدیران... کار خوبی نیست!؟ خواستم بگویم بزرگوار، برعکس کار بسیار 
خوبی است اگر ریگی در کفش و ... نباشد؟ پیشنهاد می کنم حتماً حتماً ترجمه های فارسِی 
نهج البالغه موالیمان علی)ع( را با تأمل مطالعه بفرمایید. حتماً برای شما که مسئولیتی در 

کشور دارید مفید است. ان شاءاهلل. 09150008724
 سالم، واقعاً جای تأسف دارد با این همه هیاهو و گنده گویی دولت و کمیته امداد ماهی 
فقط ۱70 تومان مســتمری به مددجویان می دهند و فقط ۱0 هزار تومان از سال گذشته 
به مســتمری این افراد اضافه شــده! کدام سیاســتمدار با این پول زندگی اش می گذرد؟ 

09390006627
 آقای دولت با مردم چکار می کنید چرا این قدر گرانی؟ یک فکری، چاره ای، اندیشه ای 
برای مردم بکنید. مگر همین مردم نبودند انقالب کردند مگر همین مردم نبودند شهید 
دادند مگر همین مردم نبودند برای شــهادت سردار بزرگ اشک ریختند پس بدانید 
همین مردم جمهوری و انقالب اسالمی را دوست دارند شما دولتمردان مردم را دوست 

دارید به فکرشان هستید؟ 09150008123
 چرا از دولت کارهای دلسردکننده می بینیم؟ 09020008042 

صندلی سبز مجلس برای سیاستمداران یا متخصصان؟
همزمان با اعالم رســمی نتایج احراز صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، 
گروه های سیاســی نیز لیست نهایی نامزدهایشان را در شهرهای مهم اعالم کردند، 
بی شــک تهران با توجه به تمرکز سیاسی و تأثیر قابل  توجه بر همه کشور، اهمیتی 
دوچندان دارد )که در جای خود نشان دهنده ضعف بزرگ در انتخابات و فرایند تقنین 
در کشورمان است؛ چرا که 30 نماینده تهران در حالی بر کل کشور تأثیر می گذارند 

که 8میلیون شهروند تهرانی بدون امکان ارتباط مستقیم، بایستی آن ها را برگزینند(.
برخالف هیاهوی چند روز اخیر مبنی بر زیر ســؤال رفتن جمهوریت نظام به واسطه 
رد صالحیت ها یا حذف یک جریان سیاسی، اما گویا همه جریان های سیاسی اعم از 
اصول گرا و اصالح طلب یا جریان های عدالت خواهان یا وابسته به دولت اسب خود را 
برای پیروزی در انتخابات زین کرده اند، به طور نمونه حزب سازندگی که به نوعی نقش 
پدرخوانده را برای اصالح طلبان دارد، اعالم کرده است که به زودی لیست جداگانه خود 
برای تهران را اعالم می کند یا شــورای ائتالف نیروهای انقالب )اصول گرایان( نیز از 
لیست 30 نفره و پرحاشیه خود رونمایی کرده است. عدالت خواهان نیز به شکل فردی 
یا پویشی در شبکه های اجتماعی فعال  شده اند. اما نگاهی به چهره های لیست های 
اعالم  شده یا لیست های محتمل این پرسش را مطرح می کند که صندلی سبز مجلس 
به سیاستمداران خواهد رسید یا متخصصان؟ قطعاً نمی توان پیشگویی کرد اما نکاتی 

در این زمینه قابل  توجه است.
از نظر قواعد دموکراسی، مجلس به عنوان یکی از سه رکن دموکراسی شناخته می شود، 
قاعده دموکراسی در تعیین ارکان سه گانه دولت، مجلس و قوه قضائیه، ایجاد نظارت 
و تعادل یا همان Check & Balance است. در واقع مجلس برای آن تعریف شده 
است که مچ دولت را برای انحراف از قواعد دموکراسی و حقوق مردم بگیرد و برعکس 
دو رکن دیگر نیز همچنین. به زبان ساده تر مجلس نمی تواند به لحاظ سیاسی همسو 
با دولت باشد، این در حالی است که همه دولت ها تمایل دارند که مجلس های همسو 
با خود داشــته باشند تا هیچ مانعی برای اجرای برنامه هایشان نباشد. اظهارات اخیر 

رئیس جمهور را هم می توان در همین چارچوب تحلیل کرد.
تجربه مجلس دهم نیز نشان داد که دولت با قدرت البی به راحتی می تواند الیحه های 
خودش را در مجلس پیش ببرد یا مانع طرح های مخالف خود شود. به  طور نمونه با 
نامه یک وزیر دولت، موافقان طرح مالیات نظر خود را به مخالف تغییر دادند تا آرزوی 

عدالت مالیاتی همچنان باقی بماند.
در چنین شرایطی هرچه مجلس به لحاظ سیاسی با دولت زاویه داشته باشد، مسیر 
دولت برای تصویب لوایح و طرح ها ســخت تر می شود مگر اینکه استدالل مناسبی 
برای پیشنهاد هایش داشته باشد. از این منظر سیاستمداران خطابه گر و رسانه ای شاید 
بیشتر به کار بیایند اما واقعیت این است که نداشتن تخصص به طور مشخص اقتصادی، 

موجب می شود که این غیرهمسویی به دعواهای سیاسی بی نتیجه تبدیل شود.
دعواهای سیاســی موجب سوگیری گروه های ذی نفع )اعم از دولت یا قوه قضائیه یا 
بخش خصوصی و...( می شود، یعنی حتی اگر حرف درستی هم بزنند به علت برچسب 
سیاسی، مقبولیت ندارد؛ اما از نگاه حل مسائل، کشور نیازمند متخصصانی است که به 
سالم سازی خود مجلس، حل مسئله شفافیت و تعارض منافع در نظام قانون گذاری، 
رفع موانع تولید، اصالح ســاختار بودجه و مالیــات، تعیین قواعد بانکداری و هزاران 
موضوع تخصصی دیگر تسلط داشته باشند. حال با این زاویه به لیست ها نگاه کنیم، 
چند نفرشان در این امور تخصص دارند یا قابلیت راهبری یک تیم متخصص در این 

زمینه را دارند؟ اصالً در این موارد غیر از حرف های شعاری، دیدگاه مشخصی دارند؟

چه کسی دروغ می گوید؛ 
آمریکا، طالبان یا هر دو؟!

تقریباً هر جا سخن از صلح در افغانستان به میان 
آید، حتماً ضمن آن تأکیدی بر گفت وگوهای 
بین االفغانی می شود. این تعبیر جهان شمول 
نظیر اغلب سخنان سیاستمداران خواسته ای 
مبهم، نارسا و نارس است. اما چرا چنین است؟ 
ماه هاست یک نماینده عالی رتبه کاخ سفید با 
سفر به سرتاسر منطقه و حتی دنیا، به مالقات 
هر ریاست دولت و دیدار با هر چهره ذی نفوذ 
در افغانستان رفته و ضمن آن به جلسات پی در 
پی و طوالنی خود با نمایندگان طالبان در قطر 
نیز ادامه داده است. هر بار که خبرنگاران خبر 
می دهند به زودی معاهده صلح میان کاخ سفید 
و رهبران طالبان در آستانه امضا شدن است، 
ناگهان اتفاقاتی رخ می دهد و اخباری سرلوحه 
رسانه ها می شود که همه چیز را به مدار صفر 

درجه و نقطه شروع بازمی گرداند.
در ایــن میان آمریکا طالبان را متهم می کند 
کــه تصمیم جدی بــرای صلح نــدارد. اگر 
بخواهیم ابتدا این ادعا را بررســی کنیم، باید 
بپذیریــم این وضعیــت در طالبان کمابیش 
مشــهود بوده و از گذشــته نیز آن ها سابقه 
توسل به چنین شــیوه هایی را در مذاکرات 
داشته اند. دالیل معقولی هم می توان برای این 
رفتار آن ها یافت. طالبان خود شامل انبوهی از 
گروه های کوچک تر با اهداف حتی گاه متضاد 
اســت. تأثیر بخش سیاسی و رهبری کل بر 
فرماندهان میدانی اندک اســت و به سادگی 
ممکن اســت آن ها از روشــن ترین فرمان ها 
تمرد کننــد. برخی کشــورهای منطقه بر 
تصمیمات آن ها نفوذ واضح دارند. در یک سال 
اخیر به سبب ارتباطات گسترده تر خارجی به 
نظر می رسد منابع مالی و تسلیحاتی تازه ای 
یافته اند و ایــن می تواند تمام معادالت صلح 
را به هم بریزد و انبوه دالیل دیگر که شــاید 
جان تمام آنچه گفته شد در این جمله یکی از 
چهره های سرشناس افغانستان خالصه شده 
باشــد که: آن ها در همه جا چون شــبح اند. 
معلوم نیست به فرمان چه کسانی می جنگند 
و به فرمان چه کسانی صلح می کنند. با اشباح 

چگونه می توان صلح کرد؟
در سمت دیگر اما طالبان کامالً مخالف این 
ادعاها هســتند و آن ها را شیطنت رسانه ای 
آمریکایی ها می دانند. آن ها مدعی اند جو ضد 
آمریکایی در کشور باال گرفته، نیروهایشان به 
سالح های ضدهوایی پیشرفته مجهز شده اند و 
این کل معادالت را تغییر می دهد و نیروهای 
دولتی افغانستان و متحدان آمریکایی آنان را 
در موضع ضعف جدی قرار می دهد. از این رو 
آمریکایی ها اصرار بــه آتش بس فوری دارند، 
چرا که تبعات ادامه جنگ برای آن ها بسیار 
ســنگین خواهد بود. در این بین بر مذاکرات 
طالبان با دولت نیز اصرار دارند تا شاید در پناه 
شروع این مذاکرات، شعله نبرد در نقاط درگیر 

کاهش یابد. 
افزایش تلفات آمریکایی هــا در ماه های اخیر 
نشان از صحت این ادعای طالبان دارد. بنابراین 
طالبان اصرار دارد پیــش از صلح با آمریکا و 
خــروج خارجی ها به هیچ وجه با دولت فعلی 
وارد مذاکره نمی شــود و تــازه پس از خروج 
بیگانگان دولت را نماینده واحد نمی داند، بلکه 
مدعی است باید تمام طرف های درگیر پای این 

مذاکره صلح میان خود افغانستانی ها بیایند.
این ادعای طالبان چندان بیراه هم نیست، زیرا 
اپوزیسیون این کشور معتقد است از نگاه قانون 
اساســی، ادامه ریاست جمهوری آقای غنی از 
اردیبهشت گذشته منقضی و غیرقانونی است و 
مهم تر از آن در کشوری سی و چند میلیونی، 
دولتی که با یک میلیون و 700 هزار رأی که 
300 هزار آن نیز به ادعای مخالفان تقلبی است 
چگونه می تواند یک دولت فراگیر و نماینده همه 
طرف ها و مردم برای مذاکره با طالبان محسوب 
شود؟ آنچه باز در همین سمت، یعنی جبهه 
روبه روی طالبان مســئله را پیچیده می کند، 
آن است که اپوزیسیون در افغانستان خود به 
ده ها و بلکه صدها زیرشــاخه تقسیم می شود 
که عموم آن ها دیگری را همچون دولت قبول 
ندارند. حتی گاه در یک شاخه اپوزیسیون، مثاًل 
»حزب جمعیت اسالمی« نفر دوم حزب یعنی 
ژنرال عطامحمد نور با جمعی از متحدانش در 
کنار دولت است و رهبر حزب و متحدانش در 
برابر دولت. از این رو طالبان هم کمابیش برای 
مذاکــرات حتی پس از صلح فرضی با آمریکا، 
اگر منصفانه بخواهیم قضــاوت کنیم با یک 
مجموعه معلوم طرف نیست. صدها و هزاران 
حــزب و گروه مدعی به همراه دولت در اینجا 
سهم خواهی می کنند، یعنی چیزی شبیه همان 

اشباح طالبان!
باری بــا خواندن این ســطور کــه هدف از 
نگارش آن تنها شــرح نقشه طرف های مؤثر 
در گفت وگوهــای صلح در هــر چهار طرف 
ماجرا یعنی طالبان، آمریکا، دولت افغانستان و 
اپوزیسیون پراکنده اما بسیار پرشمار این کشور 
است، مخاطب درمی یابد کابل و گفت وگوهای 
صلحش با چه آشــفته بازاری روبه رو است و 
مهم تر از آن پی می بــرد بیگانگانی که روزی 
با جنگی خونین و کشــتن ده هــا هزار نفر با 
ادعای آوردن صلح و دموکراسی خود را به این 
کشور تحمیل کردند، امروز سرزمین سرشار از 
جنگ و خونریزی از افغانستان ساخته و خود 

بزرگ ترین مانع صلح در آنجا شده اند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 هرگاه همه با هم 
بودیم، 22 بهمن 
آفریده می شود، 
آمریکا شکست 
خورده است، 
شکوفایی در این 
کشور اتفاق افتاده 
است، نگذاریم 
عده ای بگویند این 
جناح یا آن جناح، 
نه استراتژی ما 
همه با هم است، 
همه در کنار هم 
باید از این کشور 
دفاع کنیم
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برخیعناویناتهامی»روحاهللزم«اعالمشدبرنامهموشکیایرانبرامنیتاروپااثرمیگذارد
 سیاست   وزارت خارجــه فرانسه پرتاب 
ماهواره توســط ایــران را محکوم کرده و 
مدعی شده اســت که این اقدام بر خالف 
تعهدات بین المللی ایران اســت. در بیانیه 
وزارت خارجه فرانســه آمده است: »ایران، 
بر اساس بخشی از تعهداتش ذیل قطعنامه 
۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
نمی توانــد فعالیت هایی از جمله شــلیک 
بالستیک  موشک های  با  مرتبط  ]موشک[ 
دارای توانایــی حمل ســالح اتمی، انجام 
دهد«. این بیانیه می افزاید: »توسعه برنامه 
موشک های بالستیک ایران ثبات منطقه ای 
را تضعیــف کــرده و بر امنیــت اروپا اثر 

می گذارد. فرانسه از ایران می خواهد کاماًل 
به تعهــدات بین المللی خود در این حوزه 

پایبند باشد«. 
ســخنگوی وزارت خارجه ضمن رد بیانیه 
مداخله جویانه فرانسه، برنامه فضایی ایران 
را از حقوق ذاتی کشــور در توسعه علم و 
فناوری خواند و برنامه دفاع موشکی را هم 
مرتبط با قطعنامه ۲۲3۱ ندانست. یکشنبه 
شب ۲0 بهمن ماه ماهواره بر سیمرغ اقدام 
به پرتاب ماهواره »ظفــر« به فضا کرد که 
ایــن کار بــا موفقیت صــورت گرفت اما 
ماهواره بر به سرعت مورد نیاز برای تزریق 

ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.

 فارس   دادگاه رســیدگی بــه پرونده 
»روح اهلل زم« در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
تهران به ریاســت قاضــی صلواتی برگزار 
ابتــدای جلســه دادگاه، متن  شــد. در 
کیفرخواســت توســط نماینده دادستان 
قرائت شــد که متن کیفرخواست شامل 
افساد فی االرض،  اتهامی اســت.  بند   ۱۵
جاسوســی بــرای ســرویس اطالعاتــی 
اســرائیل و فرانســه، همکاری با آمریکا، 
مشــارکت در نشــر اطالعات طبقه بندی 
شده، مشارکت در نشــر اکاذیب به طور 
گســترده و توهین به مقدســات اسالم و 
اتهامی  مســئوالن نظام از جمله عناوین 

روح اهلل زم است. پیش از این غالمحسین 
اسماعیلی؛ ســخنگوی قوه قضائیه درباره 
آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز و روح اهلل 
زم گفته بــود: »در این پرونــده پنج نفر 
بازداشت هســتند اما کیفرخواست آن ها 
هنوز صادر نشــده اســت. افراد بسیاری 
در این پرونده مطرح هستند و تحقیقات 
در حال انجام اســت«. نخســتین جلسه 
دادرســی بــه تصمیــم قاضــی دادگاه؛ 
غیرعلنی و بدون حضور رســانه  ها برگزار 
شــد و برخی از خبرنــگاران در بیرون از 
دادگاه در انتظار اخبار واصله از نخستین 

جلسه دادرسی بودند.
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زیر آسمان کابل

محمدحسین جعفریان 
کارشناس ارشد مسائل افغانستان

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

آسیب شناسی مجلس شورای اسالمی)2( 

قوه قضائیهسیاست خارجی
با برگزاری دادگاه آمدنیوزاتهام زنی فرانسه علیه برنامه فضایی کشورمان 

سیاست داخلی
شمخانی وعده افشاگری داد

 ناگفته ها در مورد پاسخ ایران 
به تهدیدهای بی سابقه اخیر

شورای  دبیر  شــمخانی،  ایسنا: 
امنیت ملی در حاشیه راهپیمایی 
۲۲ بهمــن تهران تأکیــد کرد: 
گفتنی های بسیار مهمی در مورد 
دالیــل شــکل گیری بحران های 
اخیر و همچنین مبانی تصمیمات 

راهبردی اتخاذ شده برای مواجهه با تهدیدهای بی سابقه ای 
که کیان کشــور و آینده انقالب اسالمی و محور مقاومت را 
هدف گرفته بود وجود دارد که در زمان مناســب به صورت 
مشروح به مردم نجیب و قدرشناس کشورمان اطالع رسانی 

خواهد شد.

دولت
پاسخ ربیعی به شایعه استعفای روحانی

 دولت تا 12 مرداد 1400 
پای پیمان خود می ایستد

سیاست: در آســتانه یــوم اهلل 
۲۲ بهمــن برخی افراد شــایعه 
استعفای رئیس جمهور را مطرح 
کــرده بودند که علــی ربیعی؛ 
ســخنگوی دولت در واکنش به 
»نارسایی ها  نوشت:  موضوع  این 

و گالیه ها را باید شــنید، به رســمیت شــناخت و برای 
رفــع آن ها و جلب رضایت هر چه بیشــتر مــردم از پا 
نایســتاد.  دولت تدبیر و امید تحت ریاست رئیس جمهور 
تا دوازدهــم مرداد ۱۴00 در خدمت به ملت پای پیمان 

خود خواهد ایستاد«. 

دفاعی - امنیتی
سردار شریف: 

 کلمه کشته در آمریکا تبدیل به 
ضربه  مغزی شده است!

ســپاه  ســخنگوی  فــارس: 
با  اســالمی  انقالب  پاســداران 
اشــاره به آمــار تلفــات پایگاه 
آمریکایی عین االســد و مخفی 
کردن ایــن آمار گفــت: کلمه 
تبدیل  آمریکا  ادبیات  در  کشته 

به ضربه  مغزی شده و خسارت های خود را از حمله ما به 
عین االسد کتمان می کنند. شریف در جمع مردم بیرجند 
تأکید کرد: شــادمانی دشمن از ترور ســردار سلیمانی 
طول نکشــید و ضربه و سیلی محکمی را از سپاه انقالب 

اسالمی خورد.

 چهارشنبه 23 بهمن  1398 17 جمادی الثانی 1441 12 فوریه 2۰2۰   سال سی و سوم   شماره 9183

 قانون گذاری با یک مجلس 
و فراکسیون ها و کمیسیون های پرنقص

سمیه زمانی: بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه در جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر 
نظام یک مجلسی است. هرچند این به معنای بسیط و ساده بودن آن نیست. قوه مقننه 
در جمهوری اسالمی بر مبنای »مالحظات شرعی، سیاسی و اساسی« مرکب از دو رکن 
متمایز مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است؛ بنابراین ماهیت آن همچون نظام 

سیاسی و انتخاباتی اش خاص و بی بدیل است.
از سوی دیگر یک مجلســی بودن قوه مقننه با توجه به تنوع قومیتی جمعیت کشور و 
مسائل خاص آن ها، به دو دلیل می تواند آسیبی جدی تلقی شود؛ نخست اینکه به دلیل 
فقدان حزب و نوع نظام انتخاباتی، نمایندگان برای تداوم نمایندگی خویش سعی دارند 
تا موکالن محلی خود را راضی نگه  دارند؛ بنابراین اغلب در میان دو گزینه اولویت ملی و 
محلی، دومی را برمی گزینند و حتی یکی از نقیصه های کارکردی مجلس همین اولویت 
قرار دادن مسائل منطقه ای از سوی نمایندگان است. دوم به دلیل گستردگی جغرافیایی 
کشور با مناطق و اقوام مختلف و مسائل خاص هر منطقه و قوم نیاز به توجه و در نظر 

گرفتن مسائل این مناطق با توجه به بافت قومیتی و جغرافیایی خاص، ضروری است.
برخی از ســاختارهای معیوب نیز در درون مجلس هستند؛ نخست آن چیزی است که 
به نام »فراکسیون« به گوش همه خورده است. برخالف کشورهای دیگر که فراکسیون ها 
اغلب نظام حزبی درون پارلمان به شمار می روند اما فراکسیون در مجلس شورای اسالمی 
لزوماً کارکرد حزبی ندارد. فراکسیون های مجلس بیشتر به تشتت و پراکندگی نمایندگان 
می انجامند. چون فراکســیون ها عالوه بر گرایش های سیاسی حول موضوعات صنفی، 
منطقه ای و غیره نیز ایجاد می شوند و از هیچ آیین نامه ای هم برخوردار نیستند. در حالی  
که فراکســیون ها در ســایر پارلمان ها بال پارلمانی احزاب به شمار می روند اما در ایران 
فقدان حزب موجب شده تا فراکسیون نتواند آن کارکرد اصلی را در انسجام و ساماندهی 
درونی مجلس ایفا کند. کمیسیون های موجود نیز دچار آسیب های جدی هستند؛ نخست 
اینکه نمایندگان اجازه تغییر کمیسیون دارند و هیچ محدودیتی برای تعداد کسانی که 
این حق را دارا هســتند تعریف نشده است؛ بنابراین راه برای جابه جایی و تغییر اعضای 
کمیســیون های تخصصی باز است. در مورد عضویت در کمیسیون ها در حالی  که باید 
تخصص و تجربه مالک باشد تنها پس از مصوبه اصالح آیین نامه داخلی مجلس در تاریخ 
سوم خرداد ۱39۲ برای نخستین بار به موضوع امتیازبندی در تعیین اعضای کمیسیون ها 
در قانون توجه شده و تخصص و سابقه مالک قرار گرفته است؛ اما باز هم در عمل منافع 

سیاسی و جناحی بر تخصص و تجربه اعضا اولویت یافته است.
تشکیل کمیسیون ها در هر دوره مجلس خود تحت منازعات فردی نمایندگان و رقابت 
برخی نمایندگان در جهت عضویت در کمیسیون هایی صورت می گیرد که از اهمیت یا 
سفرهای خارجی بیشتری برخوردار هستند. حتی گمانه مهندسی سیاسی کمیسیون ها 
تقویت می شود؛ چرا که برخی افراد دارای صالحیت، سابقه و تخصص الزم برای عضویت 

در یک کمیسیون، حذف می شوند و افراد بدون تخصص باقی می مانند.
در این میان نقش رؤسای شعب در راستای مهندسی سیاسی کمیسیون ها و توانایی البی 
کردن نماینده برای باقی ماندن در یک کمیســیون به یک محور اثرگذار بدل می شود. 
برخی نمایندگان نیز تنها به عضویت در کمیسیون عالقه داشتند و از تخصص الزم و کافی 
برخوردار نبودند که این امر اعتراض دیگر نمایندگان را به دنبال داشته است. در صورتی  که 
در هر دوره، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا کمیسیون اقتصادی با استقبال 
گسترده مواجه است اما نمایندگان تمایل کمتری به عضویت در برخی کمیسیون ها چون 

فرهنگی دارند. چون امور سیاسی و اقتصادی بیشتر در معرض دید است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی پناهی- دبیر سرویس سیاست

درقطعنامهسراسری۲۲بهمن۹۸مطرحشد
از انتقام سخت تا ضرورت شرکت در انتخابات

قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم اهلل ۲۲ بهمن سال ۱398 در پایان راهپیمایی روز 
گذشته قرائت شد و در آن از قطعیت ایران در انتقام سخت تا برجام و ضرورت حضور 
در انتخابات سخن گفته شد. در این قطعنامه توطئه احمقانه و خبیثانه آمریکاییـ  
صهیونیستی موسوم به »معامله ننگین قرن« محکوم به مرگ دانسته و بر حمایت تمام 

از جبهه مقاومت به ویژه فلسطین تأکید شد.
در بند پنجم این قطعنامه آمده اســت: برگزاری انتخابات پرشــور را مظهر عظمت 
و پشــتوانه امنیت ملی و مصداق عینِی جمهوریت نظام مقدس اســالمی دانسته، 
تمامی هم میهنان بصیر و دشمن شــناس واجد شرایط رأی را به هوشیاری در برابر 
سیاه نمایی امپراتوری رسانه ای نظام سلطه و شرکت حداکثری در انتخابات و انتخاب 
اصلح با ویژگی تدین، انقالبی گری، والیتمداری، تفکر بسیجی و جهادی، ضدفساد 
و خــادم صدیق مــردم و نظام دینی بودن از بین نامزدها را با هدف عمل به وظیفه 
شرعی، انقالبی و ملی در مقطع حساس کنونی و تشکیل مجلس قوی الزمه تقویت 
مؤلفه های قدرت نظام اسالمی، حل اساسی مشکالت و عبور عزتمندانه از این پیچ 

تاریخی دعوت می کنیم.



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

  300 زوج جوان از سوی آستان قدس جهیزیه دریافت می کنند  آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گفت: همزمان با ایام میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( 300 
زوج جوان مشهدی از سوی آستان قدس رضوی جهیزیه دریافت می کنند.حامد صادقی با بیان اینکه در این طرح زوجین جوان نیازمند با همکاری نهادهای ذی ربط همچون کمیته امداد و بهزیستی شناسایی شده اند، 

اظهار کرد: هم اکنون مرحله شناسایی 300 زوج واجد شرایط که عموماً با بهره گیری از اطالعات نهادهای ذی ربط بوده، به پایان رسیده و به زودی جهیزیه به این زوجین تحویل خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  دیدار پیشکسوتان انقالبی مشهد
با تولیت آستان قدس رضوی

آستان: جمعــی از پیشکسوتان، فعاالن و مبارزان انقالبی مشهد در آستانه 22 
بهمن ســالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با تولیت آستان قدس رضوی 

دیدار و گفت وگو کردند.
جمعی از مبارزان انقالبی مشهد مقدس دوشنبه 21 بهمن با حضور در تاالر شهید 
حاج قاسم سلیمانی حرم مطهر رضوی با حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 

دیدار و گفت وگو کردند.
تولیت آســتان قدس رضــوی در ابتدای این دیدار ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی حضرت امام خمینی)ره( و شــهدای 
گرانقدر انقالب ملت ایران، بــر اهمیت بیان خاطرات و وقایع آن دوران برای 

نسل جوان جامعه تأکید کرد.
حجت االســالم والمســلمین مــروی بیان این خاطــرات را بــرای مردم به 
 ویژه نســل آینده درس آموز دانســت و ابراز کــرد: جانفشــانی ها، ایثارها و 
از خودگذشتگی های دوران انقالب می تواند برای نسل آینده درس آموز باشد.

همچنیــن در این دیدار جمعی از مبارزان انقالب دوران رژیم طاغوت پهلوی 
به بیان خاطرات و دیدگاه های خود پرداختند و دکتر حســین فتاحی معصوم 
از پیشکسوتان انقالبی مشهد پیشنهاد نام گذاری 23 آذرماه به عنوان روز ملی 

مشهد را ارائه داد.

چایخانه حضرت، هر شب در خدمت زائران 
آستان: چایخانه دائمی حضرت در حرم 
مطهر امام رضا)ع( رسماً آغاز به کار کرد.
مدیــر دفتر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در خراسان رضوی گفت: حسب 
تأکید تولیت آســتان قدس رضوی در 
میزبانی شایســته از زائران و مجاوران، 
چایخانه حضرتی در بارگاه منور رضوی 

راه اندازی شده است.
امیــن بهنام با بیــان اینکه چایخانــه حضرت در صحن کوثــر حرم مطهر 
رضوی واقع شــده است، اظهار کرد: این چایخانه با مشارکت خیران و بانیان 
نیک اندیش و به همت تشــکل های مردمی برپا شده است و هر روز از ساعت 
16 الــی 22 پذیرای زائران و مجاوران بارگاه مطهر و نورانی امام هشــتم)ع( 

خواهد بود.
وی تصریــح کرد: تمامی هزینه های این چایخانه اعم از ســازه، ســماورها و 
انــواع چای و دمنوش ها با کمک و مشــارکت خیران و بانیان تأمین شــده 
اســت و با افتتاح چایخانه حضرت به صورت دائمی در این ایســتگاه پذیرای 
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خواهیم بود.مدیر دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در خراســان رضوی با اشــاره به شــوق و عالقه وافر شیفتگان 
و ارادتمنــدان خانــدان عصمت و طهارت)ع( به خدمت در دســتگاه نورانی 
حضرت ثامن الحجج)ع( گفت: تاکنون 800 میلیون ریال برای تأمین استکان 
و نعلبکــی و 300 میلیون ریال نیز برای خرید ســماورهای مورد نیاز هزینه 

شده است.

آستان  اراضی  و  امالک  معاون   آستان   
از  محرومیت زدایی  گفت:  رضوی  قدس 
این  جدی  کار  دستور  در  محرومان  چهره 
معاونت است.مرتضی حقیقی، معاون امالک 
و اراضی آستان قدس رضوی در گفت وگو 
حسب  معاونت  این  گفت:  آستان نیوز  با 
وظایف ذاتی خود در بهره برداری از موقوفات، 
اهتمامی جدی بر رسیدگی به امور محرومان 
و مستضعفان در سطح اراضی موقوفه به ویژه 

در شهرستان سرخس دارد.
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی 
گفت: موضوع بهره مند ســاختن محرومان 
نقاطی از کشــور که موقوفات این مجموعه 
در آن قرار دارند، در دســتور کار جدی این 
معاونت اســت که پیرو آن برنامه ریزی ها و 
اقدامات مناســبی نظیر مصوبات مساعدتی 
در جغرافیای موقوفات )تخفیف و تقســیط 
حق تقدیمی( و همچنین مصوبه بخشودگی 
حق تقدیمی منازل مســکونی روستایی در 

سرخس صورت پذیرفته است.
وی در تشریح مصوبه مساعدتی بخشودگی 
سرخس گفت: حســب این مصوبه تمامی 
روستاییان شهرستان سرخس که در اراضی 
موقوفه قــرار دارند می توانند بدون پرداخت 
حق تقدیمی )ارزش کارشناسی زمین( و به 
صورت رایگان نسبت به دریافت سند اجاره 
خط آســتان قدس رضوی و ســند رسمی 

محضری اقدام کنند.
وی در ادامــه بــا اشــاره به وجــود حدود 
12هزار و 500 منزل مســکونی در اراضی 
موقوفه ســرخس گفت: در دو سال گذشته 
حدود 5هزار و 500 ســند اجاره خط برای 
منازل روســتایی موقوفه صادر شده است و 
بــا پیگیری های مدیریت امــالک و اراضی 
شهرستان سرخس به زودی تعداد باقیمانده 
از اسناد اجاره خط که اکنون در دست تهیه 

است، به مردم اعطا خواهد شد.
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی 
بیان کرد: بنا بر تأکید تولیت آســتان قدس 
رضــوی بر تعامل و کمک به دســتگاه های 
اجرایی، پیگیر رفع مشکالت مردم با حضور 
مستمر و هفتگی در روستاهای شهرستان 

سرخس هستیم.مرتضی حقیقی در خصوص 
افزایش تعامل آستان قدس رضوی با مردم 
روســتاها و پیگیری رفع مشــکالت آن ها 
گفت: در این راســتا حوزه مدیریت امالک 
و اراضی ســرخس این معاونــت با حضور 
هفتگی و مستمر در روستاهای موقوفه سطح 
شهرستان ســرخس پیگیر رفع مشکالت 
مردم روستاها و سایر دستگاه های اجرایی و 
همچنین زمینه ساز تعامالت بیشتر بین مردم 

و آستان قدس رضوی است.

 تخفیف 30 درصدی در پرداخت 
 حق تقدیمی و پرداخت الباقی 

در پنج قسط سالیانه
معاون امــالک و اراضی آســتان قدس در 
خصوص مصوبه مســاعدتی جدید آستان 
قــدس رضوی برای مردم ســاکن در بافت 
قدیم شهر ســرخس، محدوده عباس آباد و 
شــهر مزداوند گفت: حسب مصوبه مذکور 
مقرر شد برای ساختمان های صرفاً مسکونی 
در بافت قدیم شــهر سرخس و نیز منطقه 
عباس آبــاد که تا پیش از تاریخ ابالغ مصوبه 
مساعدتی سفر تولیت محترم ساخته و پایان 

کار بهره برداری دریافت کرده اند، مبلغ حق 
تقدیمی با 30 درصد تخفیف محاســبه و 
مابقی آن به صورت اقساط پنج ساله پرداخت 
شــود و همچنین این اقساط برای افراد زیر 
پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیســتی و خیریه های رسمی )با 
معرفی کمیته امداد( به صورت هشت ساله 

است.

 مساعدت با بخش خصوصی برای 
راه اندازی کارخانه سلولزی

وی در ادامه در خصوص کارخانه ســلولزی 
راه اندازی شده در سوله شرکت زمینه سابق 
آســتان قدس رضوی ســرخس افزود: در 
راستای اشتغال زایی برای مردم شهر سرخس 
یکی از سوله های شــرکت زمینه سابق در 
اختیار بخش خصوصی برای اشتغال 12 نفر 
مستقیم و 23 نفر به صورت غیرمستقیم و 
راه انــدازی کارخانه تولید مواد ســلولزی و 

دستمال کاغذی قرار گرفت.
مرتضی حقیقی همچنین در خصوص پروژه 
112 واحدی مســکن امام رضــا)ع( که در 
اراضی شمال شرق شهر سرخس و با واگذاری 

رایگان زمین توســط خیرین 
 مسکن ســاز و کمیتــه امداد
ســاخته شده اســت، گفت: 
آســتان قدس رضوی 6هزار 
و 350 مترمربــع از اراضــی 
مرغــوب شــهری را بــرای 
ساخت مسکن محرومان به 
صورت رایگان به کمیته امداد 
امام خمینــی)ره( و خیرین 
مسکن ســاز واگذار کرد که 
اکنــون 50 واحــد احداثی 
امداد آماده  توســط کمیته 
بهره برداری افراد زیر پوشش 
آن نهاد اســت و از 62 واحد 
خیرین مسکن ساز تعداد 35 
واحد آماده بهره برداری است.

معاون امالک و اراضی آستان 
قدس رضوی در پایان افزود: 
در همه طرح های این معاونت 
موضوع تقویت روستانشینی 

و پیشگیری از مهاجرت روستاییان به ویژه 
روستاییان شهرســتان سرخس به حاشیه 

شهرها در اولویت امور است.

تمامی روستاییان 
شهرستان سرخس 

که در اراضی موقوفه 
قرار دارند می توانند 
بدون پرداخت حق 

تقدیمی نسبت 
به دریافت سند 

اجاره خط آستان 
قدس رضوی و سند 

رسمی محضری 
اقدام کنند

بــــــــرش

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی تشریح کرد 

گام جهادی آستان قدس برای رفع محرومیت از سرخس
هر

 ش
تو

فو
س: 

عک

 باغی بزرگ که یک ضلع آن در خیابان 
احمدآباد مشهد و ضلع دیگرش در خیابان 
فلسطین واقع شده، سال های متمادی بدون 
اســتفاده مانده. بارها مردم مشهد تقاضای 
ســاخت پارک در این محل را داشــته اند؛ 
ان شاءاهلل مدیریت آستان قدس اجازه بدهند.

09150000396

 هر زمان  خواســتیم  از  پارکینگ شماره 
 یک  اســتفاده  کنیم تابلو  ظرفیت  تکمیل 

 نصب شده  بود.
09150007713

 کرمان میزبان همایش 
گام دوم انقالب اسالمی 

آســتان: همایش گام دوم انقــالب ویژه 
مدیران و فعاالن شــبکه جوانان آســتان 
قدس رضــوی به همت کانــون فرهنگی 
روضه العباس در کرمان برگزار شد.همایش 
گام دوم انقالب ویژه مدیران و فعاالن شبکه 
جوانان آستان قدس رضوی به همت کانون 
فرهنگی روضه العبــاس کرمان و با حضور 
 حجت االسالم والمســلمین مرتضی وافی؛ 
قائم  مقام بنیاد تعاون بین الملل اســالمی 
و مدیر مؤسســه فرهنگی آموزشــی خانه 
خورشــید در کرمــان برگزار شــد.در این 
همایش از مدیران تشــکل های فرهنگی- 
مذهبی برگزارکننده جشن های مردمی زیر 
سایه خورشید در ایام دهه کرامت با اهدای 
تابلوی منقش به نام حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( تجلیل شد.این همایش با کارگاه 
آموزشی ارتقای سطح سواد رسانه ، مداحی، 
پخش کلیپ و خاطره گویی از سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی همراه بود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

چهارشنبه 23 بهمن  1398 17 جمادی الثانی 1441 12 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9183

برگ س��بز خودروی پراید مدل 1390 رنگ سفید به 
ش��ماره انتظام��ی 686و72 ایران 42 ش��ماره موتور 
4329809 و ش��ماره شاس��ی S5420090064131 به 
مالکی��ت افس��انه اش��رفی راد مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز سند مالکیت سواری سیستم پراید  
 – تیپ سایپا 111مدل 1390به رنگ سفید 
 S5430090045122روغنی به شماره شاسی
پالک  شماره  به   3960608 موتور  شماره  و 
وازدرجه  گردیده  مفقود   58 284ط   –  54

اعتبارساقط می گردد.  
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زرد  پژو  خطی  سواری  خودروی  هوشمند  کارت 
405GLX  مدل 1387 رنگ زرد به شماره انتظامی 
713ع77 ایران 42 شماره موتور 12487095695 
 NAANO1SA78E376526 شاسی  شماره  و 
به مالکیت ناصر کالنتری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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اصل برگ سبز و سند خودروی پیکاپ دو کابین 
مدل 1381 به شماره انتظامی 53 ایران 218 س 
96 و شماره شاسی : TCBCLD22002767  و 
شماره موتور KA24881268X  متعلق به آقای 
سجاد نوروزیان مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد 
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برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری خودروی 206 
مدل 1389 رنگ سفید به شماره انتظامی 143ن42 
ایران 74 شماره موتور 14189026269 و شماره 
مالکیت  به   NAAP03ED4AJ132132 شاسی 
علی و حدتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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به  پیکان  وانت  خودروی  سبز  برگ  اصل 
و   92 ب   942 ایران   52 انتظامی  شماره 
  NAAA36AA3EG672444 شماره شاسی
و شماره موتور 118P0072145  متعلق به 
آقای محسن صفری مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد 
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–کامیون  کشنده  کامیون  نوع  کمپانی  سند 
مدل   )4*2(12 .اچ  اف  ولووتیپ  سیستم 
1381 شماره پالک 42ایران165ع84  شماره 
  2T831671موتور 272628  شماره شاسی
مالک رضا نور ابادی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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شهرداری اس�دآباد در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل الذکر را از طریق 
مناقصه به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید. 

ل�ذا پیمانکاران در صورت تمایل می توانند تا پایان وقت ادارای 98/11/30 
به امور مالی شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را تحویل، تکمیل و به دبیرخانه 

شهرداری تسلیم نمایند. 
محل تامین اعتبارمبلغ برآوردشرح پروژه

حفظ و نگهداری و آبیاری فضاهای 
سبز و پارک ها و میدان سطح شهر به 

مدت یک سال
از محل منابع داخلی 13/000/000/000

شهرداری

برچیدن و تخریب جدول بتنی رفیوژ 
وسط بلوار 22 بهمن و  اجرای جدول 
گرانیتی مشکی و گل پنبه ای و اجرای 
سنگ فرش وسط رفیوژ با سنگ دیوین 

6/000/000/000
از محل منابع داخلی 

شهرداری

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
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98
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47
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شهرداری اسدآباد 

   ش�رکت گاز اس�تان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از 
کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هس�تند دعوت می گردد از تاریخ 98/11/26 ساعت 14 الی 98/11/29 
س�اعت 16 اس�ناد ارزیابی کیفی را از س�امانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایند و تا تاریخ 98/12/13 س�اعت 16 اس�ناد فوق را از 

طریق سامانه ارسال نمایند. 
   بدیهی اس�ت ش�رکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به 

ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .
 ضمنًا ارائه مدارک و پرسش�نامه های تکمیل ش�ده در س�ایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت ش�رکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند 

است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد.
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها : 

1- محل تامین اعتبار : سایر منابع / منابع داخلی
2- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- ن�وع تضمی�ن ش�رکت درفراین�د ارج�اع کار : ضمانتنام�ه بانک�ی معتبر براس�اس آیین نام�ه تضامی�ن معامالت دولت�ی مصوبه هیئ�ت وزیران به ش�ماره                                 
123402/ت 50659 ه�   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید 

گردیده واریز گردد .
4- توزیع اسناد : از دوشنبه 98/12/26 الی چهارشنبه 98/12/28 ساعت 15

5-  مهلت ارائه  پیشنهاد :  تا شنبه 99/1/23 ساعت 16 )ضمنًا اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل 
دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد ( 

6- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 99/1/24 ساعت 9
7- ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعالم می گردد .

8- شرایط متقاضی :
- اشخاص دارای گواهی صالحیت رشته راه و ترابری برای ردیف 3 و ابنیه برای ردیف 1 و 2 با ظرفیت آزاد مجاز

- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
- داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- ارائه صورتهای مالی حسابرس�ی ش�ده منتهی به 97/12/29 برای پیشنهادهای باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است . با رعایت ماده 4 

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.
- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(

- » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصات  به هر تعداد مناقصه گر می باشد « .
 متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 11 « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، 

  می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند .
- شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی 

در مواقع ضروری به عهده ان شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
- به پیشنهادات شرکت های دارای هیئت مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس   
  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
  مرکز تماس : 41934- 021 و   57895000-021                 دفتر ثبت نام : 88969737  و 95193768

روابط عمومی شركت گاز استان مازندران  
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* آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت اول(
مناقصه عمومی)یک مرحله ای ( - شماره مناقصه: 133811 شماره مجوز : 1398.7186

حداقل امتیازکیفیمبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصهردیف

1

تهیه مصالح، حمل و اجرای دو مورد سایبان کنتور 
و  مکانیکی  و  برقی  کارهای  بهمراه  آلتراسونیک 
نصب کنتور در ایستگاههای سی جی اس نکا و 

بابل )تجدید مناقصه(
2098091578000141201.708.0004.034.159.55950

2

کنتور  سایبان  و  مانیتورینگ  اتاقک  احداث 
حاتمیان  اس  جی  سی  ایستگاه  در  آلتراسونیک 
تنکابن به همراه احداث سایبان سکوی مترینگ 
نیروگاه  اس  جی  سی  در  مانیتورینگ  اطاقک  و 
نوشهر به همراه کارهای برقی و مکانیکی و نصب 

کنتور مربوط به دو ایستگاه )تجدید مناقصه(

2098091578000142275.237.0005.504.726.32850

3

)زیرسازی(  ترمیم  اجرای  و  حمل  مصالح،  تهیه 
نوار حفاری شبکه لوله گاز واقع در جاده اصلی از 
عبور علمدارده تا تلمادره و راه های بین روستایی 

بخش چهاردانگه ساری )تجدید مناقصه(
20980915780001432.365.036.00047.300.712.56950

مدرک گواهی موقت پایان تحصیالت دوره 
کارشناسی رش��ته صنایع غذایی اینجانب 
محسن محمددوس��ت مفقود گردیده و از 

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

روزنامـه صبـح ایـران

دانشگاهیان نیمه های پُر جامعه را هم روایت کنند  اندیشه: نعمت اهلل فاضلی، استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: در این فضایی که رسانه ها هر لحظه خبرهای تلخ و 
ناامیدکننده مخابره می کنند، الزم است زیر پوست شهر را کمی دقیق تر نگاه کنیم. ممکن است برخی چنین گمان کنند که در این موقعیت تنها سخن از فالکت زدن و بحران های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را بازنما 

کردن، ضرورت دارد و رسالت ماست، اما گمان می کنم دانشگاهیان باید در هر حال چشمشان را به واقعیت ها بدوزند و همان طور که نیمه های خالی را می بینند، نیمه های پُر را هم روایت کنند. 

 بیانیه گام دوم باید در سه سطح فردی
سازمانی و تخصصی پیگیری شود

مهر: نشست تخصصی »تأملی در بیانیه 
گام دوم، از زمینه صدور تا راهکار تحقق« 
همــراه با رونمایی از ویژه نامه بیانیه گام 
دوم انقالب نشــریه تأمالت رشد برگزار 

شد.
در این نشست، علی باقری، معاون امور 
بین الملل و حقوق بشــر قوه قضائیه به 
بیــان نکات خود درباره بیانیــه گام دوم انقالب پرداخت و گفت: بیانیه گام دوم 
از نگاه یک پدر که در مقام رهبر است، صادر شده است؛ در متن بیانیه تحکمی 
وجود ندارد و بر آن یک نگاه دلســوزانه پدرانه حاکم است و فرزندان باید بدانند 

مسیر طرح شده در این بیانیه چیست.
معاون قوه قضائیه ضمن تشــریح شرایط و زمینه های صدور بیانیه گفت: رهبر 
انقالب در بیانیه گام دوم ســه صحنه جنگی را ترسیم می کنند. این سه صحنه 
عبارت اند از: »صحنه جنگ در عرصه روایت ها«، »صحنه جنگ در عرصه باورها« 

و »صحنه جنگ در عرصه حکمرانی«.
در ادامه این نشست صالحی، دبیر »ستاد پیگیری بیانیه گام دوم« با قدردانی از 
اثر تولید شده در حوزه بیانیه گام دوم انقالب گفت: تحقق بیانیه باید در سه سطح 

فردی، سازمانی و تخصصی پیگیری شود.
وی مهم تریــن محورهای بیانیه در عرصه فــردی را موضوع معنویت، اخالق و 
الگوهای مفهومی مستخرج از بیانیه دانست و اضافه کرد: در سطح سازمانی باید 
ساختار، فرایندها و برنامه های نهادهای مختلف نظام بر اساس بیانیه مورد بازنگری 
قرار گیرد. دبیر ســتاد پیگیری بیانیه گام دوم انقالب، ضمن تأکید بر ضرورت 
استخراج داللت های تخصصی بیانیه بیان کرد: نخبگان جامعه و متخصصان امر 
باید داللت های بیانیه در عرصه های مختلفی مانند اقتصاد، تعلیم و تربیت، فرهنگ 

و... را استخراج نمایند.

 بدرقه شهید سلیمانی
نشانه نهادینه شدن گفتمان جمهوری اسالمی است

مهــر: علیرضا شــجاعی زند، اســتاد 
جامعه شناسی دانشــگاه تربیت مدرس 
در نشست »بازخوانی ابعاد مکتب شهید 
قاسم سلیمانی« گفت: بدرقه عظیم حاج 
قاســم که در شرایط نارضایتی از اوضاع 
اقتصادی رخ داد، نشــان داد جمهوری 
اسالمی ایران در نهادینه کردن گفتمان 
خودش موفق بوده است. وی در این نشست گفت: برای صحبت درباره شهادت 
حاج قاسم سلیمانی، باید به سه مورد توجه کنیم؛ نخست شخصیت حاج قاسم، 
دوم موقعیت میدانی واقعه و ســوم واکنش های مردم به واقعه. بنابراین واکنش 
بدرقه ایشــان نمی تواند تنها به استناد شخص حاج قاسم سلیمانی تعبیر شود؛ 
یعنی واقعیت های ملموس برای بیان چرایی این واکنش کفایت نمی کند. احتماالً 
در اینجا ذهن بسیاری از شما به سمت ماجراهای ماورائی و حضور دست خداوند 

و... می رود که در آن شکی نیست، ولی روی صحبت من در این باره نیست.
شــجاعی زند افزود: من در تحلیل جامعه شناسی این ماجرا، به جنبه زمینه های 
ادراکی و بافت گفتمانی مردم توجه می کنم، چون به عقیده من، واکنش انسان ها 
تابع احساسشــان از اتفاق اســت. با وجود آنکه مدرنیته ما را به زندگی اینجا و 
اکنون آورده و ما در لحظه زندگی می کنیم، اما شاهدیم که هنوز در یکسری از 
موقعیت ها، اتفاق دیگری رخ داده و جامعه واکنش دیگری نشان می دهد. ما مشابه 
چنین واکنش هایی را در سال های پیش و موقعیت انقالبی داشته ایم، اما نکته این 
اســت که معموالً در گروه های انقالبی چنین رخدادهایی شکل داده شده است. 
بنابراین این پدیده از خیزش های انقالبی هم متفاوت اســت، چون در یک دوره 
متعارف رخ داده نه دوره انقالبی ضمن اینکه برای تکریم یک شخصیت نظامی 

صورت گرفته که نقش آفرینی های زیادی داشته است.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: بدرقه شگفت انگیز ایشان و واکنش جامعه در 
موقعیتی رخ داد که نارضایتی از وضعیت زندگی و اقتصادی وجود داشــت، ولی 
این بدرقه، بسیار عظیم و خالف انتظار صورت گرفت. بنده این ماجرا را به وسیله 
نظریه »برساخت گرایی« شخصی به نام »برگر« تحلیل می کنم. این نظریه یک 
نظریه جامعه شناختی است؛ نه معرفت شناختی. بر اساس این نظریه، کنشگران 
اجتماعی تحلیل می شوند و به این موضوع تأکید می شود که واقعیت ها در یک 

لوح سفید نمی نشیند. انسان ها همواره با خودشان آورده هایی دارند.
شجاعی زند در پایان تأکید کرد: با توجه به نظریه ای که به آن اشاره کردم، معلوم 
می شــود که جمهوری اسالمی ایران در نهادینه کردن گفتمان خودش در پِس 
ذهن انســان ها موفق بوده و توانسته پس زمینه ادراکی برای انسان ها شکل دهد 
که واقعیت هایی در پِس آن اتفاق بیفتد. درست است که در بسیاری از حوزه ها 
هم نتوانســته چنین کاری کند و بسیاری از عرصه ها هنوز حاج قاسم خودش را 

پیدا نکرده است.

ویژگی جریان های فکری ایران معاصر 
خبر

رسا: حجت االسالم والمسلمین خسروپناه در 
سلسله نشســت های تخصصی گفتمان علمی 
انقالب اسالمی که در مدرسه امام خمینی)ره( 
مدرسه فیضیه برگزار شد، شرایط حوزه علمیه 
امروز با حوزه دیروز را متفاوت دانست و تصریح 
کرد: جریان فکری ایران معاصر به ســه دسته 
روشــنفکر یا منورالفکر، ســنت گرا و با حفظ 

اصل سنت به سؤاالت روشنفکران پاسخ دادن، 
تقسیم می شــود.وی در ادامه به سؤاالت اصلی 
مطرح شــده از ســوی جریان روشنفکر اشاره 
کرد و گفت: شخصیت هایی همانند آخوندزاده، 
مستشــارالدوله تا تقی زاده دو پرسش جدی را 
مطرح می کنند؛ نخست اینکه علت انحطاط و 
عقب ماندگی ایران چیست؟ و دیگر اینکه نسبت 

میان اسالم و دنیای مدرن چیست؟ آیا می توان 
این دو را با هم جمع کرد؟

حجت االسالم والمسلمین خسروپناه ادامه داد: 
از سوی شــخصیت هایی همانند اسدآبادی و 
امیرکبیر به سؤاالت مطرح شده از سوی جریان 
روشنفکری پاسخ هایی داده شده اما در مقابل، 
بیشتر روشنفکرانی که به این دو پرسش پاسخ 
داده اند یا غرب زده یعنی طرفدار سکوالریسم یا 
شرق زده یعنی طرفدار سوسیالیسم بوده اند؛ در 
نتیجه از نظر آن ها اسالم قابل جمع با مدرنیته 

نیست و عامل عقب ماندگی نیز، اسالم است.
وی اضافه کرد: جریان روشنفکری دینی علت 
عقب ماندگی را اسالم نمی داند بلکه از نظر آن ها 
اســالم دین تمدن اســت؛ اما عوامل مختلفی 
برای عقب ماندگی مســلمانان بیان می کند؛ به 
عنوان مثال بازرگان علت عقب ماندگی را تنبلی 
مسلمانان و شریعتی و سروش نیز  بدفهمی ها از 

مفاهیم دینی می دانند.
اســتاد حوزه و دانشــگاه با بیان اینکه جریان 
از  جلوگیــری  بــرای  دینــی  روشــنفکری 

عقب ماندگی، در زمینه معرفی دین تمدن ساز 
تالش های فراوانــی انجام داده اســت، گفت: 
بازرگان به قرآن بسندگی روی آورد، به گونه ای 
کــه می توان گفت روایات را به هیچ وجه قبول 
ندارد؛ بنابرایــن نهضت آزادی به صورت جدی 
در زمینه قرآن کار کــرده و در مناظرات خود 
همیشه از آیات قرآن کریم استفاده می کند اما 
در تفســیر آیات، مباحث مدرن را پیش فرض 
گرفته و بر آیات قران بار می کند؛ به عبارت دیگر 

گرفتار تفسیر به رأی شده است.

اندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 23 بهمن  1398 17 جمادی الثانی 1441 12 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9183
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اداره کل پس�ت استان خراسان  رضوی در نظر دارد ،توزیع مرسوالت پستی  قسمتی از سطح شهر مشهد و حومه  رابه پیمانکار بخش 
خصوصی ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 26/520/000/000 ریال )بیست 
و ش��ش  میلیاردو پانصدو بیس��ت  میلیون ریال( به  اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و 
دارای گواهینام��ه تائی��د صالحی��ت ورتبه بندی از اداره تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات عمومی و گواهینامه 
تائی��د صالحی��ت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباش��ند ، واگذارنمای��د لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 98/11/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 98/11/26لغایت ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 98/12/05 .
3- مهلت زمان ارائه پیش�نهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 تاریخ 98/11/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 98/12/05 میباشددرضمن پیشنهاد 
دهندگان میبایست عالوه بر بارگزاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 98/12/05 نسبت 
به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل 

پست استان خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از دوروش ذیل : 

ال��ف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/326/000/000ریال )یک میلیاردو س��یصدو و بیس��ت و ش��ش میلیون ری��ال (ازیکی از بانکها یا 
موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پس��ت خراسان 
رضوی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000004 واگذاری توزیع امانت   پس��تی درس��طح شهرستان مشهد و حومه  به 

پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی ب��ه مبل��غ 1/326/000/000ری��ال )ی��ک میلی��اردو س��یصدو و بیس��ت و ش��ش میلی��ون ری��ال ( ب��ه 
حس��اب ش��ماره 4001047706372416 ن��زد بان��ک مرک��زی بن��ام حس��اب س��پرده ش��رکت ملی پس��ت جمه��وری اس��المی ایران )شناس��ه 
388047760283100811200062000001( بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000004 واگذاری توزیع مرس��والت پستی 

درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند.
د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .
ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .

5- زمان بازگش�ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه 98/12/07 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده 
درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(حضور بهم رسانند .

6- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراس�ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , 
اداره کل پست خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340

7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000004
واگذاری  توزیع امانت   پستی درسطح شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکاربخش خصوصی ) نوبت اول(

اداره کل پست استان خراسان رضوی
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اداره کل پس�ت اس�تان خراسان  رضوی در نظر دارد ،امور اسناد تک برگی وخدمات نیابتی ثبت اسناد   در سطح استان  رابه پیمانکار 
بخش خصوصی ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله ای درس��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 5/983/100/000 ریال 
)پن��ج میلی��اردو نه صدو هشتادوس��ه  میلیون ویکصد هزار ریال( به  اش��خاص حقوق��ی که موضوع اصلی فعالیت آنه��ا با موضوع مناقصه 
مطابق��ت داش��ته و دارای گواهینام��ه تائی��د صالحیت ورتبه بن��دی از اداره تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی با تاریخ معتبر در رش��ته خدمات 
عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباشند ، واگذارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت 

مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: تاریخ 98/11/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح مورخه  98/11/23لغایت ساعت 14 مورخه  98/11/26 .
3- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : از تاریخ 98/11/26 لغایت ساعت 14 تاریخ 98/12/06 میباشددرضمن پیشنهاد دهندگان 
میبایست عالوه بر بارگزاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درسامانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 98/12/06 نسبت به ارسال 
اصل مدارک مطابق شرایط مندرج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان 

خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از دوروش ذیل : 

ال��ف (ارائه ضمانت  نامه بانکی به مبلغ 299/155/000ریال )دویس��ت و نود ونه میلی��ون ویکصد وپنجاه و پنج هزارریال (ازیکی از بانکها 
یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران میباش��ند اعتبار س��ه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان 
رضوی بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000003 واگذاری توزیع امانت   پس��تی درس��طح شهرستان مشهد و حومه  به 

پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فی��ش واری��زی نق��دی ب��ه مبل��غ 299/155/000ری��ال )دویس��ت و ن��ود ون��ه میلی��ون ویکصد وپنج��اه و پن��ج هزارری��ال( به 
حس��اب ش��ماره 4001047706372416 ن��زد بان��ک مرک��زی بن��ام حس��اب س��پرده ش��رکت ملی پس��ت جمه��وری اس��المی ایران )شناس��ه 
388047760283100811200062000001( بابت ش��رکت در مناقصه عمومی ش��ماره 2098001492000003 واگذاری توزیع مرس��والت پستی 

درسطح شهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .
د(اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .
ی(ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .
5- زمان بازگش�ائی پاکات الف ،ب وج : س��اعت 9 صبح روز پنج ش��نبه 98/12/08 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده 

درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکت ) ج ( حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتراس�ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان ش��هید توالئی , 

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000003
واگذاری  امور اسناد تک برگی و خدمات نیابتی ثبت  اسناد درسطح استان  به پیمانکاربخش خصوصی) نوبت اول(

اداره کل پست استان خراسان رضوی
شناسه 768418  م الف:9044شناسه 768429 م الف:9042

اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  چارلز کورزمن،   
استاد جامعه             شناسی دانشگاه کارولینای شمالی در 
کتــاب »انقالب تصورناپذیر در ایران« به مطالعه 
پیش بینی             ناپذیری یا به تعبیری که خود به کار 
می             برد »تصورناپذیری« انقالب ایران می             پردازد و 
با بررسی تحلیل             های رایج در مورد انقالب ایران، 
در نظر نگرفتــن »پیش             بینی             ناپذیری وقایع« را 
دلیل عدم تجزیه و تحلیل درســت انقالب ایران 
می             دانــد. آنچه در ادامــه می خوانید گفت وگوی 
ما با دکتر محمــد مالعباســی، دانش آموخته 
جامعه شناسی سیاســی و مترجم این کتاب در 
 مورد علل موفقیت جریان اســالمی به رهبری 
امام خمینی)ره( در مقطع انقالب اسالمی ایران است.

 به عنوان یک جامعه شناس سیاسی چقدر 
روایت کورزمن به نظرتان توانسته موفق باشد 

و دلیل اهمیت این کتاب چیست؟
این کتاب به این خاطر بســیار شــاخص است 
که تأثیر فراوانی میان نویســندگانی که در مورد 
انقالب ایران می نویســند، داشــته و توانســته 
جنبه های جدیدی از فکر کردن و نظریه پردازی 
در مورد انقالب اســالمی را مورد بحث قرار داده 
و از منظر تازه ای به موضوع بپردازد. معموالً وقتی 
در مورد مســائل عمومی به خصــوص انقالب ها 
صحبت می کنیم، دو دســته از کتاب ها را داریم؛ 
یک دسته از این کتاب ها با توجه به منابع و اسناد 
تاریخی تالش می کننــد رویکرد تاریخ نگارانه ای 
را در پیش بگیرند و دســته دوم تالش می کنند 
اتفاقــات تاریخی را با ســطحی از نظریه پردازی 
معنادار کنند و بگویند در این فرایند چه اتفاقی 
افتاده اســت. معموالً این دو دســته از منابع به 
دلیل اختالف نگاه، همواره نسبت به همدیگر نقد 
دارند. مثــالً تاریخ نگارها، معتقدند نظریه پردازان 
جزئیات تاریخی را نادیده می گیرند و نظریه آن ها 
دقت کافی را ندارد و از آن سو نظریه پردازان نیز 
مدعی اند  کار تاریخ نگاران ناکافی اســت، چرا که 
جمع آوری اســناد تاریخی بدون پردازش کردن 
ارزشی ندارد. ویژگی شاخصی کتاب کورزمن این 
اســت که توانسته با جزئیات تاریخی و رجوع به 
منابع تاریخی با نظریه به گفت وگو بپردازد. یعنی 
ســهمی از هر دو نوع پژوهــش را در این کتاب 

می بینیم. هم کتاب به روایت تاریخی توجه زیادی 
دارد و هم به نظرگاه هــای متفاوتی که در مورد 

انقالب اسالمی نظریه پردازی کرده اند. 

 نظــر کورزمن درباره اســالم گرایانی که 
حرفشان را به گفتمان غالب تبدیل می کنند 

چیست؟
نویسنده مفهومی را در کتاب معرفی می کند که 

چینش تمام مطالب در کتاب شاید تالش برای 
رســیدن به همان مفهوم پایانی باشد. کورزمن 
وقتی آن مفهوم را معرفی می کند از آن با عنوان 
»امکان پذیری« سخن به میان می آورد و درباره 
مفهوم امکان پذیری و این مسئله که یک جنبش 
اجتماعی کی همگانی و عمومی می شود، صحبت 
می کند. او می گوید زمانی یک جنبش اجتماعی 
عمومی شــده و تفوق پیدا می کند که روبه روی 

آنچــه در صحنــه اجتماعی 
می کرده،  جلــوه  تصورناپذیر 
افقی باز و در آن، مجموعه ای 
از چیزها نمودار می شــود. این 
مجموعــه از عوامــل مختلف 
مانند تصور مــردم از آینده و 
فکر کردن آن ها در مورد قدرت 
گروه مخالفشــان و... ســبب 
می شود در برهه هایی مردم افق 
تازه ای در جلوی چشــم خود 
ببینند و تصور کنند می توان 
چیــزی را تغییر داد. کورزمن 
در نظریه پردازی خود اساســاً 
معتقد است آنچه یک جنبش 
را عمومی می کند، چشم انداز 
امکان پذیــری اســت که این 
چشم انداز را تنها گروه اسالم 
 گرایان و مردم مسلمان طرفدار

امــام خمینی )ره( توانســته 
بودنــد در دوران انقالب برای 

مردم ترسیم کنند. 
در نگاه کورزمن اپوزیســیون 
شناخته شده آن دوران مثل 
ملی مذهبی ها، جنبش ملی، 
جنبش هــای  و  توده ای  هــا 
هیــچ  مســلحانه چپ گــرا 

کدام نتوانســته بودند این تصور و چشــم انداز از 
آینده را به مردم بدهند. درســت اســت که این 
جریان ها، در انقالب ســهم و نقش داشتند ولی 
این نقش صرفاً در ســطح همــکاری با جریان 
 اصلی که جریان اسالم گراســت شــکل گرفته 
اســت. حرف اصلی کورزمن این اســت که تنها 
یک گروه توانستند این افق جدید را برای مردم 
تصورپذیــر کنند و آن هم امــام خمینی )ره( و 

طرفداران او بودند. 

 چه وجهی در رویکرد کورزمن اهمیت دارد 
که می بینیم او از یک طرف به شــبهات کف 
میدانی پاسخ می دهد و از طرف دیگر مباحث 

نظری و علمی را نیز به خوبی مطرح می کند؟
اصل حرف کورزمن این است که این ماجرا باید 

علت یابــی شــود و از این منظر او 
نمی خواهد تبییــن انجام دهد، به 
همین دلیل اســم آن را ضدتبیین 

می نامد. 
من معتقدم همه تبیین هایی که در 
مورد انقالب اســالمی وجود دارد، 
ناکافی است چه بسا علوم اجتماعی 
که ما می شناسیم، با مفاهیمی که 
اکنون بــا آن ها کار می کند نتواند 
بگوید چرا مردم دســت به انقالب 

زدند. 
همان چیزی کــه فوکو نیز اذعان 
می کند که نمی توان گفت در نهایت 
چرا یک انسان دست به شورش و 
انقالب می زند. حداقل این است که 
با توجه بــه نظریه پردازی ها توان 
تصویری از این داشــته باشیم که 
چه عواملــی نمی توانند دلیل این 

اتفاق باشند. 
مثالً عقاید شیعی صرفاً نمی تواند 
دلیــل این انقالب باشــد، چرا که 
سال های سال بود که مردم ایران 
با این عقاید عجین شده و آن ها را 

داشتند. 
یا نمونه دیگر قدرت نظامی شــاه 
نمی تواند دلیل انقالب باشــد چرا 
که تا آخرین دقایق به ســرکوب مسلحانه مردم 
می پردازد. منظری که کورزمن به این ماجرا نگاه 
می کند یک جور »ضدتبیین« اســت، یعنی ما 
شاید نتوانیم بفهمیم علت واقعی انقالب چه بوده 
اســت ولی می توانیم نسبت به تصویر ذهنی که 
آن لحظه مردم داشتند نزدیک شویم. در مجموع 
رویکردها در تحلیل انقالب ها، تحلیل کورزمن را 
شاید بتوان »تحلیل فرایندی« نامید که می خواهد 
بگوید علت های جدایی از انقالب وجود ندارد که 
موجب انقالب شود؛ در فرایند فراز و نشیب هاست 
که این اتفاقات روی می دهد. نمی شــود دستگاه 
نظری خود را از انقالب بیرون بکشیم و تحلیلی 
کنیم که انقالب را پیش بینی پذیر کند. او می گوید 
در مورد انقالب نباید پیش بینی ناپذیری آن را از 

یاد برد.

با محمد مالعباسی درباره کتاب »انقالب تصورناپذیر در ایران«  

زبان علوم اجتماعی جدید در تعریف انقالب اسالمی الکن است

حاشیه

چرا پژوهش های خودمان را دست کم می گیریم؟
مهم ترین چیزی که در مورد پژوهش های انقالب 
ایران به ذهنم می آید این اســت که برای بهتر 
شدن پژوهش ها، باید فضای نهادی برای جدی 
گرفتن علــم به وجود بیاید. اکنــون این فضای 
نهادی و گفت وگو با اساتید به شدت شبیه تعبیر 
گفت وگوی ناشنوایان است؛ یعنی کسی کاری 
ندارد به اینکه چه کســی چه کتابی نوشت، چه 
نقدی به آن وارد است و چه باید کرد. کسانی که 
در این فضا کار می کنند بزرگ ترین اشتباهشان 
این است که حرف خودشان را جدی نمی گیرند 
و به نظرشان خارجی ها حرف های مهم تری در 

این مورد می زنند. بــرای نمونه همین کتاب را 
مثال می زنم. باید بگویم تنها کسی که با من به 
گفت وگوی انتقادی در مورد این کتاب نشست، 
کســی بود که در نمایشگاه کتاب در مورد آن با 
من صحبت کرد. بنابراین پیش بینی من از ماجرا 
این است یک پژوهشگر ایرانی از خودش می پرسد 
چرا باید تالش کنم؛ چرا که کسی قرار نیست آن 
را جدی بگیرد. وجود نداشتن این فضای نهادی 
که سبب معنابخشی فعالیت علمی می شود دلیل 
اصلی این مســئله اســت که پژوهش در ایران 

بی مقدار شده است. 

کورزمن در 
نظریه پردازی 

خود معتقد 
است آنچه یک 

جنبش را عمومی 
می کند، چشم انداز 
امکان پذیری است 
که این چشم انداز 

را نه ملی مذهبی ها 
و توده ای  ها بلکه 

گروه مسلمان 
 طرفدار

امام خمینی)ره( 
 توانسته بودند

ارائه دهند 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـران

دعوت به تشکیل هیئت اندیشه ورز نماز در مدارس  مهر: حجت االسالم محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور در نامه ای به دست اندرکاران تعلیم و تربیت، تشکیل اتاق فکر یا هیئت اندیشه ورز نماز 
در مدارس را برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز خواستار شد و افزود: از مهم ترین رسالت های این هیئت، معرفی فلسفه نماز و تقویت ایمان کودکان و نوجوانان به مبدأ و معاد و دعوت آنان به اقامه نماز با استفاده 
از همه امکانات و روش های سازنده است. فراهم کردن مقدمات، بهسازی محیط نمازخانه، دعوت از روحانیون فاضل و حضور مدیران و معلمان محبوب در صفوف نماز جماعت مدارس در صدر وظایف این نهاد نوپا قرار دارد.

 گزیده ای از گفتار حجت االسالم دکتر سید یداهلل یزدان پناه 
در سمینار تخصصی »شهید امت؛ انسان تراز تمدنی«

سلیمانی؛ شهیدی در اوج لطافت های انسانی و والیی
معارف: ما چند زاویــه کار داریم که در 
مکتب امام)ره( به نحو واضح وجود دارد. 
یکی از آن ها ســه گانه ای است به عنوان 
معنویت، عقالنیت و عبودیت؛ این ســه 
گانه پایه انقالب ماســت. آیا در شهادت 
شهید سلیمانی هم این سه ضلع هست؟ 
ما در کار شهید سلیمانی با اینکه شجاعت 
و تمنای شــهادت می بینیم ولی حرکت 

کورکورانه نمی بینیم؛ درخواست دعای شــهادت کردند و شهادت ایشان با چنین 
عمق خداخواهی ای محقق شد. اینکه شهید سلیمانی می خواهد محل دفنش در کنار 
شهید یوسف اللهی باشد به خاطر همین است. این را حضرت امام)ره( تزریق می کند 
که شهید نظر می کند به وجه اهلل. گاهی شهادت في سبیل اهلل است و گاهی هلل و في 
اهلل می شود. تمام آنچه در دین داریم یک سطح باال به نام عبادت احراری دارد که در 
شهادت هم مطرح است. گاهی قد و قامت یک شهید در حد رفتن به بهشت است 

ولی گاهی شهادت، شهادت احراری است.
این دستنوشــته آخر شهید سلیمانی است که من خواهان دیدارت هستم؛ دیداری 
که موســی)ع( را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود. این منطق برتر شهادت 
است که اینجا معنویت عمق پیدا می کند؛ اینکه خدایی می خواهم بشوم. ما در مورد 
اباعبداهلل)ع( این را دیدیم که در نهایت وقتی بر زمین افتاده اند »المعبود سواک« را 
سر می دهند. شهادت متعالی، شهادت احراری می شود نه شهادت فی سبیل اهلل و 
البته آن هم کم نیست. عقالنیت را در شهادت و معنویت خیلی پرتر می شود مطرح 
کرد، حتی اندیشه صبر و جهاد را باید بر همین اساس توضیح داد. شهادت اگر بخواهد 
از بعد عبودیت و شریعت هم مطرح شود، این است که قرار نیست فقط بروم جلو و 
صف را بشکنم، بلکه بندگی کردن است. چیزی که طراوت می دهد جمع این سه گانه 
است و از اعوجاج ها و خشکی ها جلوگیری می کند؛ در همان معنویت هم عقالنیت 

جمع می شود و هم شریعت؛ این مؤلفه ها در شهید سلیمانی جمع شده است.
مؤلفه و جهت دیگر دنیا و آخرت و توحید است؛ برخی طوری توضیح می دهند که 
فقط دنیا مهم است که این کار اشتباه است، اما برخی دیگر توضیح می دهند دنیا هیچ 
اصالت ندارد و جهت توجهی نیاز ندارد؛ این دیدگاه تبدیل می شود به یک زهد خشک 
بی منطق وعمالً حذف عقالنیت است. برخی می گویند معنویت و به گونه ای توضیح 
می دهند که گویا دنیا حذف می شــود و این خطاست. دنیا مهم است چون سعادت 
من و اجتماع را رقم می زند. سعادت معنوی توحیدی را نمی توانید طوری طرح کنید 
که دنیا و بدن را حذف کنید. حتی فرض کنید اگر آخرتی نباشد به خاطر عزتمندی 
به دنبال مقاومت و ظلم ستیزی  بودیم. برخی این سه گانه ظلم ستیزی، بهشت رفتن 
و معنویت را جمع می کنند. کسی که خدا را می خواهد، بهشت را هم می خواهد؛ نه 
به خاطر خود بهشت بلکه لبخند خداوند را در آن می جوید؛ او جمع کرده است بین 
بهشــت و منطق توحیدی. در مورد ظلم ستیزی هم معتقدم که حق است، چون با 
حقیقت انسانی سازگار است.یک سه گانه یا چهارگانه دیگر است که این اصل اندیشه 
شیعی است. شیعه سه اندیشه ممتاز دارد و تقریباً موتور محرکه او است؛ این سه معنا 
والیت پذیری، شهادت طلبی )شهادت پذیری با همه آثارش( و امید به قیام حضرت 
حجت)عج( است؛ همیشه شیعه با این سه گانه نفس می کشد و والیت پذیری محور 
می شــود. این والیت پذیری را شهید سلیمانی خیلی خوش پیاده کرد؛ سه بار قسم 
می خورد که مهم ترین شرط عاقبت بخیری رابطه قلبی با حکیمی است که سکاندار 
انقالب اســت. ما االن کسانی را داریم که می خواهند نوعی مستقل خدمت بدهند 
که این نوعاً خلل ایجاد می کند. شــخصیتی مثل ایشــان در اوج لطافت قرار دارد؛ 
لطافت های انسانی و والیی. حاال چنین اضالعی وقتی کنش درست می کند؛ کنش 
اجتماعی بی مرز و بی انتها درســت می کند. کسی که منطق »احدی الحسنیین« و 
منطق »شهادت في اهلل« را پذیرفت، فعل و کنشش به پایان نمی رسد؛ به عالوه هر 
جا شیعه و مسلمان و مظلومی در خطر و ظلم باشد او هست و یک بی مرزی دیگر 
دارد و آن بی مرزی از حیث عمق است. کسی که می خواهد شهید فی اهلل شود پایان 
ندارد و می داند باز خیلی کار دارد. قد و قامتش اخالص و کنش اجتماعی اش بی پایان 

می شود؛ اخالص است که کار را بی مرز می کند.

 معارف / ســاحل عباسی  »قوی شدن« 
تعبیری اســت که در ســخنرانی های اخیر 
رهبر معظم انقالب مکرر بیان شــده و این 
راهبردی اســت که ایشان با تکیه بر مبانی 
دینی همواره بر آن تأکید داشته اند. قدرتمند 
شدن امت اسالمی خواســته مهم خداوند 
متعال است؛ دستوری که قرآن به صراحت 
بر آن تأکید کرده و هر آینه مسلمانان را به 
آن فرا می خواند. در حــال و هوای چهل و 
یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، 
پیروزمند،  علیرضــا  حجت االســالم دکتر 
قائم مقام فرهنگســتان علوم اسالمی قم در 
گفت وگو با ما به تشــریح مبنای قرآنی این 

راهبرد پرداخته است.

 ریشــه و مبنای قرآنی تأکیدهای 
رهبر معظم انقالب بر قوی سازی جامعه 

اسالمی چیست؟
قوی سازی جامعه اسالمی پیام صریح و قاطع 
قرآن به مســلمانان در رویارویی و ارتباط با 
کفار و دشمنان اسالم است و آیه 60 سوره 
مبارکه انفال شاهد محکمی بر تأکیدات رهبر 
معظم انقالب است؛ چرا که قرآن در این آیه 
به صراحت بر موضوع مهم آشــتی ناپذیری 
مسلمانان و کفار تأکید می کند. قوی سازی 
جامعه اسالمی دستور اکید خداوند متعال 
به پیامبر اکرم)ص( و همه مسلمانان است و 
محدود به یک حوزه یا زمان خاص نمی شود 
و جامعه اســالمی همــواره و تا آنجایی که 

می توانند باید تحصیل قدرت کنند.

 آیا قرآن کریم شــاخص و معیاری 
برای افزایش قدرت مســلمانان بیان 

کرده است؟
شاخص و میزان تحصیل قدرت از نظر قرآن 
کریم به اندازه ای تعیین شده که دشمن خدا 
از مسلمانان بترسد؛ هراس ایجاد شده منجر 
بــه بازدارندگی دشــمن از هرگونه تهدید و 
خطایی در قبال جامعه اســالمی می شود و 
دشــمن جرئت تعدی به جامعه اسالمی را 
پیدا نمی کند. خداوند متعال در آیه 60 سوره 
مبارکه انفال بر این موضوع تأکید دارد که در 
طول تاریخ همواره دشمنان یک جبهه تاریخی 

در برابر مسلمانان و حق جویان داشته اند که 
قرآن از آن به »عــدواهلل و عدوکم« یاد کرده 
اســت؛ این به معنای اعــالم جنگ جامعه 
اسالمی یا مسلمانان به هر کسی که توحید 
را بر نمی تابد یا هر کســی که علیه اســالم 
اعالم جنگ می کند، نیست؛ قدرتمند شدنی 
که قــرآن از آن یاد می کنــد و رهبر معظم 
انقالب برای جامعه اســالمی طلب می کنند 
ناظر به این مهم است که آن قدر قوی شوید 
که دشمن حتی نتواند در شما طمع کند و 
نتواند اهداف خود را درباره شما محقق کند.

 برخی قوی سازی را به نوعی رفتار 
دنیا  با  جنگ طلبانه  و  تقابل جویانــه 
تفسیر می کنند؛ تحلیل شما از این نوع 

نگاه چیست؟
متأســفانه در برابر تفکری که قوی شــدن 
در برابر دشــمن را مهم می داند، تفکری نیز 
وجود دارد که تصور می کند دشــمن اسالم 
مقابله ای با مسلمانان و جهان اسالم ندارد یا 
به نوعی به دنبال آن است که به جامعه القا 
کند ما دچار توهم عداوت شده ایم و دنیای 
کنونی، دنیای صلح و دنیای مســالمت آمیز 
اســت و نباید به دیگران بدبین باشــیم؛ به 
همین دلیل در برابر تقسیم کار بین المللی 
که در ســاحت جهان متمدن مطرح شده 
سکوت می کنند و ذلیالنه آن را می پذیرند. 
وقتی این رویکرد را در مقابل رویکرد اول که 

مبتنی بر دائمی بودن نزاع ولو نرم در قالب 
جبهه حق و باطل، نور و ظلمت، مستضعفان 
و مســتکبران با همان تعابیری که در قرآن 
و روایات بیان شــده و در ســابقه مبارزات، 
شــعارها و ادبیات امام و رهبر معظم انقالب 
عنوان شده، می گذاریم، متوجه تفاوت این دو 
دیدگاه درباره »قوی شــدن و ایستادگی در 

برابر دشمن« می شویم.

 »قوی شدن« مورد نظر رهبر معظم 
انقالب به معنای قطع ارتباط با جهان 

که نیست؟
وقتی صحبت از تقابل بین حق و باطل و 
استضعاف و اســتکبار می شود، به معنای 
عــدم ارتبــاط و بی توجهی بــه تعامل با 
دنیا نیســت و قرار نیست اظهار عداوت و 
خشونت به دیگران داشته باشیم؛ این تعابیر 
تصورات اشتباهی است که ناشی از ضعف 
تلقی افراد از فرهنگ اسالمی است که به 
جامعه القا می شود. بی شک جبهه استکبار، 
مردم کشورهای غربی نیستند که خود نیز 
تحت فشارهای سیاست های سرمایه داری 
قرار دارند بلکه جبهه استکبار کمپانی های 
چند ملیتی هستند که به اشکال مختلف 
مردم را اســیر و برده خــود کرده اند ولو 
به صورت غیرمســتقیم؛ جبهه اســتکبار 
صاحبان تزویر و سران قدرتی هستند که 
برای منافع خودشان دست به هر تجاوز و 

قتل و غارتی می زنند؛ جبهه استکبار سران 
کشــورهای اســتعمارگری هستند که به 
شکلی اتو کشیده و عطر زده در ظاهرهای 
زیبا و فریبنده، پشــت نقاب دیپلماتیک و 
متمدنانه، از ارسال دارو و غذا به ملت هایی 

که برای اســتقالل، آزادی و 
معنوی  ارزش هــای  از  دفاع 
و توحیدی خود ایســتادگی 
می کنند، خودداری می کنند. 
»قوی شدن« مورد نظر رهبر 
معظم انقالب به معنای عدم 

اتکا به نظام های استکباری 
است؛ اتکا نکردن در اشکال 
مختلــف،  حوزه هــای  و 
از سیاســی تــا نظامی و 
فرهنگــی و اقتصادی. اگر 
ایــن واقعیــت را بپذیریم 
و ایــن نگاه بنیــادی را به 
درســتی تبییــن و دنبال 
کنیم که خوشبختانه قاطبه 
ملت ما این را پذیرفته اند و 
در صحنه هــای مختلــف 
هــم آن را به منصه ظهور 
رسانده اند، طبیعتاً قدرتمند 

می شویم. 

چه  اسالمی  جامعه  نشــدن  قوی   
تبعاتی به دنبال دارد؟

اگر مســلمانان این راهبرد را با قوت دنبال 
نکنند، همواره زیر سلطه جبهه استکبار قرار 
خواهند داشت؛ جبهه ای که به دنبال تسلط 
هر چه بیشتر بر مراکز قدرت و ثروت است 
و از ملت های مسلمان و مردم ضعیف جهان 
برای استثمار هر چه بیشتر استفاده می کند. 
قوی شــدن جامعه اســالمی منجر به رقم 
زدن سرنوشــت جدیدی برای آن می شود. 
قدرتمند شدن تنها به معنای افزایش قدرت 
نظامی نیست، بلکه قدرت جامعه اسالمی در 
بخش هــای مختلف باید افزایش یابد و این، 
عامل مهمی در کاهش قدرت و نفوذ دشمن 
اســت؛ همان گونه که قوی شدن جمهوری 
اسالمی موجب کاهش تأثیرگذاری دشمن 

در منطقه غرب آسیا شده است.

حجت االسالم دکتر پیروزمند در گفت وگو با قدس:

قویشدن،سرنوشتجدیدیبرایجامعهاسالمیرقممیزند

قدرتمند شدنی 
که قرآن از آن 

یاد کرده و رهبر 
انقالب بر آن تأکید 

می کنند، ناظر به 
این مهم است که 

دشمن از مسلمانان 
بترسد و حتی 

نتواند در آن ها 
طمع کند

بــــــرش

انسان مکلف است تا جایی 
که در توان دارد تعقل کند

مهر: فلســفه آفرینش این اســت که ما 
َِّذیَن  ــْر ِعَباِدال اینجا آزمایش شــویم »َفَبشِّ
یَْســَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه« )زمر: 
۱۷ و ۱۸(؛ بشــارت بــاد بــر آن بندگانی 
که اقوال را می شــنوند و از بهترین تبعیت 
می کننــد. اگر ما از بهتریــن قول تبعیت 
نکنیم فردا مؤاخذه می شــویم. کســی که 
راهی را پیدا کرده باید به دیگران نشــان 
دهد؛ امر به معروف یعنی همین. این راه را 
باید به دیگــران عرضه کند و طرف مقابل 
هم باید تأمل کند و راه درست را تشخیص 

دهد و پاسخگوی حرکت خودش باشد.
انسان مکلف اســت تا آنجایی که در توان 
دارد تعقــل کند؛ »عقل« در لغت به معنای 
منع و بازداشــتن اســت. به وســایلی که 
به نوعــی بازدارندگی دارد، عقل می گویند؛ 
مانند افســار که از بیراهــه رفتن حیوان 
جلوگیــری می کنــد. ازاین رو بــه قوه ای 
که انســان را از بیراهه بازمــی دارد، عقل 
می گویند. یک راهنمایی در وجود ما هست 
که راه صحیح را از راه انحرافی تشــخیص 
می دهد و مــا را از راه انحرافی بازمی دارد. 
در اصطالح عقل، قوه ای در انســان است 
که او را از ســایر حیوانات متمایز می کند؛ 
یعنی در واقع انســان به واسطه این قوه به 
تفکر و استدالل می پردازد و همچنین امور 
خوب و بد و حق و باطل را از هم تشخیص 

می دهد.
انبیای الهی آمدند تا به بشــر بگویند فکر 
کن؛ درباره هســتی و خــودت فکر کن تا 
ببینی این دنیا بیهوده آفریده نشده است. 
شــما یک دنیــای دیگری داریــد و برای 
رسیدن به این دنیا نمی توانید با عقل خود 
به تنهایی راه را طی کنید، باید دســت به 
دامن وحی شــوید و از خدا مدد بگیرید و 
مواظب زندگی این دنیای خود باشید. اصاًل 
هدف از رســالت پیامبران همین بوده ولی 
»أَْکَثُرُهــْم اَل یَْعِقُلوَن« بیشــتر مردم تعقل 
ــُکوُر«  نمی کننــد؛ »َقلِیــٌل ِمْن ِعَباِدَی الشَّ
)ســبأ: ۱۳( کمی از بندگان ما شــکرگزار 

هستند.

معارف
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 دکتر محمد محمدرضایی
پژوهشگر و استاد فلسفه دین دانشگاه تهران

گفتار

یادداشت شفاهی

 ١-شش��دانگ اعیان یکدس��تگاه آپارتمان مس��کونی )نوع ملک خلق با عرصه وقف( بش��ماره 
پ��اک ثبتی ١۰۵۷۶ فرع��ی از ۲۳۵ اصلی قطعه یک تفکیکی مفروزومجزا ش��ده از ١۰۴۸۸ 
فرعی بخش ۹ مش��هد ) پاک ثبتی ده هزار و پانصدو هفتادو ش��ش فرعی از دویس��ت و سی 
و پنج اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز ومجزا ش��ده از ده هزار و چهار صدوهش��تادو هش��ت 
فرعی بخش نه مش��هد( بمس��احت ۲۰۰/۶۹ متر مربع واقع در طبقه اول که ١/۹۸ متر مربع 

آن تراس مسقف است. 
۲-شش��دانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی )نوع ملک طلق باعرصه وقف( بشماره پاک 
ثبت��ی ١۰۵۷۷ فرع��ی از ۲۳۵ اصلی قطعه دوتفکیکی مفروز و مجزا ش��ده از ١۰۴۸۸ فرعی 
بخش ۹ مش��هد ) پاک ثبتی ده هزارو پانصدو هفتادو هفت فرعی از دویس��ت وس��ی وپنج 
اصل��ی قطع��ه دو تفکیکی مفروز ومجزا ش��ده از ده هزار و چهار صد و هشتادوهش��ت فرعی 
بخش نه مش��هد( بمس��احت ۲۰۲/۸۴ متر مربع واق��ع در طبقه دوم ک��ه۶/۷۶ متر مربع آن 

تراس مسقف است. 
۳-ششدانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان مسکونی )نوع ملک طلق با عرصه وقف( بشماره پاک 
ثبت��ی ١۰۵۷۹ فرع��ی از ۲۳۵ اصلی قطع��ه ۴ تفکیکی مفروزو مجزا ش��ده از ١۰۴۸۸ فرعی 
بخش ۹ مش��هد ) پاک ثبتی ده هزار و پانصد و هفتاد و نه فرعی از دویس��ت وس��ی و پنج 
اصلی قطعه چهار تفکیکی مفروز ومجزا ش��ده از ده هزار و چهار صدوهش��تادو هش��ت فرعی 
بخش نه مش��هد( بمس��احت ١۹۹/۷۳ متر مربع واقع در طبقه چهارم که ۴/۰۵ متر مربع آن 

تراس مسقف است.
 مش��خصات و توصیف ملک در روز ارزیابی برابر گزارش هیئت کارشناس دادگستری به شرح 

ذیل میباشد:
آدرس ملک ها: مشهد، رضاشهر، نبش ذکریای شمالی ١۰، پاک ١/۹۵ 

مشخصات ملک: در خصوص ارزیابی سه دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و دوم و چهارم 
پاک های ثبتی ١۰۵۷۶ و ١۰۵۷۷ و ١۰۵۷۹ فرعی از ۲۳۵ اصلی مجزی ش��ده از بخش ۹ 
مشهد ملک مورد ارزیابی پس از بازدید و تدقیق در مدارک و بررسیها و تحقیقات کارشناسی، 
حدود اربعه و مش��خصات ملک مورد تعرفه با اس��ناد ابرازی مطابقت و در زمان بازدید ملک 
در تصرف مالک بود. که مش��خصات بدین ش��رح میباش��د: ملک مورد ارزیابی عبارت است از 
مجتمع مس��کونی به نش��انی فوق ک��ه در پنج طبقه: همکف به صورت پیل��وت و پارکینگ و 
چهار طبقه فوقانی هر یک ش��امل یک واحد مس��کونی احداث گردیده است. نمای ساختمان 
س��نگ تراورتن و باکس های آلوتایل میباش��د و مس��احت عرصه طبق سند معادل ۲۵۰/۴۲ 
متر مربع، با موقعیت دو نبش جنوبی و کاربری آن مس��کونی تراکم متوس��ط و موقوفه آستان 

قدس رضوی میباشد.
 طبقه همکف شامل پنج جای پارک اختصاصی بدون مزاحمت، انباری ها و البی و طبقات اول 
تا چهارم هر طبقه ش��امل یک واحد مسکونی مستقل است. ملک دارای نمای سنگ، اسکلت 
فلز و دارای دو درب پارکینگ رول آپ و یک درب پارکینگ جک هیدرولیکی بازشو به حیاط 
میباش��د. البی ساختمان واقع در طبقه همکف دارای کف سنگ گرانیت، کفپوش حیاط واش 
بت��ن و کف پارکینگ موزائیک میباش��د. طبقات اول تا چهارم ه��ر کدام دارای یک پارکینگ 
مستقل اختصاصی میباشند. هر دستگاه دارای انشعابات آب، برق و گاز مستقل و کل مجتمع 

دارای یک انشعاب برق سه فاز و یک دستگاه آسانسور با پنج توقف است. 
س��ه دس��تگاه آپارتمان مورد ارزیابی در ملک با حدوداجمالی اس��ناد مطابقت دارد. در تاریخ 

بازدید آپارتمان طبقه چهارم در تصرف خانواده مدیون )آقای بوستانی( میباشد.
 ارزیابی سه دستگاه آپارتمان مستقل در طبقات اول، دوم ، چهارم:

 ١-آپارتمان طبقه اول: عبارت است از شش دانگ اعیان یک واحد آپارتمان سه خوابه با پاک 
ثبتی ١۰۵۷۶ فرعی از ۲۳۵ اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی ش��ده از ١۰۴۸۸ فرعی 
از بخش نه مشهد به مساحت ۲۰۰/۶۹ متر مربع که ١/۹۸ متر مربع أن تراس مسقف است به 
انضمام اعیان انباری قطعه یک به مس��احت۶/۳۲ متر مربع واقع در همکف و به انضمام اعیان 
پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی به مساحت ١۲/۵۰ متر مربع واقع در همکف و با حق استفاده 
اشتراکی از اشتراکات و دارای فضاهای هال، پذیرایی، سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن، سرویس 
بهداش��تی و حمام، کف پذیرایی سرامیک و اتاق خوابها پارکت، دیوارها کاغذ دیواری کابینت 
های گلس، سیس��تم گرمایش شوفاژ به انضمام گرمایش از کف و سیستم سرمایش کولر آبی 
اس��ت. با توجه به موقعیت جغرافیائی، دسترس��ی ها، عرض معابر مج��اور، کاربری، تحقیقات 
محلی، قدمت بنا، نوع مصالح مصرفی و جمیع جهات موثر در ارزیابی ارزش معاماتی ش��ش 
دانگ اعیان اختصاصی آپارتمان مذکور و س��هم العرصه و مش��اعات متعلقه و انش��عابات یاد 
ش��ده بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی به اش��خاص ثالث حقیق��ی و حقوقی معادل مبلغ 
۲١.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال )بیس��ت و یک میلی��ارد ریال معادل دو میلی��ارد و یکصد میلیون 

تومان( برآورد و ارزیابی گردیده است.

 که حدود اجمالی پاک ١۰۵۷۶ فرعی برابر اعام واحد ثبتی بدین شرح میباشد: 
ش��ماال: در دو قسمت اول دیواریست بطول ) ۴/۹۷ ( چهار مترونودوهفت سانتیمتر به فضای 
معب��ر مج��اور دوم دیوار و پنجره اس��ت بطول ) ۴/۹۸ ( چهار مترونودوهش��ت س��انتیمتر به 
فضای معبر مجاورش��رقا: درنه قس��مت، که قسمت هشتم آن شمالی، قسمتهای سوم و پنجم 
آن جنوبی، قس��مت چهارم آن غربی، اس��ت. اول دیواریس��ت پیشرفتگی بطول ) ١/۲۸ ( یک 
متر و بیس��ت و هشت سانتیمتر به فضای معبر مجاوردوم دیواری ست بطول )١١/۰۰( یازده 
متر به ملک مجاور ش��ماره ۷۸١۲ فرعی س��وم دیواریس��ت بطول )١/۸۵( یک متر وهش��تاد 
وپنج س��انتیمتر به آسانسور چهارم دیواریست بطول ) ۰/۹۷ ( نودوهفت سانتیمتر به ورودی 
پنجم درب و دیوار اس��ت بطول )١/۵۴ ( یک متر و پنجاه و چهار س��انتیمتر به ورودی ششم 
دیواریست بطول ) ۴۷/ ۲( دومترو چهل و هفت سانتیمتر به ورودی هفتم دیواریست بطول ) 
۳/۸۵ ( سه مترو هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله مشاعی هشتم دیواریست بطول )۳/۳۹( سه 
متروسی ونه سانتیمتر به راه پله مشاعی نهم دیواریست بطول ) ۷/۷۹ ( هفت مترو هفتادونه 
س��انتیمتر به ملک مجاورشماره ۷۸١۲ فرعی جنوبا: در چهار قسمت، اول دیوار و پنجرهاست 
بطول )۰۸ /۴( چهار مترو هش��ت س��انتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست بطول ) 
١/۵١ ( یکمتر و پنجاه و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول 
) ١/۹۳ ( یکمترونودوس��ه س��انتیمتر به فضای حیاط مش��اعی چهارم دیواریست پیشرفتگی 
بطول ) ١/۵۶ ( یک متر و پنجاه وش��ش س��انتیمتربه فضای معبر غربا: در پنج قس��مت، که 
قس��مت دوم آنشمالی، است . اول دیوار و پنجرهاست بطول ) ۵/۲۵ ( پنج مترو بیست و پنج 
س��انتیمتر به فضای معبر دوم دیواریس��ت بطول ) ۰/۲۴ ( بیست و چهار سانتیمتر به فضای 
معبرس��وم دیوار و پنجرهاس��ت بطول ) ۸/۴۸ ( هشت مترو چهل و هشت سانتیمتر به فضای 
معبر چهارم نیمدیوار جلوی بالکن بطول ) ١/١۲ ( یک مترو دوازده س��انتیمتر به فضای معبر 

پنجم دیوار و پنجره است بطول ) ۷/۶۲ ( هفت مترو شصت و دو سانتیمتر به فضای معبر 
مش��خصات منضمات ملک:انباری به مس��احت ۶.۳۲ به حدوداربعه: ش��ماال: در س��ه قسمت، 
که قس��مت دوم آن غربی، اس��ت. اول دیواریس��ت بطول )۲/١۲ ( دومترودوازده س��انتیمتر 
به راهروداالن دوم دیواریس��ت بطول ) ۰/۵۷ ( پنجاه وهفت س��انتیمتربه راهرو داالن س��وم 
دیواریس��ت مش��ترک بطول )۰/۹۹ ( نودونه س��انتیمتر به راه پله مشاعی ش��رقا: دیواریست 
مش��ترک بطول )۲/۴۲( دومترو چهل و دو س��انتیمتر به انباری قطعه ۲ جنوبا: درب و دیوار 
اس��ت بطول ) ۳/١١ ( سه متر و یازده سانتیمتر به محوطه پارکینگ غربا: دیواریست بطول ) 

۸۵ / ١ ( یکمتر و هشتاد و پنج سانتیمتر به راهرو داالن 
پارکینگ به مس��احت ١۲.۵ به حدوداربعه: شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
) ۲/۵۰ ( دومترو پنجاه س��انتیمتر شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ) ۵/۰۰ ( 
پنج متر جنوبا: خط فرضی به محوطه مش��اعی است بطول ) ۲/۵۰ ( دومترو پنجاه سانتیمتر 

غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ) ۵/۰۰( پنجمتر
۲- آپارتمان طبقه دوم: عبارت است از شش دانگ اعیان یک واحد آپارتمان سه خوابه با پاک 
ثبتی ١۰۵۷۷ فرعی از ۲۳۵ اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از ١۰۴۸۸ فرعی از 
بخش نه مش��هد به مس��احت ۲۰۲/۸۴ متر مربع که ۶/۷۶ متر مربع آن تراس مسقف است به 
انضمام اعیان انباری قطعه سه به مساحت ۳/۴۸ متر مربع واقع در همکف و به انضمام اعیان 
پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت ۵۰ / ١۲ متر مربع واقع در همکف و با حق استفاده 
اشتراکی از اشتراکات و دارای فضاهای هال، پذیرایی، سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن، سرویس 
توالت و حمام که با کف پذیرایی سرامیک و اتاق خوابها پارکت، دیوارها کاغذ دیواری کابینت 
های گلس، سیس��تم گرمایش ش��وفاژ سیستم سرمایش کولر آبی اس��ت. با توجه به موقعیت 
جرافیائی، دسترس��ی ها، عرض معابر مجاور، کاربری، تحقیقات محلی، قدمت بنا، نوع مصالح 
مصرفی و جمیع جهات موثر در ارزیابی ارزش معاماتی شش دانگ اعیان اختصاصی آپارتمان 
مذکور و س��هم العرصه و مشاعات متعلقه و انش��عابات یاد شده بدون در نظر گرفتن هر گونه 
بدهی به اش��خاص ثال��ث حقیقی و حقوقی معادل مبلغ ۲١.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیس��ت و 
ی��ک میلیار و پانصد میلیون ریال معادل دو میلیارد و یکص��د و پنجاه میلیون تومان( برآورد 
و ارزیابی گردیده اس��ت. که حدود اجمالی پاک ١۰۵۷۷ فرعی برابر اعام واحد ثبتی بدین 
ش��رح میباشد: شماال: در سه قس��مت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است 
به طول ۲/۳۰  دو متر و س��ی س��انتیمتر به جاگلدانی دوم دیواریس��ت س��ت. به طول ۰/۹۰ 
سانتیمتر به جاگلدانی سوم دیوار و پنجره است به طول ۶/۵۳ شش متر و پنجاه و سه سانتی 

متر به فضای معبر مجاور. 
ش��رقا: در نه قسمت که قس��متهای ششم و هشتم آن شمالی، قس��متهای سوم و چهارم أن 
جنوبی اس��ت. اول دیواریست پیش��رفتگی به طول ١/۲۸ یک متر و بیست و هشت سانتیمتر 
به فضای معبر مجاور و دوم دیواریس��ت به طول ١١ یازده متر به ملک مجاور ش��ماره ۷۸١۲ 
فرعی س��وم دیواریس��ت به طول ١/۸۵ یک متر و هش��تاد و پنج سانتیمتر به آسانسور چهارم 

دیوار یست به طول ١/۷۵ یک متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به ورودی پنجم درب و دیواریست 
به طول ١/۵۰ یک متر و پنجاه س��انتیمتر به ورودی شش��م دیواریست به طول ۰/۲۰ بیست 
س��انتیمتر به ورودی هفتم دیواریس��ت به طول ۳/۸۵ س��ه متر و هش��تاد و پنج سانتی متر 
به راه پله مش��اعی هش��تم دیواریس��ت به طول ۴۰ / ۳ سه متر و چهل س��انتیمتر به راه پله 
مشاعی نهم دیواریست به طول ۷/۷۹ هفت متر و هفتاد و نه سانتیمتر به ملک مشاور شماره

 ۷۸١۲ فرعی 
جنوب��أ: دیوار و پنجره اس��ت به ط��ول ۷/۵١ هفت مت��ر و پنجاه و یک س��انتیمتر به فضای                

حیاط مشاعی
 غربا: هشت قسمت که قسمت ششم آن شمالی، قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست 
به طول ١/۶۲ یک متر و ش��صت و دو س��انتیمتر به فضای معبر دیواریس��ت پیش��رفتگی به 
طول ١/۳۲ یک متر و س��ی و دو س��انتیمتر به فضای معبر س��وم دیوار و پنجره است به طول                      
۴۳ / ۳ س��ه متر و چهل و س��ه س��انتیمتر به فضای معبر چهارم بطول ۲/١١ دومتر و یازده 
سانتیمتر بفضای معبر پنجم دیوار و پنجره است بصول ۷/۲۷ هفت و بیست وهفت سانتیمتر 
بفضای معبر شش��م دیواریس��ت به طول ۰/١۶ شانزده س��انتیمتر به فضای معبر هفتم دیوار 
جلوی بالکن به طول ۲/۵۰ دو متر و پنجاه س��انتیمتر به فضای معبر هش��تم دیوار و پنجره 

است به طول ۷/۶۰ هفت متر و شصت سانتیمتر به فضای معبر. 
مشخصات منضمات ملک: انباری به مساحت ۳.۴۸ به حدوداربعه: شماال، دیواریست مشترک 

بطول ) ١/۴۴ ( یک مترو چهل و چهار سانتیمتر به راه پله مشاعی شرقا: دیواریست بطول 
) ۲/۴۲ ( دومترو چهل و دو سانتیمتر به ملک مجاور شماره ۷۸١۲ فرعی جنوبا: درب و دیوار 
اس��ت بطول ) ١/۴۴ ( یکمتر و چهل و چهار س��انتیمتر به محوطه پارکینگ غربا: دیواریست 
مش��ترک بطول )۴۲/ ۲( دومترو چهل و دو سانتیمتر به انباری قطعه ۲ پارکینگ به مساحت 
١۲.۵ به حدود اربعه: شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )۲/۵۰ ( دومترو پنجاه 
س��انتیمتر ش��رقا: خط فرضی به محوطه مشاعی اس��ت بطول ) ۵/۰۰ ( پنج متر به پارکینگ 
قطعه ۲ جنوبا: خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت بطول ) ۲/۵۰ ( دومترو پنجاه سانتیمتر 

غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ) ۰۰/ ۵ ( پنج متر
۳-آپارتمان طبقه چهارم: عبارت اس��ت از ش��ش دانگ اعیان یک واحد آپارتمان سه خوابه یا 
پاک ثبتی ١۰۵۷۹ فرعی از ۲۳۵ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از ١۰۴۸۸ فرعی از بخش نه 
مش��هد به مس��احت ١۹۹/۷۳ متر مربع که  ۴/۰۵ متر مربع آن تراس مسقف است به انضمام 
اعیان انباری قطعه ۵ به مس��احت ۳۶ / ۳۳ متر مربع واقع در طبقه پنجم و به انضمام اعیان 
انباری قطعه س��ه تفکیکی به مس��احت ١۲/۵۰ متر مربع واقع در همکف و با حق اس��تفاده 
اشتراکی از اشتراکات و دارای فضاهای هال، پذیرایی، سه اتاق خواب، آشپزخانه اپن، سرویس 
های بهداش��تی با وان و جکوزی و کابین دوش، کف پذیرایی س��رامیک و اتاق خوابها پارکت، 
دیوارها کاغذ دیواری، کابینت هایگلس، سیس��تم گرمایش شوفاژ، سیستم سرمایش کولر آبی 
اس��ت. دارای راه پله مستقل دسترس��ی به بام بوده و امکان استفاده از نیمه شماره پشت بام 
را دارد. این قس��مت بام به صورت رووف گاردن )باغ بام( فضاس��ازی و گلکاری شده، باربیکیو 
و نیمکتهای نش��یمن و فضای تفرجگاهی ایجاد گردیده است. با توجه به موقعیت جغرافیائی، 
دسترس��ی ها، عرض معابر مجاور، کاربری، تحقیقات محلی، قدمت بنا، نوع مصالح مصرفی و 
جمیع جهات موثر در ارزیابی ارزش معاماتی ش��ش دانگ اعیان اختصاصی آپارتمان مذکور 
و سهم العرصه و مشاعات متعلقه و انشعابات یاد شده بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی به 
اش��خاص ثالث حقیقی و حقوقی معادل مبلغ ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیس��ت و دو میلیارد 
و دویست میلیون ریال معادل دو میلیارد و دویست و بیست میلیون تومان( برآورد و ارزیابی 

گردیده است. 
حدود اجمالی پاک ١۰۵۷۹ فرعی برابر اعام واحد ثبتی بدین ش��رح میباشد: شماال: در سه 
قسمت، که قسمت دوم آن غربی، است . اول: دیوار و پنجره است بطول )۲/۳۰ ( دومترو سی 
سانتیمتر به جاگلدانی دوم دیواریست بطول ) ۹۰ / ۰ ( نود سانتیمتر به جاگلدانی سوم دیوار 
و پنجره اس��ت بطول ) ۶/۵۳ ( شش��متر و پنجاه و سه س��انتیمتر به فضای معبر مجاورشرقا: 
درنه قس��مت، که قسمتهای شش��م و هشتم آنشمالی، قسمتهای س��وم و چهارم آن جنوبی، 
اس��ت . اول دیواریس��ت پیش��رفتگی بطول ) ۲۸ / ١ ( یک متر و بیست و هشت سانتیمتر به 
فضای معبر مجاور دوم دیواریس��ت بطول ) ١١/۰۰ ( یازده متربه ملک مجاور ش��ماره ۷۸١۲ 
فرعی س��وم دیواریس��ت بطول ) ١/۸۵ ( یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به آسانسور چهارم 
دیواریس��ت بطول ) ١/۷۵ ( یک متر و هفتاد و پنج س��انتیمتر به ورودی پنجم درب و دیوار 
است بطول )١/۵۰ ( یک متر و پنجاه سانتیمتر به ورودی ششم دیواریست بطول ) ۲۰ / ۰ ( 
بیست سانتیمتر به ورودی هفتم دیواریست بطول ) ۳/۸۵ ( سه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر 
به راه پله مشاعی هشتم دیواریست بطول )۳/۴۰ ( سه مترو چهل سانتیمتر به راه پله مشاعی 
نهم دیواریست بطول ) ۷۹ / ۷ ( هفت مترو هفتادونه سانتیمتر به ملک مجاور شماره ۷۸١۲ 

فرعی جنوبا: دیوار و پنجره اس��ت بطول )۷/۵١( هفت مترو پنجاه و یک س��انتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی غربا: در یازده قسمت، که قسمتهای ششم و هشتم آن شمالی، قسمتهای دوم 
ودهم آن جنوبی، اس��ت . اول دیواریس��ت بطول ) ١/۶۲ ( یکمتر و ش��صت و دو سانتیمتر به 
فضای معبر دوم دیواریس��ت پیش��رفتگی بطول ) ١/۳۲( یک متروسی ودوسانتیمتر به فضای 
معبر س��وم دیوار و پنجره است بطول ) ۳/۴۳ ( سه مترو چهل و سه سانتیمتر به فضای معبر 
چهارم دیواریست بطول ) ۲/١١ ( دو متر و بازده سانتیمتر به فضای معبر پنجم دیوار و پنجره 
اس��ت بطول )۷/۲۷ ( هفت مترو بیس��ت و هفت س��انتیمتر به فضای معبر ششم دیوار پست 
بطول ) ۰/١۶ ( شانزده سانتیمتر به فضای معبرهفتم نیم دیوار جلوی بالکن بطول ) ۷١ / ١ ( 
یکمتر و هفتاد و یک سانتیمتر به فضای معبر هشتم مرزیست بطول ) ۳/۴۴ ( سه مترو چهل 
و چهار س��انتیمتر به راه پله داخلی نهم درب اس��ت بطول ) ۰/۷۹ ( هفتادونه سانتیمتر به راه 
پله داخلی دهم دیواریست بطول ) ۴۴ / ۳ ( سه مترو چهل و چهار سانتیمتر به راه پله داخلی 
یازدهم دیوار و پنجره اس��ت بطول ) ۷/۶۰ ( هفت مترو شصت سانتیمتربه فضای معبرهشتم 
مرزیس��ت بطول ) ۳/۴۴ ( س��ه مترو چهل و چهار سانتیمتر به راه پله داخلی نهم درب است 
بطول )۷۹ /۰( هفتادونه سانتیمتر به راه پله داخلی دهم دیواریست بطول ) ۳/۴۴ ( سه مترو 
چهل و چهار س��انتیمتر به راه پله داخلی یازدهم دیوار و پنجره اس��ت بطول ) ۶۰ / ۷ ( هفت 

مترو شصت سانتیمتر به فضای معبر 
مش��خصات منضمات ملک: انباری به مساحت ۵.۲۸ به حدوداربعه: شماال: در دو قسمت اول 
درب و دیوار اس��ت بطول ) ١/۹۰ ( یک مترونودس��انتیمتر به انباری قطعه ۴ دوم دیواریست 
مش��ترک بطول ) ١/۴۰ ( یک مترو چهل سانتیمتر به انباری قطعه ۵ شرقا: دیواریست بطول 

)١/۶۰( یکمتر وشصت سانتیمتر جنوبا: در دو قسمت، اول دیواریست بطول ) ۸۵/١ ( 
یکمتر وهش��تادوپنج س��انتیمتر به آسانسور دوم دیواریس��ت بطول ) ١/۴۵ ( یکمتر و چهل و 
پنج س��انتیمتر به راه پله وراهرو غربا: دیواریس��ت بطول ) ١/۶۰ ( یکمتر وشصت سانتیمتر به 

پشت بام
انباری به مس��احت ۳.۳۶ به حدود اربعه: ش��ماال: دیواریس��ت بطول ) ١/۴۰ ( یک مترو چهل 
س��انتیمتر به پش��ت بام ش��رقا: دیواریس��ت بطول ) ۲/۴۰ ( دومترو چهل س��انتیمتر جنوبا: 
دیواریس��ت مش��ترک بطول ) ١/۴۰ ( یکمتر و چهل سانتیمتر به انباری قطعه ۶ غربا: درب و 
دیوار است بطول ) ۲/۴۰ ( دومترو چهل سانتیمتر به انباری قطعه ۴ انباری بمساحت ۴.۵۶ به 
حدوداربعه: شماال: دیواریست بطول ) ١/۹۰ ( یک متر ونود سانتیمتر به پشت بام شرقا: درب 
و دیوار اس��ت بطول ) ۲/۴۰( دومترو چهل س��انتیمتر به انباری قطعه ۵ جنوبا : درب و دیوار 
اس��ت بطول )١/۹۰( یکمتر ونود س��انتیمتر به انباری قطعه ۶ غربا: درب و دیوار است بطول ) 

۲/۴۰ ( دومترو چهل سانتیمتر به پشت بام 
پارکینگ به مس��احت ١۲.۵ به حدوداربعه: شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
)۵/۰۰( پنج متر ش��رقا: خط فرضی به محوطه مشاعی اس��ت بطول ) ۵۰ / ۲ ( دومتروپنجاه 
سانتیمتر جنوبا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ) ۵/۰۰ ( پنج متر غربا: خط فرضی 

به محوطه مشاعی است بطول ) ۵۰/ ۲ ( دومتر و پنجاه سانتیمتر 
و   ١۳۹۸۸۵۶۰۶۲۶۶۰۰۴۹۴۶.  ١۳۹۸۸۵۶۰۶۲۶۶۰۰۴۹۴۸ ش��ماره  برابرنام��ه 

١۳۹۸۸۵۶۰۶۲۶۶۰۰۴۹۴۷ دفتر اماک بازداشتی: 
پ��اک ثبت��ی ١۰۵۷۶ فرع��ی : ی��ک م��ورد بازداش��ت دائ��م بموج��ب دس��تور ش��ماره 
١۳۹۸۰۵۸۰۶۰۹۳۰۰۳۰۰۸ مورخ ۹۸/۹/۲۳ صادره از ش��عبه سوم اداره اجرای اسنادرسمی 

مشهد
 پ��اک ثبت��ی ١۰۵۷۷ فرع��ی: ی��ک م��ورد بازداش��ت دائ��م بموج��ب دس��تور ش��ماره 
١۳۹۸۰۵۸۰۶۰۹۳۰۰۳۰۰۷ مورخ ۹۸/۹/۲۳ صادره از ش��عبه سوم اداره اجرای اسنادرسمی 

مشهد
 پ��اک ثبت��ی ١۰۵۷۹ فرع��ی: ی��ک م��ورد بازداش��ت دائ��م بموج��ب دس��تور ش��ماره 
١۳۹۸۰۵۸۰۶۰۹۳۰۰۳۰۰۹ مورخ ۹۸/۹/۲۳ صادره از ش��عبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی 

مشهد میباشند 
مزایده به صورت شش��دانگ از مبالغ ارزیابی ش��ده فوق در روز دوش��نبه مورخ ۹۸/١۲/١۲ از 
س��اعت ۹ الی ١۲ ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش 
پاس��داران ۳/١  اداره اجرا اس��تاد رهنی )شعبه اول اجرای اسناد رس��می مشهد( شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا واگذار میگردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رس��می 
مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ 
نیم عش��ر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و 

نامعلوم طبق تبصره ۶ ماده ١۲١ بعهده برنده مزایده میباشد. آ-۹۸١۴۴۵۶
رئیس اداره اجرا اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9302295 
شرکت مالی اعتباری عسگریه به استناد سند رهنی ۱9۳۱0۶- 92/۳/29 دفتر اسناد رسمی ۶9 مشهد مشهد اجرائیه ای تحت کالسه 9۳02295 علیه آقای احسان حاجی زاده فرزند احمد با کد ملی 0942۸92259 و شماره شناسنامه ۸۶۸ صادره مشهد) بعنوان بدهکار( و آقای اسماعیل بوستانی 
فرزند علی بابا بشماره شناسنامه ۱4۳9۱ صادره از درگز بشماره ملی 0۷۷۸5۷۳95۸ )بعنوان راهن( در قبال موضوعات الزم االجرا ۱9.000.000.000 ریال )نوزده میلیارد ریال ( تا تاریخ صدور اجرائیه 9۶/۱0/۱۱ صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 9۳/۱2/4 )سپس راهن بعد از ابالغ اجرائیه در 
مورخه 9۶/۱/۶ فوت که ورثه وی عبارتند از: منصوره حیدری )همسر( و فرخ ، فرزاد، فروغ، فرناز، فرهنگ، فرشاد بوستانی همگی فرزندان متوفی که عملیات اجرائی نسبت به ورثه ادامه یافته است( و در پایان مهلتهای مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و تقاضای بانک 

مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثایق که عبارت است از:



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 rجای خالی سامانه ملی  امالک و اسکان کشور 
 در اجرای طرح اقدام ملی

مهدی غالمــی : بــا وجــود اعالم 
و  راه  وزارت  بــاره  چندیــن 
شهرسازی در مورد شرایط مورد 
نیاز برای بهره مندی از طرح ملی 
مســکن، متقاضیان بسیاری که 
این شرایط را ندارند نیز اقدام به 
ثبت نام می کننــد. این ماجرا در 
شهرهای بزرگ جدی تر است. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 4 دی ماه 
در مصاحبه ای رادیویی گفت: در شهرهای بزرگ در بین ثبت نام کنندگان، فرم 
»ج« قرمز بسیارفراوان است، یعنی عده ای عماًل نمی توانند تقاضا داشته باشند، 

چرا که صاحب خانه هستند. 
محمودزاده، معاون وزیر راه با اعالم اینکه پیش بینی می کنیم بیش از 4۰درصد 
از ثبت نام کنندگان در مرحله نخست به دلیل قرمز بودن فرم »ج« حذف شوند، 
گفت: بر این اســاس با ظرفیت های جدید ایجاد شده در مرحله دوم ثبت نام 

می توانیم واجدین شرایط بیشتری را برای ساخت مسکن در بربگیریم.
یکی از علل ســریع پر شدن ثبت نام در شهرهای بزرگ را همین موضوع باید 
دانست. برای مثال در شهر پردیس، ظرفیت ثبت نام کمتر از 3۰دقیقه تکمیل 
شــد و بســیاری از متقاضیانی که تقاضای واقعی داشته و شرایط الزم را نیز 

داشتند، محروم ماندند.

 سامانه ملی امالک و اسکان کشور می توانست راهگشا باشد
در همین راســتا باید گفت اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه ای داشت که در 
آن اطالعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده ها یا 
استفاده آن ها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از 

مشکالت عنوان شده در ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن مرتفع می شد. 
در این صورت هنگام مراجعه افراد به ســامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج 
کدملی خود، به صورت برخط مشــخص می شد که امکان ثبت نام را دارند یا 
خیر؟ در نتیجه هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی اســتفاده می شد و هم به 
بررســی یک  ماهه یا 45روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نیاز نبود و از طرفی 

هزینه های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.
معموالً به دو شیوه این گونه سامانه ها راه اندازی و تکمیل می شود.

 در شــیوه اول با استفاده از اطالعات موجود در سازمان ها و نهادهای مختلف 
ایــن امر صورت می گیرد. در شــیوه دیگر که اتفاقاً اجــرای آن کم هزینه تر و 

آسان تر است، استفاده از روش های خوداظهاری است.
در این شــیوه به سرپرست خانواده ها فرصت داده می شود وضعیت سکونت و 

واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند.
 پس از فرصت اعالم شــده، واحدهایی که اطالعات آن ها ثبت نشــده، خالی 
فرض شــده و مالیات بر خانه های خالی بر آن ها وضع می شــود. عالوه بر این 
می تــوان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات ها و یا بازنگری در تعرفه 
مصــارف آب و بــرق و گاز این واحدها، افراد را هم تشــویق و هم مجبور به 

تکمیل سامانه کرد.

 راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور؛ تکلیف اجرا نشده 
وزارت راه و شهرسازی

الزم به ذکر اســت، وزارت راه و شهرســازی از ســال 94مکلف به راه اندازی 
چنین سامانه ای شده بود. مجلس شورای اسالمی در اصالح قانون مالیات های 
مســتقیم، 6 ماه به وزارت راه و شهرســازی فرصت داده بود تا این سامانه را 
راه اندازی کند. وجود چنین ســامانه هایی عالوه بــر اینکه امکان برنامه ریزی 
دقیق تر به سیاست گذاران می دهد، در اجرای برنامه های طراحی شده، مانند 
طرح اقدام ملی نیز می تواند به مجریان یاری رســاند. همچنین باید به اجرای 
بعضی از مالیات های تنظیمی حوزه مســکن نیز اشاره کرد که در بستر وجود 
چنین ســامانه هایی قابلیت اجرا دارند. علت عدم اجرای مالیات بر خانه های 
خالــی با وجود قانــون مصوب در این زمینه هم، نبود ســامانه ملی امالک و 

اسکان کشور است.

 وعده وزیر راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی امالک 
و اسکان کشور تا پایان سال

وزیر راه و شهرســازی از راه اندازی این ســامانه تا پایان سال جاری خبر داده 
است. اسالمی در حاشیه نشســت هیئت دولت در مورد سامانه ملی امالک و 
اسکان کشــور گفت: در قانون مالیات های مستقیم تکلیفی برای وزارت راه و 
شهرسازی تعیین شد که چنین سامانه ای را تهیه کند. وزارت راه و شهرسازی 
سال ها مکاتبه می کرد که هیچ کدام از اطالعات موردنیاز برای ایجاد این سامانه 
در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد. به همین دلیل سیستم نرم افزاری 
تهیه شــد که تا پایان سال طراحی آن به پایان خواهد رسید. این سیستم به 
صورت دیتاماینینگ کار می کند و از دیتاهای اطالعاتی که در سازمان ثبت و 
شــهرداری ها و انشعابات وجود دارد استفاده کرده است. عالوه بر این سازمان 
مالیاتی فهرستی در اختیار دارد که می تواند مراجعه کرده و اگر خانه ای خالی 

بود، مالیات بر آن وضع کند.
امید است هر چه سریع تر این وعده وزیر عملی شده و سامانه راه اندازی شود تا 

بتوان از این ابزار الزم برای سیاست گذاری مسکن کشور استفاده کرد.

 مصرف محور نباشیم 
جمال الدین محسنی زنوزی، اقتصاددان گفت: 
مشکل ساختاری اقتصاد ایران مصرف محور و 
نــه تولیدمحوربودن اقتصاد ایران اســت که 
اصالح قوانین در جهت تسهیل تولید و ممانعت 
از فعالیت هــای غیرمولد و واســطه گری ها و 
رانت های اقتصادی و فساد اقتصادی در مجلس شورای اسالمی از 
ضروریات الزم برای اصالح مشــکل است. به اعتقاد بنده راهکار 
مشــکل تحرک تولید را باید در سیاست های اقتصادمقاومتی و 

شعارهای سال رهبر معظم انقالب مشاهده کرد.

 مدیریت صنعت ساختمان کشور
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه گفت: »طرح 
جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور« یک 
طرح پایه و سیســتمی است که ساختمان و 
مســکن را به  عنوان یک صنعت پیشــران و 
مؤثرترین بخش های اقتصادی کشــور برای 
آینــده بیمه خواهد کرد. هدف از ایــن برنامه این بوده که یک 
سیســتم دامنه دار و زاینده در تولید مسکن و ساختمان را در 
کشور داشته باشیم. این یک اتفاق خیلی بزرگ است که براساس 

همین هم در حال حرکت هستیم.

 فروش فرآورده به جای نفت خام 
حبیب اهلل ظفریان، کارشناس انرژی گفت: پاالیش 
عمده نفت خام در داخل و فروش فرآورده های 
نفتی به جای نفت عمدتاً به کشورهای منطقه، 
فروش فرآورده های نفتی به دلیل خردتر بودن 
محموله ها و به تبع تراکنش های مالی مربوط 
بــه آن، روش های حمل و نقل متنوع تر به ویژه از خشــکی و 
خریداران بسیار زیاد، امکان تحریم بسیار کمتری نسبت به نفت 
دارد. همچنین تجارت گاز که موجب تقویت پیوندهای ایران با 

کشورهای منطقه می شود.

 نظارت ویژه بر بخش های خاص اقتصادی
فرود بیات بقایی، کارشــناس اقتصادی گفت: 
معتقدم تحریم ها بــه اندازه خطاهایی که در 
سیاســت گذاری ها وجود داشته، در عملکرد 
ضعیف ما در اقتصاد کشــور تأثیرگذار نبوده 
است. بنابراین تا زمانی که اصالح نظام بانکی و 
ارزی، نظارت مســتقیم و ویژه بر بخش هــای خاص اقتصادی 
نداشته باشیم، این مشــکالت وجود خواهد داشت و ربطی به 
تحریم ها نیز ندارد. همچنین اگر جلو فسادهای اقتصادی گرفته 

شود، تولید ملی نیز قطعاً رشد خواهد کرد. 

 حل مشکل کارگران موجود
حمید حاج اسماعیلی، کارشــناس بازار کار و 
اشــتغال گفت: برای اینکه بتوانیم توســعه 
مناسبی در فضای کسب و کار ایجاد کنیم و 
بتوانیم اشتغال را حفظ کنیم باید از کسب و 
کارهایی که در چند ســال گذشــته شکل 
گرفته، حمایت کنیم . بخشــی از این کسب و کارها در دو سه 
سال گذشته دچار آسیب شدند. دولت بهتراست به جای تأسیس 

کارخانه جدید، مشکل کارگاه های موجود که با حداقل ظرفیت 
کار می کنند، را حل کند.

 مبارزه با فساد و کنترل تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: موانع 
تحقق اقتصاد قوی در کشور، فساد و تورم است. 
در واقع آنچه مانع اصلی قدرتمند شدن ما در 
عرصه اقتصادی است، فساد است که دو راهکار 
در این مورد باید پیگیری شود. یکی مبارزه با 
مفســدان اســت که قوه قضائیه این کار را شــروع کرده و بدون 
مالحظات سیاسی باید ادامه یابد و دومین مسئله که می توان گفت 
مهم تر از مبارزه با فساد است، مقابله با زمینه های بروز فساد است. 

 دقت در نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
کاظم خاوازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
برخی کشــاورزان نمونه ۲ تا 9 برابر ســایر 
کشــاورزان تولید دارند. چنین ظرفیت ها و 
استعدادهایی در بخش کشاورزی وجود دارد 
که در صورت فراهم شــدن زمینه شکوفایی، 
انقالبی در اقتصاد کشــور ایجاد خواهد شد. برای تحقق این امر 
باید نرخ های خرید تضمینی و قیمت گذاری محصوالت کشاورزی 
با دقت بیشتری تعیین شود تا در نهایت رشد بخش کشاورزی، 

رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

 اتکا به تولید داخل
ملی  بانک  مدیرعامل  حسین زاده،  محمدرضا 
گفت: باید بــه تولید داخل متکی باشــیم. 
حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی باید 
حتماً برای قوی شدن اقتصاد در دستور کار 
باشد. دستگاه های دولتی باید پشتیبان بخش 
خصوصی باشند. در صورتی که بخش خصوصی قوی باشد، دیگر 
تحریم ها اثری در اقتصاد نخواهد داشــت. در این راســتا تمام 
بانک ها به خصوص بانک های دولتی از واحدهای تولیدی که نیاز 

به نقدینگی داشته باشند، حمایت می کنند.

 قوی شدن در تولید صادرات محور 
محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
گفت: کاهش وابســتگی به نفــت و تولید 
صادرات محــور، دو راهکار مهم قوی شــدن 
اقتصاد اســت. حدود 55 تا 65درصد از سبد 
کاالهای صادراتی ما را مواد نیمه ساخته و بعضاً 
موادخام تشــکیل می دهند، بنابراین باید سیاست ها به سمت 
بســترهای الزم به منظــور تشــویق و حمایــت از تولیدات 
صادرات محور با ارزش افزوده باالتر صورت پذیرد که این مهم با 

شعار و شتابزدگی محقق نمی شود.

 استفاده از مدیران کاربردی 
تجارت  مرکز  رئیس  سبزعلیپور،  محمدرضا 
جهانی ایران گفت: با روش و مدیریت فعلی، 
هرگز اقتصاد ایران قوی نخواهد شد، چون با 
وجود اینکه کشــورمان مدیران متخصص و 
متعهد زیاد دارد، اما متأسفانه از جانب مدیران 

ارشد به کار گرفته نمی شوند و به جای بهره مندی از تخصص این 
مدیران، جمعی مدیرنمای بی تعهد و نجومی بگیر در رأس امورات 

مهم گمارده شده اند.

 صنعت مسکن را قوی کنیم 
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: 
بهترین راهکار برای تقویت اقتصاد، مســکن 
اســت، چون از یک سو نه مشکلی در حوزه 
نهاده هــای تولیــد داریم و از ســوی دیگر 
نیروی انسانی متخصص در کشور داریم. زمین 
هم به اندازه کافی داریم و در مقابل نیاز به مسکن هم داریم. اگر 
این برنامه عملیاتی شود رشد اقتصادی کشور حداقل دو رقمی 
خواهد شد، هیچ کدام از بخش های اقتصادی نمی تواند با سرعت 

مسکن وضعیت را دگرگون کند.

 کنار گذاشتن حمایت از وارداتچی ها
ابراهیم رزاقی، اســتاد اقتصاد گفت: اقتصاد ما 
وقتی قوی می شود که مسئوالن یک  بار برای 
همیشــه دفــاع از نظــام ســرمایه داری و 
وارداتچی ها را کنار بگذارند. از ســوی دیگر 
مالیات به نحو احسن در کشور گرفته شود، اما 
نمی دانم چه دست هایی پشت پرده است که نمی گذارند تولید 
جان بگیرد و همچنان نگاه وارداتی در کشور حاکم است و منافع 
سرمایه دار حرف اول را می زند. در حالی که قرار بود مردم و رفع 

مشکالت آن ها در صدر تصمیم های مسئوالن باشد.

 تغییر نظام بانکی و مالیاتی 
حسین راغفر، اقتصاددان گفت: نظام بانکی و 
مالیاتی موجود و نگرش سیاست گذاران موانع 
اصلی تحقق اقتصاد قوی هستند. برای تحقق 
اقتصاد قوی نیازمند بازگشت به قانون اساسی و 
اصالح تفکر اقتصادی موجود هستیم. اولین قدم 
در این مسیر اصالح نگاه سیاستگذار است که در پی آن می توان 
انتظار تغییر کارکردهای نظام مالیاتی و بانکی را داشت، تغییراتی که 

منابع و سپرده های خردمردمی را به  سمت تولید هدایت می کند.

 عمل به بندهای اقتصادمقاومتی
گفت:  اقتصادی  کارشناس  ابوجعفری،  روح اهلل 
مهم تریــن نقطه ضعف اقتصــاد بانک هایی 
هستند که با مشکالت متعدد دست و پنجه 
نرم می کنند. نظام پولی و مالی به نحوکنونی 
ضداهداف اقتصادمقاومتی است. مشکل دیگر 
اقتصاد دولت و چارچوب هزینه درآمد آن اســت که هیچ وقت 
برطرف نشده به طوری که مشکالتی که در اولین برنامه بودجه  
بــوده،  اکنون نیــز وجود دارنــد. در نهایت عمــل به بندهای 

اقتصادمقاومتی می تواند به خروج از این وضعیت کمک کند. 

 رونق مسکن را در دستور کار قرار دهیم
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراســری 
انبوه سازان گفت: هم اکنون۲۰میلیون نفر در 
ســکونتگاه های ناامن زندگی می کنند، ولی 
رونق مســکن در دســتور کار نیست. باید 

براساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب کار را به جوانان واگذار 
کنیم، در این صورت اقتصاد قوی خواهیم داشت که با تکیه بر 
ظرفیت ها از جمله صنعت ســاختمان در مقابل شــدیدترین 
تحریم ها مقاوم خواهیم بود. دولت باید سیاســت ورزی تأمین 
مسکن را به  عنوان یکی از اولویت های اصلی برای آن برنامه ریزی 

کند.

 درک درستی از اقتصادمقاومتی نداریم
علی اکبر حافظیه، اقتصاددان گفت: در شرایطی 
هستیم که اقتصاد متعارف فقط می تواند در 
شــرایط اطمینان و عدم اطمینان پاسخگوی 
مسائل ما باشد. در شرایط تعارض که دشمن 
می خواهد هســتی ما را از مــا بگیرد، قواعد 
اقتصاد متعارف پاسخگو نیست. حاال در شرایط نامتعارف دولت 
به ســراغ قواعدی رفته که هم اکنون جوابگوی مســائل کشور 
نیست. در صورتی که اگر درک درستی از اقتصادمقاومتی وجود 

داشته باشد، مشکالت حل می شود.

 تعاون باید وارد محدوده تولید ثروت شود
علی مطیع جهانی، معاون پشتیبانی و تحقیقات 
اتاق تعــاون گفت: توســعه تعاونی ها همان 
اقتصادمقاومتی است. اقتصاد تعاونی بیشترین 
همگرایی را با اقتصاد اسالمی دارد و تاب آوری 
اقتصادی و اجتماعی را بیشتر و حتی تضمین 
می کند. بخش تعــاون باید وارد همه محدوده های تولید ثروت 
شود مانند صنعت پتروشیمی، خودروسازی، راهسازی صنعت 
گردشــگری و بی نهایــت فرصت تولید ثروت . اینجاســت که 
دانشگاه ها بیشترین نقش را در تربیت نیروی انسانی شایسته برای 

مدیریت اقتصاد تعاونی دارند.

 مجلس انقالبی برای اقتصادانقالبی
آل اسحاق، فعال اقتصادی گفت: کنار علم اقتصاد، 
تفکرانقالبی نیز در تصمیم گیری های اقتصادی 
دخیل باشد. اثر تحریم های خارجی در کشور 
3۰درصد بیشــتر نیســت و ۷۰درصد این 
نارسایی ها مربوط به نظام فکری و برنامه ریزی 
مدیریتی در اقتصاد است که باید اصالح شود. اگر مجلسی روی 
کار بیاید که به اقتصاد انقالبی اعتقاد داشــته باشــد، می تواند 
اقتصادمقاومتی که در ۲4بند آن نقشــه راه کامالً برای اقتصاد 

ترسیم شده است را پیاده و پیگیری کند.

 اجرای »قانون مدیریت تعارض منافع«
احسان خاندوزی، استاد دانشگاه گفت: متأسفانه 
گروه های ذی نفع بســیاری در اقتصاد ایران 
ایجاد شــده اند که حیاتشــان وابســته به 
ســاختارهای رانتی، ربوی و ناکارآمد موجود 
است. این گروه های ذی نفع و ذی نفوذ اجازه 
چرخش به  سمت مقاوم شدن اقتصاد ایران را نمی دهند، چرا که 
منافعشان در تداوم واردات، ادامه وابستگی به بودجه نفتی و ادامه 
منشأ درآمد ارزی از طریق صادرات نفت است. اولویت اصلی برای 
مقابله با موانــع تحقق اقتصاد قوی تصویــب و اجرای »قانون 

مدیریت تعارض منافع« است. 

 کنار گذاشتن رانت خوارها 
مجمع  عضو  مصباحی مقدم،  غالمحســین 
از  تشــخیص مصلحت نظام گفت: عده ای 
مدیران از دور خارج  شده و با تفکر وارداتی 
موانــع اصلی تحقق اقتصاد قوی هســتند. 
تجربیات قدیمی و ناکارآمد آن ها مانع رشد 
اقتصادی بوده و از طرف دیگر نیروی انسانی باانگیزه کشور را 
ناامید می کنند. این موانع انسانی در همه بخش های سیستم 
نفوذ کرده اند و اجازه تغییرات را به نیروهای کارآمد نمی دهند. 
به عنوان فوری ترین اقدام بایــد برنامه ای برای کنار زدن این 

طیف رانت خوار تهیه کرد.

تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد   فارس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی نوشت: آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، تعیین حداکثر 
مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد، از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد. در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه دولت  در آستانه دهه مبارکه فجر، 

به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله  جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد، از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.

یادداشت
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آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای جالل داوودی به پرداخت دیه در پرونده کالس��ه 398 مزایده، یک باب مغازه قولنامه ای با 
مس��احت حدود 27 مترمربع که عرصه آن اس��تیجاری موقوفه آستان قدس رضوی شامل بنا با قدمت 15 سال و با 
سقف طاق ضربی و کف و دیوار سنگ و فاقد نماسازی و انشعابات و هرگونه مجوز از شهرداری میباشد توقیف گردیده 
و به مبلغ 600/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در تاریخ 98/11/30 ساعت 11 صبح در محل شعبه مزایده 
اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واحد مزایده و به 

باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه 600/000/000 ریال می باشد. آ- 9814384
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای جمال الدین صدیقی فرزند علی به پرداخت دیه در پرونده کالسه 641، اموال منقول شامل: 
یک دستگاه ازن ساز با ظرفیت 40 گرم بر ساعت ساخت شرکت ozonia کشور سوئیس مدل  cfs-1 a و سریال 
ch - cfs -1 a 225 و یک دس��تگاه جت پرینتر Matthews س��ری i. mark . c 84 و یک دستگاه جت پرینتر 
metsa 2128 به همراه 12 عدد کارتریج و دو عدد هدچاپ و یک دس��تگاه تس��مه کش بسته بندی فاقد پالک با 
قابلیت کار با تسمه حداکثر 8 میلی متر مشهد به نشانی مطهری شمالی 17/10 پالک 217 توقیف گردیده و به مبلغ 
1/045/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 98/12/05 ساعت 9 صبح در محل شعبه مزایده اجرای 
احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین 

قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. قیمت پایه 1/045/000/000 ریال می باشد. آ- 9814418
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( شماره بایگانی 9800160
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139804006092002451 )9800160( له زهرا پارس��ا فرزند محس��ن به 
موجب س��ند ازدواج به ش��ماره 27496- 1382/10/20 در قبال 300 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب به 
انضمام حقوق دولتی علیه روح اله پارس��ا فرزند براتعلی اجرائیه صادر و اجرائیه در مورخه 1398/05/28 ابالغ 
سپس برابر نیابت اجرایی از شعبه دوم اجرای مشهد به درخواست بستانکار یک و نیم دانگ مشاع از دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 142 فرعی از 181- اصلی بخش 6 مشهد در قبال 70 عدد سکه مالکیت مدیون 
که در دفتر 552 صفحه 71 ذیل ثبت 103071 ثبت ش��ده و س��ند به ش��ماره چاپی 882287 سری الف/16 
س��ال 88 صادر و بازداش��ت گردید. برابر گزارش کارشناسی ملک در اجرای قرار کارشناسی از محل پالک فوق 
واقع در اراضی مج: محل مورد بازدید در تنگه ای در 700 متری شمال شرقی روستای مج واقع است و مشتمل 
بر باغات جدیداالحداث و باغات قدیمی و اس��تخر در حال س��اخت و استخر سیمانی احداث شده و چهار توده 
درختان چنار و صنوبر و 3 چش��مه و اراضی به مس��احت حدود 2900 مترمربع و راه دسترس��ی بطول حدود 
850 متر می باش��د. ملک دارای حدود اربعه ش��مال و غرب و ش��رق محدود بکوه و جنوباً اول به کمر و دوم به 
مرز نمره 143 صفرعلی می باشد که در حد عرف معمول با ارضی مورد بازدید منطبق است به موجب استعالم 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حدود 2000 مترمربع مش��مول قانون ملی شدن نیست. چنانچه مساحت کل 
اراضی متصرفی و مورد بازدید خارج از اراضی ملی پالک و مس��تثنیات اش��خاص باش��د با توجه به موقعیت و 
وسعت و اعیانهای موجود ارزش ششدانگ پالک 2/380/000/000 ریال و ارزش یک و نیم دانگ مشاع متعلق 
به روح اله پارسا مبلغ 595/000/000 ریال )پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان( برآورد گردید. پالک فوق 
برابر اس��تعالم جریان ثبتی با حدود اربعه ش��ماالً و شرقاً و غرباً بکوه جنوباً: اول به کمر دوم به مرز ملک نممره 

143 صفرعلی. حقوق ارتفاقی ندارد.
به آدرس اراضی روستای مج لذا تمامت یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
1398/12/11 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 595/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 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 رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. با توجه به مشاعی بودن ملک این اداره تعهدی بابت تخلیه و تحویل ملک 

ندارد. آ- 9814398 م.الف 552
رئیس ثبت اسنادو امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9200037
بانک صادرات خراسان رضوی )مؤسسه منحله میزان( به استناد اسناد رهنی 3961 مورخ 1390/05/08 دفترخانه 
275 مش��هد اجراییه ای تحت کالسه 9200037 در قبال مبلغ 1/210/000/000 ریال موضوع الزم االجرا تا تاریخ 
تقاضانام��ه مورخ 1391/11/14 درصد خس��ارت روزانه 966/667 ریال علیه محبوبه نهبندان دخت فرزند احمد به 
ش��ماره مل��ی 0942332474 )مدیون و راه��ن( صادر که پس از ابالغ اجراییه در م��ورخ 1392/07/04 و در پایان 
مهلت های مقرر و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ 
پالک ثبتی 4023 فرعی از 3913 فرعی از یک اصلی بخش 6 مشهد به آدرس جاده طرقبه- امام رضا 17- انتهای 
خیابان نیاوران 4 به مبلغ 3/800/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است. در اجرای ابالغ کارشناسی و پرونده 
ارجاعی به شماره بایگانی 9200037 در خصوص ارزیابی ملک واقع در جاده طرقبه- امام رضا 17- انتهای خیابان 

نیاوران 4 به استحضار می رساند:
گزارش کارشناسی:

ملک مذکور دارای پالک ثبتی 4023 فرعی از یک اصلی بخش 6 مشهد با مساحت عرصه 532/72 مترمربع بوده 
که دارای پایانکار کلی به مساحت 540 مترمربع از دهیاری نوچاه میباشد. ملک فوق در سه طبقه احداث گردیده که 
طبقه همکف مشتمل بر 2 واحد تجاری و یک واحد مسکونی است و طبقه اول و دوم هر کدام یک واحد مسکونی 
را دربرمی گیرد. س��اختمان دارای اس��کلت فلزی، سقف طبقات کامپوزیت، سقف نهایی با پوشش سبک ورق فلزی 
طرح سفال و خرپا فلزی است. نمای خارجی سنگ تراورتن و پنجره ها آلومینیومی می باشد. آپارتمان طبقه اول به 
مساحت 163/41 مترمربع دارای 12 مترمربع تراس مسقف، کف قسمت های داخلی سنگ، سیستم حرارتی بخاری 
و سیستم برودتی کولر گازی، کف آشپزخانه سرامیک و دیوار آشپزخانه تا زیر سقف کاشی است. با عنایت به مطالب 
فوق و با توجه به موقعیت محلی و مکانی ملک، قدر السهم عرصا آپارتمان، عرض دسترسی، قدمت و سال ساخت، 
نوع مصالح به کار رفته و قیمت روز معامالت مشابه در منطقه ارزش کل واحد به میزان 3/800/000/00 )سه میلیارد 

و هشتصد میلیون( ریال برآورد میگردد.
حدود اربعه:

ششدانگ پالک ثبتی 4023 فرعی از یک اصلی بخش شش ذیل صفحه 70 دفتر 561 ثبت 104266 به نام محبوبه 
نه بندان دخت ثبت و سند به مساحت 163/41 مترمربع با حدود اربعه شماالً بطول ده متر و سه سانتیمتر، دیوار 
و پنجره است، به فضای معبر مجاور، شرقاً در دوازده قسمت، که قسمت یازدهم آن شمالی، قسمتهای دوم و سوم 
و چهارم و پنجم و ششم و نهم آن جنوبی، قسمتهای هفتم و هشتم و دهم و دوازدهم آن غربی، است. بطول های: 
ش��انزده متر و س��ی و پنج سانتیمتر، قوس بیرونی یک متر و هشتاد و سه سانتیمتر، قوس بیرونی دو متر و سیزده 
سانتیمتر، هشتاد و سه سانتیمتر، یک متر و بیست و نه سانتیمتر، دو متر و دو سانتیمتر، یک متر و شش سانتیمتر، 
سی و نه سانتیمتر، نود و چهار سانتیمتر، یک متر و شصت و هشت سانتیمتر، شش متر و چهل و دو سانتیمتر، دو 
متر و سی و دو سانتیمتر، اول دیواریست، دوم و سوم دیوار و پنجره است، چهارم تا نهم نرده ایست، دهم دیواریست، 
یازدهم درب و دیوار است، دوازدهم دیواریست، اول به فضای ملک مجاور، دوم تا نهم به فضای مشاعی، دهم به فضای 
ملک مجاور، یازدهم و دوازدهم به راه پله مشاعی، جنوباً بطول شش متر و پنجاه سانتیمتر، درب و دیوار است، به راه 
پله مشاعی، غرباً بطول سیزده متر و هشتاد و هفت سانتیمتر، دیواریست، به فضای ملک مجاور، حقوق ارتفاقی برابر 
تملک آپارتمان ها که ملک مذکور برابر سند رهنی 3961- 1390/08/05 دفترخانه 275 مشهد در قبال مبلغ یک 
میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال در رهن اعتباری میزان میباشد که سند به سریال چاپی 235954 الف 91 

صادر شده است. برابر استعالم دفتر بازداشتی ملک فوق فاقد بازداشت می باشد.
مزایده در روز چهارش��نبه مورخ 1398/12/14 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه 
واقع در مش��هد- طرقبه- ویالش��هر- امام رض��ا 41)ع( از طریق مزای��ده نقداً به فروش می رس��د و مزایده از مبلغ 
3/800/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً بدهیهای 
مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انشعاب و یا اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده بعهده برنده مزایده است. ضمناً چنانچه روز مزایده با 
تعطیلی مصادف گردد روز بعد در همان س��اعت و محل مقرر برگزار خواهد ش��د و حق مزایده و نیم عشر دولتی و 

هزینه های قانونی طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد. آ- 9814399 م.الف 553 
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه دالستان پالک 153 فرعی از 2- اصلی بخش 6 مشهد مبنی بر درخواست 
آقای محمدحسین حقانی وکیل رسمی مالک خانم مریم موالنا فرزند عبدالحمید و غیره متقاضی ثبت و با رعایت 
مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 98/12/11 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی از متقاضیان و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در 
روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند 

به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود 
اعتراض داشته باشند می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست 

خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره تسلیم نمایند. آ- 9814400 م.الف 554
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی رضا صادق النجاه با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/23581 مورخ 1398/11/08 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان هفتصد و پنجاه سهم مشاع از یکهزار و پانصد سهم مشاع از هشتاد و سه 
هزار و ششصد و پنج سهم و بیست صدم سهم ششدانگ پالک 56 فرعی از 181- اصلی واقع در بخش ده طرقبه 
ش��اندیز که در صفحه 18 دفتر 1323 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری 
مفقود ش��ده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند 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- 9814401 م.الف 556
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
حسب درخواست آقای لطفعلی حکمی احد از ورثه مرحوم غالم حسین حکمی مالک شش دانگ یک قطعه دالستان 
پالک باقیمانده 505 فرعی واقع در اراضی کنگ پالک 54- اصلی بخش 6 مش��هد، مبنی بر نقش��ه برداری و صدور 
سند مالکیت تک برگ، با توجه به اعالم مالک مبنی بر عدم دسترسی به مجاورین، بدین وسیله در اجرای کد 914 
م.ب. ثبتی و بخش نامه ش��ماره 90/46869 مورخ 1390/3/11 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، بدین وسیله به 
اطالع مالکین مجاور و سایر مالکین مشاعی پالک به آدرس: قبل از روستای کنگ- سمت راست- حاشیه جاده اصلی 
مشتمل بر پالک های 506 فرعی و 508 فرعی 1373 فرعی می رساند، نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت 10 
صبح روز چهارش��نبه مورخ 1398/12/14 در محل وقوع پالک جهت معاینه محل و نقش��ه برداری حضور خواهند 
یافت، شایس��ته اس��ت مالکین و متصرفین فعلی پالک های مجاور در روز و ساعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع 
حقوق احتمالی خویش در محل حضور یابند، عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد ش��د. آ- 9814402 

م.الف 557
سرپرست ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حبیب اکبری 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 یک باب خانه به شماره پالک 102 
فرعی از 31 اصلی بخش 12 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 4820 دفتر 32 صفحه 104 بنام آقای حبیب اکبری ثبت 

و سند به شماره چاپی 325877 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. ......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 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- 9814403 م.الف 558
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علیرضا لعلی

آگهی اخطاریه ارزیابی کالسه 700/41
بدینوسیله به شرکت آرین مهر باراثاوا )به عنوان بدهکار( مدیون سند رهنی 62936 مورخه 1387/11/29 دفترخانه 
77 مشهد ابالغ می گردد که تعاونی میزان )بانک صادرات( اجرائیه ای به کالسه 700/41 علیه شما صادر نمود و چون 
برابر گزارش مأمور پس��ت مشهد، آدرس شما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که 
بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 3/000/000/000 ریال )سه میلیارد ریال( تا تاریخ تقاضا میباشد مورد وثیقه 
پالک ثبتی باقی مانده 201 فرعی 10 فرعی 229 اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 3/500/000/000 )سه میلیارد و 
پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده لذا چنانچه به ارزیابی مذکور معترض می باشید ظرف مدت پنج روز پس از انتشار 
این اخطاریه مراتب اعتراض خود را ضمن واریز مبلغ 3/000/000 ریال بصورت علی الحساب برای ارزیابی پالک ثبتی 

به این اجرا اعالم نمایید. در غیر اینصورت عملیات اجرائی بر مبنای مبلغ فوق ادامه خواهد یافت و به اعتراض خارج 
از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9814404 م.الف 559

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده اجرائی کالسه 9807407
بدینوسیله به آقای علی اکبر شرقی فرزند محمد به شماره ملی 0919275540 شناسنامه 6 متولد 1330/1/4- ابالغ 
می شود که مازاد بر رهن پالک ثبتی 24926 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد و پالک ثبتی 24927 فرعی از 
183 اصل��ی بخش 10 و پالک ثبت��ی 24925 فرعی از 183 اصلی بخش 10 و پالک 24928 فرعی از 183 اصلی 
بخش 10 متعلق به شما در قبال طلب خانم فاطمه کبری آریابد فرزند محمدحسین بازداشت گردید. لذا طبق ماده 
87 آئین نامه اجرای مراتب بش��ما اخطار میشود ضمناً هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 

ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9814405 م.الف 560
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9605717
بدین وس��یله به آقای محمدحس��ن بلندی قلعه جوقی نام پدر: حس��ینعلی تاریخ تولد: 1330/03/08 شماره ملی: 
6519588970 شماره شناسنامه: 973 ابالغ می شود که خانم نیره مؤیدیان نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1337/03/02 
ش��ماره ملی: 0940473496 ش��ماره شناسنامه: 598 جهت وصول مهریه به مبلغ دویس��ت هزار ریال )بر اساس 
شاخص مقوم به مبلغ 373/615/584 ریال( به استناد سند ازدواج: شماره سند: 4732، تاریخ سند: 1353/06/15 
دفترخانه ازدواج شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9605717 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 96/11/21 مأمور پس��ت محل اقامت مدیون به شرح 
متن آدرس اعالمی متن سند شناسایی نگردید لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ- 9814406 م.الف 561
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 87
بدین وسیله به آقای رضا احمدی سرآبی فرزند رمضان تاریخ تولد 65/6/30 کدملی 0860255352 ابالغ می گردد 
مبلغ حساب بانکی متعلق به شما در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب 
بش��ما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نس��بت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده 

نمی شود. آ- 9814407 م.الف 562
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004118 - 1398/11/3 هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  سید رضا حسینی 
فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 160 ،، وشماره ملی 0650516478 نسبت به ششدانگ اعیان 
یک باب منزل به مس��احت 112/60 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره یکفرعی از 250 � اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل استیجاری از موقوفه استان قدس رضوی  محرزگردیده 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 س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813712
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/07                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :23 /1398/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 اقتصاد/ زهرا طوسی  براساس شاخص های جهانی، 
نیروی انســانی که از مهم ترین آورده های اقتصادی 

است، در کشور ما وضعیت بسیار مناسبی دارد.
 از نظر منابع طبیعی، نفت، گاز و انرژی نیز موقعیت 
ممتازی داریم. از نظر موقعیت جغرافیایی هاب منطقه 

بوده و با 15 کشور به  صورت مستقیم ارتباط داریم، 
اما براســاس آمارهای جدید مرکز آمار، نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی کشورمان با احتساب نفت برابر 
بــا 7/6- درصد و بدون نفت برابر با صفردرصد بوده 

است.

 نرخ رشد منفی به  صورت ساده به این معناست که 
اقتصاد کشور در این بازه زمانی کوچک  شده است. 
کارشناســان راهکار خروج از این وضعیت و نیل به 
سوی اقتصادی پویا و قدرتمند را به دولت پیشنهاد 

داده اند که در ذیل می خوانید.

در سالگردپیروزی  انقالب اسالمی کارشناسان از الزامات قوی شدن در اقتصاد می گویند
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صنعت دارویی دست کم تا ۶ ماه آینده، یک ثانیه هم تعطیلی نخواهد داشت  ایسنا: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: تمام داروهای مورد نیاز و مواد اولیه کارخانه های داروسازی را به کشور 
وارد کرده ایم و به جرئت می توانم بگویم صنعت دارویی کشور حداقل تا ۶ ماه آینده، یک ثانیه هم تعطیلی نخواهد داشت و ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز، در کشور تولید می شود. دکتر نمکی افزود: داروهای مورد 

نیاز بیماران خاص و صعب العالج را نیز با وجود همه فشارهای آمریکایی ها تاکنون از بازارهای مختلف تأمین کرده ایم. وضعیت دارویی کشور در حال حاضر مطلوب است و هیچ مشکل عمده ای نداریم.

چین مقام های ارشد کانون شیوع کرونا را برکنار کرد
ایرنا: شیوع ویروس کرونا و سهل انگاری 
شماری از مقام های ارشد استان »خو بی« 
و شــهر ووهان مرکز این استان در چین 
سبب شد پکن شماری از مقام های ارشد 

این استان را برکنار کند.
تلویزیــون مرکزی چین روز سه شــنبه 
گزارش کرد، یکی از بلندپایه ترین مقام های 

استان جانگ جین دبیر حزب حاکم کمیسیون بهداشت است که برکنار شده است.
لیو اینگزی، رئیس کمیسیون بهداشت استان هم از مقامش برکنار شد و فعالً عهده دار 
هر دو سمت وانگ خه شونگ، معاون کمیسیون بهداشت ملی چین است که هفته 

گذشته به عضویت حزب حاکم محلی درآمد.
همزمان با این رویدادها کمیسیون نظارت ملی بلندپایه ترین ارگان ضد فساد در چین 
یک تیم بازرسی روانه استان کرده است تا به پرونده مرگ لی ون لیانگ، پزشک چینی 
که گفته می شود پیش از شیوع کرونا در فضای مجازی از انتشار یک ویروس مرموز 

ابراز نگرانی کرده بود و سپس خودش بر اثر ابتال به آن فوت کرد، رسیدگی شود.
او پیش از اینکه کرونا به طور گسترده شایع شود از یک ویروس ناشناخته خبر داد و 
سعی کرد اطالعات آن را با دیگران در میان بگذارد، اما مأموران پلیس او را از این کار 

برحذر داشتند و مؤاخذه کردند که نباید موجب هراس عمومی شوند.
این پزشک چینی ۳۴ ساله یک هفته پیش پس از مدتی آلودگی به این ویروس فوت 

کرد و پس از مرگش به عنوان قهرمان ملی شناخته شد.
با این وصف، انتقادها از بی توجهی به توصیه های این پزشک و همچنین جلوگیری 
نکردن از سفر ۵ میلیون نفر از شهروندان استان خو بی در جریان تعطیالت سال نو 

چین به مناطق و کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد.
شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین نیز در بازدید از برخی مراکز پزشکی در 

پکن اذعان کرد کرونا آسیب پذیری های نظام را مشخص کرده است.
جو شیان وانگ، شهردار ووهان پس از این انتقادهای گسترده در مصاحبه با تلویزیون 
مرکــزی چین گفت: برخی نمی دانند ما در چارچوب منظمی که کار می کنیم حق 

انتشار چنین اطالعاتی نداریم مگر اینکه به ما مجوز داده شود. 
وی پذیرفت که شخصاً در مورد ویروس کرونا خوب عمل نکرده و کاستی هایی داشته 
اســت و اگر الزم باشــد از مقامش کناره گیری می کند. با وجود همه این کاستی ها 
سازمان بهداشت جهانی، تدابیر سرسختانه چین برای قرنطینه و پیشگیری از ابتالی 
گسترده را مورد تقدیر قرار داده و ضریب فوتی ها را بین ۱ تا ۲ درصد دانسته است. 
پس از شــیوع کرونا در مرکز چین، این کشور در اقداماتی بی سابقه ۸۰ شهر در ۲۰ 

استان را تحت قرنطینه و تدابیر شدید پیشگیری قرار داده است.

سیگار پس از خاموش شدن هم گازهای سمی آزاد می کند
ایســنا: نتایج یک آزمایش تازه نشان 
می دهد که سیگارها تنها در زمان روشن 
بودن تولید ترکیبات سمی نمی کنند بلکه 
حتی تا چند روز پس از خاموش و ســرد 
شدن نیز به متصاعد کردن گازهای سمی 

در محیط اطراف ادامه می دهند.
بنابر نتایج یک مطالعه تازه که توســط 

کارشناسان سازمان غذا و داروی آمریکا انجام شده است، سیگارها در فاصله ۲۴ ساعت 
پس از خاموش شدن معادل ۱۴ درصد نیکوتینی که یک سیگار روشن از خود آزاد 

می کند، متصاعد می کنند.
این آزمایش نشان می دهد با وجود آنکه بخش عمده ترکیبات شیمیایی در فاصله یک 
روز آزاد می شوند، نیکوتین و تریاکتین )ماده افزودنی به فیلتر سیگار( پس از پنج روز 

تازه به نیمی از مقدار اولیه خود می رسد.
داستین پاپندیک، کارشناس محیط زیست در انستیتو ملی استاندارد آمریکا به همراه 
تیم متخصصان خود برای این مطالعه ابتدا ۲هزارو ۱۰۰ سیگار تهیه کردند. سپس با 
یک دستگاه مکنده 6 پُک- متوسطی که یک فرد سیگاری به یک نخ سیگار می زند- به 
آن زدند. سپس میزان هشت ترکیب شیمیایی را که چهار مورد از آن ها توسط سازمان 
غذا و داروی آمریکا مضر یا مستعد آسیب زایی تشخیص داده شده در فواصل زمانی 

مشخص اندازه گرفتند.
پاپندیک می گوید: مقادیر بدست آمده قابل توجه است و اگر ته سیگارها در محیط 
سربسته یا داخل خودروها خاموش شوند می توانند اثرات مهمی به لحاظ آزاد کردن 

گازهای سمی در محیط به جا بگذارند.

4ماهازتصویبوابالغیکقانونمیگذرد
از شناسنامه خبری نشد؟!

تسنیم: پس از سال ها سرانجام موضوع 
اعطای تابعیت به فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در 
سال جاری حل شد. تا پیش از تصویب 
قانون »تعییــن تکلیف فرزندان حاصل 
از ازدواج زن ایرانــی با مرد خارجی« در 
مجلس و ابالغ آن به دولت، قوانین مدنی 

ایران تنها حق انتقال تابعیت از خون پدر را به رسمیت می شناختند و زن ایرانی 
اجازه نداشت به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال دهد؛ فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تنها پس از سن ۱۸ سالگی می توانستند 
تقاضای تابعیت ایرانی داشــته باشــند؛ اما با تصویب قانون جدید، فرزندان این 
زن ها تا پیش از ۱۸ سالگی به درخواست مادر می توانند تقاضای کسب تابعیت 
ایران برای خود داشــته باشند؛ پس از سن ۱۸ سال هم این افراد خود می توانند 
درخواســت تابعیت دهند. این مسئله که از جنبه های مختلف بین المللی و حل 
معضالت بی هویتی و فقر مورد اهمیت است متأسفانه پس از گذشت حدود چهار 
ماه از تصویب و ابالغ قانون، هنوز توســط دولت به اجرا در نیامده، به نحوی که 

حتی هنوز آیین نامه اجرایی این قانون نیز به نگارش در نیامده است.
ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده  مردم مشهد و دبیر هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به چرایی تأخیر در اجرای قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان مادر ایرانی توسط دولت و همچنین آسیب های وضعیت موجود برای 
فرزندان بی شناسنامه، درباره دلیل ورود مجلس به این حوزه اظهار می کند: چند 
صد هزار نفر از فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده اند 
تا همین چند ماه گذشته تعیین تکلیف نشده بودند؛ مطابق قوانین مدنی ما این 
فرزندان نمی توانند از بدو تولد تابعیت مادر خود را کسب کنند، تنها اجازه ای که 
قوانین ما به این افراد می داد این بود که پس از ۱۸ سالگی می توانستند درخواست 

تابعیت دهند.
وی می افزاید: نکته ای که اتفاقاً محل بحث و اختالف بود همین سن ۱۸ سالگی 
بود، فردی که تا ۱۸ سال بی هویت بوده و اصلی ترین مدرک هویتی کشورش را 
نداشته باشــد و بهترین دوران زندگی اش را به سخت ترین حالت گذرانده باشد 
دیگر پس از ۱۸ ســالگی اعطای شناســنامه به او چه فایده ای دارد؟ از این رو 
مجلس در سال های گذشته چندین بار برای حل این موضوع گام برداشته بود که 
خوشبختانه دولت در این مورد پیش از اینکه در سال گذشته مجلس طرح نهایی 

خود را آماده کند، الیحه ای ارسال کرد.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به اینکه عموماً این مسئله بی هویتی چه مشکالتی را 
برای فرد و جامعه در پی خواهد داشت، عنوان می کند: این عزیزان به دلیل اینکه 
اساساً بدون مدرک هویتی هستند دچار مشکالت اقتصادی و اجتماعی بسیاری 
خواهند شد؛ این ناتوانی و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی در آینده نه چندان 

دور برای خود فرد و کشور هزینه هایی را به بار خواهد آورد.
نماینده  مردم مشهد در پاسخ به چرایی اجرا نشدن این قانون پس از گذشت چهار 
ماه از تصویب و ابالغ آن به دولت، می گوید: ما در مجلس وظیفه خود که دفاع و 
پیگیری این قانون بود را انجام دادیم و هر بار که از شورای نگهبان برگشت داده 
می شــود مجلس با رأی قاطع دوباره به این الیحه رأی می داد؛ در حال حاضر و 
با گذشت حدود چهار ماه از ابالغ قانون اما ما نمی دانیم چرا دولت در اجرای آن 
تعلل می کند، البته از ابتدای تصویب این قانون مخالفت هایی از سوی برخی افراد 
حقیقی و حقوقی صورت می گرفت ولی این مسئله در حال حاضر تبدیل به یک 

قانون شده و دولت موظف به اجرای آن است.
آن طور که از شواهد پیداست، دولت این الیحه را به وزارت کشور ابالغ کرده است 
بنابراین باید از این وزارتخانه مطالبه کرد که چرا تاکنون هیچ آیین نامه اجرایی 

برای این قانون نگارش نشده و هیچ نشانه ای از اجرای آن دیده نمی شود.

 جامعــه   ۲7 دی ماه امســال وقتی مرتضی 
براری، رئیس ســازمان فضایی ایران در توییت 
خود از پایان طراحی ماهواره ظفر خبر داد، تصور 
اینکه بتوان کمتر از یک ماه مقدمات آن را برای 
پرتاب آماده کرد برای بســیاری از متخصصان 
کمی دشوار به نظر می آمد. آن هم وقتی درست 
یک ســال پیش تالش برای قرار گرفتن ماهواره 

»پیام« در مدار ناکام مانده بود.
ماهواره ظفر نیز یکشــنبه گذشته با استفاده از 
موشــک ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد اما 
متأســفانه با وجود آنکه به تراز مداری رســید ، 

نتوانست در مدار خود قرار گیرد.
تجربه شکست پیام و حاال ناکامی ظفر از یکسوی 
والبته تجربه موفق کشــورمان در چند ســال 
گذشــته بهانه ای را برای طرح مباحث مختلف 
در این خصوص فراهم کرد . بویژه آنکه  در سال 
۸7 متخصصان کشــورمان در سی امین سالگرد 
پیروزی انقــالب ماهواره امید را بــه مدار الزم 
رســانده بودند و با ایــن پرتاب ها ایران به جمع 
کشورهای فضایی جهان پیوست و همچنان در 

باشگاه کشورهای فضایی است.

 اشکالی ندارد اگر برخی رؤیای ما را 
مسخره کنند

وزیر ارتباطات چنــد روز قبل از پرتاب ظفر در 
پاســخ به منتقدانش گفته بود: برخی اعتراض 
می کننــد که چرا از پرتــاب ماهواره ظفر پیش 
از انجــام موفقیت آمیز آن خبــر داده ام؛ ما تمام 
تالشمان را برای پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره 
به کار گرفته ایم و حتی اگر این پرتاب با موفقیت 
انجام نشــود، به منزله شکســت نبوده و نباید 

ناراحت باشیم.
آذری جهرمــی با بیان اینکه مــردم دروغ را 
نمی پذیرنــد، گفــت: قصدمان این اســت که 
ماهواره ایرانــی را در مدار زمیــن بگذاریم و 
معتقدیم شکست معنایی ندارد؛ چرا که تمامی 
تالشــمان را به کار گرفته ایــم و از این تالش 

درس خواهیم گرفت.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات با بیان 
اینکه دشمنان می خواهند رؤیای ما را خراب 
کننــد، اظهار کرد: ما دوســت داریم ماهواره 
بسازیم و رؤیایمان این است که روزی پرچم 
ایــران را در کره ماه قرار دهیم؛ این ها رؤیای 
ماست و اشکالی ندارد اگر برخی رؤیای ما را 

مسخره کنند.
آذری جهرمی در همان روز به شکست ماهواره 
پیام که حاصل تالش دانشجویان امیرکبیر بود 
اشاره کرد و گفت: این شکست مقدمه درسی بود 
که ماهواره پیــام ۲ را با ۴۵ برابر دقت پیام یک 
تعریف کرد. هم اکنون نیز دانشــجویان دانشگاه 
علم و صنعت بــرای ماهواره ظفر، رؤیاهای خود 

را به واقعیت تبدیل کرده اند.
با ناکامی ظفر ، آذری جهرمی وزیر ارتباطات با 
انتشار پستی در صفحه شخصی خود، این خبر 
را با کاربران به اشتراک گذاشت و نوشت:»دوست 
داشتم با خبر خوب شــما را خوشحال کنم اما 
گاهی زندگی آنطور که بخواهیم پیش نمی رود. 

پرتــاب ماهواره ظفر توســط 
ماهواره بر سیمرغ موفقیت آمیز 

نبود...«
او در جمــع خبرنگاران نیز با 
اشــاره به جزئیات این پرتاب 
گفت: ماهواره ظفــر به مدار 
۵۴۰ کیلومتری رسید؛ ولی از 
آنجایی کــه برای قرار گرفتن 
ماهواره در مدار نیاز است که 
به ســرعت هفت هزار و ۴۰۰ 

کیلومتری برسد، ماهواره بر به این سرعت الزم 
نرسید.

جهرمــی گفت: در پرتاب ماهــواره »پیام« دلیل 
ناموفق بودن آن مدار الکترونیک بوده است؛ ولی 
در ماهواره ظفر اشــکال از موتور ماهواره بر بوده 
است و  این امر موجب شد که ماهواره دچار افت 
سرعت شود و در نتیجه در مدار قرار نگیرد و در 

اقیانوس هند سقوط کند.
جهرمی باز هم با تأکید بر اینکه این ماهواره در 
دو نســخه »ظفر۱« و »ظفر۲« طراحی و ساخته 
شــده است، گفت: ماهواره »ظفر۲« در خردادماه 

سال آینده پرتاب خواهد شد.

 8 میلیون یورو سود سرمایه گذاری 
ضــرورت پرتــاب ماهــواره بــا توجــه بــه 
ســرمایه گذاری که روی آن می شود از جمله 
موضوعات مورد بحثی اســت که پس از اعالم 
خبر آماده سازی ماهواره »ظفر« برای پرتاب به 

فضا بار دیگر مطرح شد.

جهرمی  آذری  محمدجــواد 
در پاسخ به دالیل هزینه کرد 
آن  مزایای  و  ماهواره  ساخت 
گفته است: »هزینه ساخت دو 
ماهــواره ظفر ۱ و ۲، کمتر از 
۲ میلیون یورو شــده است و 
عمر متوسط آن نیز ۲.۵ سال 
خواهــد بــود. ارزش تصاویر 
ارســالی این ماهواره بیش از 
۱۰ میلیون یورو است. یعنی 
اگر تصاویر را بخواهیــم بخریم و به ما بدهند 
و تحریــم را بهانــه نیاورند باید ایــن مبلغ را 

پرداخت کنیم«.
ایران  مرتضی براری، رئیس ســازمان فضایی 
هم گفته بــود هزینه کردن برای دســتیابی 
به ماهــواره ایرانی در مدار زمیــن با توجه به 
صرفه جویــی که فناوری ماهــواره و اطالعات 
آن می تواند برای کشــور به ارمغــان بیاورد، 
باال نیســت و هزینه ۲ میلیــون یورو که برای 
ســاخت ماهواره های ظفر ۱ و ۲ اعالم شــده 
است، هزینه کرد سه سال فعالیت شبانه روزی 
۸۰ متخصص است. به بیان دیگر در سه سال، 
برای هر ماهواره یک میلیون یورو هزینه شده 
اســت که این رقم در مقایســه با بسیاری از 

هزینه هایی که صورت می گیرد، ناچیز است.
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه برای 
مثال یک میلیــون یورو هم اکنون ارزش هزینه 
قرارداد یک ســاله یک ورزشکار و یا یک ویال در 
تهران اســت، تأکید کرد: این در حالی است که 

کل ارتباطات اینترنتی در آینده نزدیک از طریق 
ماهواره ها تأمین می شود.

معــاون وزیر ارتباطــات ارزش بــازار فناوری 
اطالعات را ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد 
و گفت: کشــور برای جلوگیری از وابســتگی و 
افزایش حجم بازار ICT باید به سمت فناوری 

فضایی حرکت کند.

 شکست های ماهواره ای در دنیا
در قرن بیســت و یکم با پیشــرفت فناوری و 
ســرمایه گذاری در این خصوص، شرکت های 
خصوصی در سراســر جهان نیــز وارد حوزه 
ارســال ماهواره و موشــک به فضا شــده اند. 
ایــن، تالش هــای آنان همیشــه  با وجــود 

موفقیت آمیز نبوده است. 

 شکست شرکت خصوصی چینی
در ۲۸اکتبــر ۲۰۱۸ میــالدی یک شــرکت 
خصوصی چینی ســعی کرد موشکی را از مقر 
ارسال ماهواره Jiuquan به فضا بفرستد. اما 
تالش این شرکت برای رقابت با اسپیس ایکس 

به شکست انجامید.
به گفته این شرکت، به دلیل اختاللی در قسمت 
ســوم موشــک، بخش هــای دوم و اول آن نیز 

نتوانستند به مدار زمین برسند.

 شکست ارتش روسیه 
در دسامبر ۲۰۱۵ میالدی، ارتش روسیه تصمیم 
داشت ماهوارهKanopus-ST را به مدار زمین 

پرتاب کند. به نظر می رســید فرایند پرتاب در 
نهایت دقت و به طور صحیح در حال اجراست، 
اما هنگام جدا شــدن ماهواره اختاللی به وجود 
آمد. به نظر می رسید از چهار گیره که ماهواره را 
به قسمت باالیی موشک نگه داشته بودند، فقط 

سه مورد باز شده بود.
 همین مسئله سبب شد ماهواره و قسمت اول 
موشــک چند روز دور زمین مدار بزنند. آن ها 
به تدریج وارد اتمسفر زمین شدند و سوختند. 
قطعه هــای ســوخته ماهــواره در اقیانــوس 

آتالنتیک رها شد.

 محموله ای که هیچ گاه به ایستگاه فضایی 
بین المللی نرسید

پرتاب موشــک فالکون ۹ توسط شرکت بزرگ 
و معروف اســپیس ایکس، در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ 
میالدی نرمال بود. این موشــک حامل کپسول 
دراگــون بود که ذخایری بــرای فضانوردان در 
ایســتگاه فضایی بین المللی را دربرداشــت. اما 
حــدود ۱۴۰ ثانیه پس از پرتــاب جریان های 
اطالعاتی به اتاق کنترل مأموریت هشدار دادند 
اشتباهی رخ داده است. قسمت دوم موشک که 
هنوز روشن نشده بود، با کاهش فشار اکسیژن 
مایع روبه رو شــده بود. به گفته ناظران، انبوهی 
از بخار ســفید از این قســمت موشک بیرون 
می آمد که نشــانه بد یمنی دیگری بود. در ۱۰ 
ثانیه موشک منفجر شــد. کپسول دراگون نیز 
در اقیانوس سقوط کرد. این شکست به خطای 

سخت افزاری مربوط می شد.

 2 شکست شرکت خصوصی فضایی ژاپن 
در ۳۰ ژوئــن ۲۰۱۸ میــالدی یک شــرکت 
خصوصی ژاپنی ســعی کرد موشــکی همراه 
ماهواره به مدار زمین ارســال کنــد. اما این 
موشــک چند ثانیه پس از بلند شــدن از مقر 
پرواز آزمایشی دوباره سقوط کرد و منفجر شد. 
موشــک MOMO۲ فقط اندکی از ســکوی 
پرتاب فاصله گرفت اما در نهایت سقوط کرد و 

در اثر برخورد با زمین آتش گرفت.
ایــن دومین تالش شکســت خورده شــرکت 
ایــن  بــود.   Interstellar Technologies
شرکت نخستین شرکت خصوصی فضایی ژاپن 
به حساب می آید. نخستین پرتاب ناموفق آن نیز 

به ۲۰۱7 میالدی مربوط می شود.
 MOMO۱ در ۳۰ جــوالی ۲۰۱7 میــالدی
نخستین موشک این شــرکت 7۰ ثانیه پس از 
بلند شدن از زمین و قطع ارتباط با مرکز کنترل 
پرواز در اقیانوس ســقوط کرد. دومین مأموریت 

این شرکت نیز با شکست روبه رو شد. 
آنچه از تجربه شکســت پــروژه های اینچنینی 
می توان آموخت ، مشــق چندباره ای است که 
می تواند مقدمه ای برای دست یافتن پیروزی های 

آینده باشد.
متخصصان علمی و دانشــگاهی مــا نیز ثابت 
کرده انــد که در صورت حمایــت از پروژه های 
علمی و پژوهشی شایستگی الزم را برای ایستادن 

در پله های نخست جهانی را دارند.

عزم جدی متخصصان ایرانی برای فتح قله های دانش فضایی 

شکست مقدمه ظفر است

کشور برای 
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به اشتباه دانشجو را به زیست مجردی عادت داده ایم
ایسنا: محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فراهم 
نبودن زیرساخت ها برای ازدواج دانشجویان را در حین تحصیل 
غفلتی تاریخی دانست و گفت: سن جوانی و ازدواج دانشجو در 
دانشــگاه می گذرد، در حالی که بســتری برای تأهلش در این 
محیط فراهم نیست و او را به زیست مجردی عادت داده ایم؛ ما 

مسئوالن آموزش عالی اشتباه کردیم.

واکنش به استفاده از تریاک در مرغداری ها
مهر: حبیب اســداهلل نژاد، نایب رئیــس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی ضمن رد اســتفاده از تریاک در مرغداری ها 
درباره اینکه مرغداران به دلیل قیمت باالی داروی طیور از این 
ماده مخدر اســتفاده می کنند، گفت: چنین مسئله ای به هیچ 
عنوان صحــت ندارد، چرا که قیمت تریــاک از داروهای طیور 

گران تر است.

هر کاری توانستم برای فرهنگیان انجام دادم
فارس: محســن حاجی میرزایی، وزیــر آموزش و پرورش در 
حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن درباره عیدی فرهنگیان تصریح 
کرد: من هر کاری توانســتم برای فرهنگیــان انجام دادم و 
تعهداتی که در قبال آنان داشتم را عملی کردم؛ برخی از قول 
و قرارهای ما با فرهنگیان باقی مانده اســت که تا پایان سال 

آن را انجام خواهیم داد.

چرا دانش آموزان در مدرسه مهارت کافی پیدا نمی کنند؟ 
ایلنا:حجت االســالم علــی ذوعلم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی گفت: گاهی می پرسند چرا دانش آموزان در 
مدرسه در مسائل بهداشتی ، سالمت و مهارت های زندگی توانایی 
و مهارت کافی پیدا نمی کنند؛ به هر حال الزم است برای فعالیت ها 
و مباحث پژوهشی جایی باز شود، اما متأسفانه در حال حاضر در 

مدارس و مباحث درسی چنین موضوعاتی مطرح نیست.

فرزندان ایثارگران تبدیل وضعیت نشدند
میزان: مهدی ایزدی، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران می گوید: طبق استفساریه مجلس در خصوص 
ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، فرزندان شهدا 
و جانبازانی که در دستگاه ها خارج از سهمیه شاغل شده اند؛ باید 
تبدیل وضعیت شده و به حالت رسمی درآیند. اما هنوز فرزندان 

ایثارگران تبدیل وضعیت نشده اند.

پیام رسان های داخلی زیر سایه بی توجهی
میزان: مهدی انجیدنی، مدیرعامل گپ در خصوص بی توجهی 
به پیام رسان های داخلی می گوید: پیام رسان های ایرانی برای ارائه 
خدمات صوت و تصویر با مانع صدا و ســیما مواجه هستند، در 
حالی که نرم افزار های خارجی ایــن خدمات را به راحتی ارائه 
می دهند. این محدودیت ها سبب کاهش تنوع خدمات نسبت به 

رقبای خارجی است.

رفاه و خدمات اجتماعی

مسئول جمعیت امام رضایی ها خبر داد
خدمت رسانی نیروهای جهادی 

به ۸ هزار خانواده سیل زده 
 مهر    مســئول جمعیت امــام رضایی ها)ع( 
گفت: نیروهــای جهادی از روزهــای ابتدایی 
سیل سیستان و بلوچستان به ۸ هزار خانواده 

خدمت رسانی کردند.
حسین یکتا همچنین اظهار کرد: جمعیت امام 
رضایی ها از ۲۴ دی ۹۸ به همراه نیروهای جهادی 
خود به منظور ارائه خدمات امدادی و کمک رسانی 

به هموطنان به مناطق سیل زده رفتند.
وی در ادامــه با بیان اینکــه در طول ۲7 روز 
گذشــته درمجموع ۱۹۵ نفر از داوطلبان این 
گروه در مناطق سیل زده حضور یافتند، توضیح 
داد: در ایــن مدت داوطلبان گــروه به صورت 
خــرد نیز به فعالیت های جهادی و ســاخت و 
سازهای دیگر پرداختند. به عنوان مثال یکی از 
روستاهای منطقه برای تردد از رودخانه به مدت 
۱۳ سال از سیم بکسل استفاده می کردند اما با 
کمک دوستان داوطلب در طول 7۲ ساعت یک 

پل چوبی برای آن ساخته شد.

آموزش

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد
زمان برگزاری آزمون استخدام 

آموزشیاران نهضت 
 پانا    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی 
آموزشیاران نهضت پیش از پایان سال خبر داد و  
افزود: اما برای مربیان پیش دبستانی که از محل 
اعتبارات دولتی حقوق نگرفته اند، منتظر تعیین 

تکلیف استفساریه مجلس هستیم.
اللهیــار با اشــاره به اجرای طــرح رتبه بندی 
فرهنگیان گفت: با پی گیری های وزیر آموزش 
و پرورش احکام بیش از ۹۰ درصد از فرهنگیان 
کشــور که باید بــا رتبه هــای جدید منطبق 
می شدند صادر شده و برای همکارانی که باید 
بــه عنوان رتبه یک در ایــن نظام طبقه بندی 
شــوند نیز آزمونی برگزار شد. وی همچنین در 
خصوص تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس و 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: این موضوع 
در دســتور کار وزارت آموزش و پرورش است و 
برای این گروه نیز از سازمان اداری و استخدامی 

درخواست صدور مجوز شده است.

خانه و خانواده

یک مدیر امور زنان و خانواده بیان کرد
 افزایش سهم زنان 

در رشته های دانشگاهی
 ایسنا    لیال فالحتی، مدیر کل امور بین الملل 
معاونــت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
می گوید در حال حاضر ۵6 درصد کل دانشجویان 
مقطع کارشناسی دانشگاه  های دولتی ایران را زنان 

تشکیل می دهند.
وی گفت: همچنین 6۹ درصد از دانشجویان علوم 
پایه، ۲۳ درصد از دانشــجویان فنی و مهندسی، 
۵۲ درصد رشته های کشــاورزی و ۵۳ درصد از 
دانشجویان رشته  های پزشکی را نیز زنان تشکیل 
می دهند. در دهه گذشته تعداد مراکز آموزش فنی 
و حرفه  ای در کشــور چهار برابر شــده و زنان در 
حال حاضر به آموزش 7۸۴ رشــته فنی از جمله 
مکانیک، کامپیوتر، الکترونیک و فناوری دسترسی 
دارند. فالحتی افزود: به منظور ارتقای مهارت های 
زنان در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، برنامه 
جامعی برای توانمندســازی زنان توسط وزارت 
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران طراحی شده و 

در ۹6 نقطه کشور به اجرا درآمده است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
باقیمانده حجم اینترنت مشترکان 

به ماه بعد منتقل می شود
 مهر    مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت: 
با توجه به صدور صورتحساب اینترنت مشترکان 
در روز ۲۵ هر مــاه، حجم باقیمانده اینترنت هر 
کاربر در این زمان به ترافیک قابل اســتفاده ماه 
بعد اضافه می شود. سیدمجید صدری همچنین 
افزود: تمام تالش مجموعه شرکت مخابرات ایران 
در بخش های دیتا و تلفن ثابت برای مشــترکان 
خانگی و تجاری، تحقق حداکثر رضایتمندی است 
و به همین منظور در کوچک ترین مسائلی که با 
موضوع رعایت حق الناس مشترکان و ارائه خدمات 
کامل مرتبط است، اهتمام ویژه توسط کارشناسان 
و متخصصان شرکت مخابرات ایران لحاظ می شود.

وی اظهار کرد: افزوده شــدن ترافیک از روز ۲۵ 
هر ماه به ترافیک قابل اســتفاده ماه بعد، عالوه 
بر مدیریت بهتر حجم و ترافیک مشــترکان، در 
کاهش تماس مشترکان و نهادینه شدن خدمات 
غیرحضوری در مجموعه مخابــرات، تأثیر قابل 

مالحظه ای ایجاد می کند.

شهری

یک مدیر پایتخت پاسخ داد 
چرایی ساماندهی دستفروشان 

در روزهای پایانی سال
 برنا    حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شــرکت 
ســاماندهی صنایع و مشــاغل شــهر تهران در 
خصوص چرایی ســاماندهی دستفروشــان در 
روزهای پایانی ســال گفت: دستفروشان در شب 
عید از اطراف تهــران به داخل هجوم می آورند و 
سبب بی انضباطی می شوند. در طول سال اجازه 
نداریم خیابان ها را به این افراد بدهیم و تنها این 
اقدام را در نوروز انجام می دهیم. در طول ســال 
هم طبق مصوبه مشــاغل بی کانون محل هایی را 
پیش بینی می کنیم. تحصیلی خاطرنشــان کرد: 
ما هم مکلف نیســتیم به همه این ها جا بدهیم 
چراکه خیلی ها دستفروش نیستند. تحصیلی در 
پاسخ به اینکه چرا برای دستفروشان برای جذب 
گردشگران خیابانی جا در نظر نمی گیرید، گفت: 
چنین چیزی قانونی نیست. تبصره ۱ بند ۲ ماده 
۵۵ چنین اجازه ای به ما نمی دهد که در خیابان به 
دستفروشان جا بدهیم. برای کمک به دستفروشان 

مکان هایی را برای آن ها در نظر می گیریم.

فراسو

برداشت آزاد
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

تناقض در سیاست خارجی ترکیه  با افزایش  احتمال درگیری مستقیم این کشور با سوریه به اوج خود رسید

تنفس مصنوعی آنکارا  به تروریست ها درادلب
  جهان   در سایه بی توجهی ترکیه به حاکمیت 
سوریه و تداوم نقض حاکمیت ارضی این کشور 
از ســوی آنــکارا تحوالت ســوریه رنگ و بوی 
جدی تری به خود گرفته و بسیاری از ناظران در 
مورد افزایش خطر درگیری مستقیم میان ترکیه 
و ســوریه و یا حتی در سطح باالتر بین ترکیه و 
روسیه در جغرافیای شــام هشدار داده اند. زد و 
خورد نظامی میان ترکیه و ســوریه در دو هفته 

اخیر به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است.
حال به نظر می رســد ترکیه که تا پیش از این 
با ادعای مقابله بــا نیروهای دموکراتیک کرد و 
جلوگیری از هجوم مهاجــران به مرزهای این 
کشــور برأی رودررویی با دمشق از هیچ کمکی 
به تروریســت ها دریغ نکرده بود، در پی ناکامی 
پی در پی مخالفان در مقابله با عملیات مشروع 
ارتش سوریه که با هدف آزادسازی کامل خاک 
این کشور از لوث تروریست ها صورت می گیرد 
دورویی را کنار گذاشته و در مقابل دولت سوریه 

قرار گرفته است.

  هدف قرار گرفتن ستون نظامی ترکیه 
همراستا با این تحوالت، برخی منابع غیررسمی 
روز گذشته اعالم کردند ستون ارتش ترکیه در 
نزدیکی تفتناز در اســتان حلب هدف حمالت 
هوایی ارتش ســوریه و روسیه قرار گرفته است. 
اگرچه ارتش ســوریه بطور رســمی این خبر را 
تایید یا تکذیب نکــرده اما همین منابع از زبان 
برخی منابع ارتش ســوریه بــا تأیید این حمله 
گفته اند  جنگنده های این کشور ستون نظامی 
ترکیه را هدف قرار داده است. نخستین تصاویر 
منتشر شده از این حمله در فضای مجازی میزان 
خسارت شدید وارده به کاروان نظامی ترکیه را 
نشان می دهد. این در حالی است که وزارت دفاع 
ترکیه روز دوشنبه بدون اشاره به تجاوز آنکارا به 
خاک سوریه، در بیانیه ای ادعا کرد ۱۱۵ موضع 
ارتش ســوریه را هدف قــرار داده و یک بالگرد 
ارتش ســوریه را هم ســاقط کرده است! بیانیه 
وزارت دفاع ترکیه در این باره می افزاید: سه تانک 
و دو خمپاره انداز ارتش سوریه نیز در این حمله 
مورد هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع ترکیه 

پیش از این در بیانیه ای ادعا کرد در نتیجه شلیک 
گلوله توسط نیروهای ارتش سوریه پنج نظامی 

ترکیه ای کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند. 

 تهدید نظامی علیه دمشق
اما با وجود هشدار دولت سوریه به ترکیه درباره 
اقدامات مداخله جویانه در وضعیت استان ادلب 
و کمک به تروریست های حاضر در این منطقه، 
آنکارا هنوز بــه اظهارنظرهای تهدیدآمیز علیه 
دمشق و مسائل داخلی این کشور ادامه می دهد. 
در همین راســتا روز گذشته وزیر دفاع ترکیه، 
دولت ســوریه را به اجرأی »نقشه های ب و ج« 
در صورت عدم توقف عملیات ضد تروریست ها 
در استان ادلب تهدید کرد. حلوسی آکار در ادامه 
تهدیدها علیه دمشق مدعی شد اگر دولت سوریه 
تا پایان ماه فوریه از اطراف پست های دیده بانی 
ترکیه عقب نشینی نکند، آنکارا برأی یک عملیات 
نظامی دیگر در شمال سوریه تعلل نخواهد کرد. 
همراستا با این تحوالت، نشست امنیتی ترکیه 
نیز در حالی شامگاه دوشنبه به ریاست »رجب 
طیب اردوغان« رئیس جمهور این کشــور و با 
هدف بررسی تحوالت اخیر در ادلب برگزار شد 
که آنکارا دمشق را به انجام حمالت تالفی جویانه 
بیشــتر تهدید کرد. این در حالی است که گروه 
موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری مستقر در 

لندن )وابسته به معارضان( اعالم کرد اطالعاتی 
در دست است که از شروع عملیات نظامی زمینی 
ارتش ترکیه به همراه گروه های تروریســتی در 
ساعات و روزهای آینده حکایت دارد. این گروه 
همچنین از حمالت توپخانه ای سنگین ارتش 
ترکیه به جب الرمله در حومه حماه خبر دادند. 
یک منبع نظامــی در وزارت دفاع ترکیه نیز از 
آمادگی ارتش این کشــور برأی عملیات نظامی 
در اســتان ادلب در شمال ســوریه خبر داد اما 
اعالم کرد این عملیات هنوز نهایی نشده است.

در روزهــای اخیر به طرز کامالً غیرعادی تعداد 
بســیار زیادی تانک، نفربر، خــودروی زرهی و 
تجهیزات نظامی ارتش ترکیه وارد خاک سوریه 
شده اســت. هنوز مشخص نیست این مقدار از 
تجهیــزات نظامی برأی تقویــت مواضع ارتش 
ترکیه وارد خاک ســوریه شــده است یا اهداف 
دیگری را دنبال می کنند! به نظر می رسد پس از 
شکست های مداوم تروریست ها در استان ادلب، 
اکنون با رســیدن کمک های ترکیه، مسلحان 
رؤیای اشغال مجدد سراقب، معرة النعمان و... را 

در سر می پرورانند!

 مبارزه با تروریسم یا حمایت از تروریسم؟
تحوالت اخیر در سوریه و ادلب وضعیتی را رقم 
زده اســت که ترکیه را به شــدت دچار تناقض 

آشــکار در سیاســت خارجی خود کرده است. 
کشــوری که از ســال 20۱۵ همــواره با بهانه 
مبارزه با گروه های تروریســتی داعش و شاخه 
ســوری حزب کارگران کردســتان )PKK( و 
با سوءاســتفاده از توافق نامه آدانا عملیات های 
مختلفی در شــمال سوریه انجام داده و مناطق 
شــمالی سوریه را به تصرف خود درآورده است، 
اکنون در ادلــب در وضعیتی قرار گرفته که به 
حمایت مستقیم از گروه های تروریستی در برابر 

دولت مرکزی سوریه می پردازد. 
اعزام نیرو به ادلب و درگیری با ارتش ســوریه 
آشــکارا تالش برأی ایجاد فضا و راه نجات برأی 
شــبه نظامیان تحریرالشــام است که به شدت 
زیرفشار حمالت دولت مرکزی سوریه قرار گرفته 
بودند. اکنون نیز دیدار با هیئت روسی در آنکارا، 
اتمام حجت رئیس جمهور ترکیه با سوریه، اعزام 
نیروهای نظامی بــه مرزهای ترکیه و تحرکات 
نظامــی در داخل ترکیه، تأســیس پایگاه های 
نظامی بیشــتر در ادلب و... همگی تالش هایی 
اســت که از ســوی آنکارا در راستای زنده نگه 
داشتن یک گروه تروریستی صورت می گیرد. به 
همین دلیل اســت که رئیس جمهور ترکیه هر 
کسی را که بپرسد »نیروهای نظامی ارتش ترکیه 

در ادلب چه کار دارند؟« خائن معرفی می کند.
بحران ادلب آخرین حلقــه از بحران داخلی در 
ســوریه و آخرین مانع پیش روی حل و فصل 
سیاســی بحران این کشور اســت. در صورت 
کنترل ادلب توســط نیروهای ارتش ســوریه و 
تحکیم حاکمیت در این استان راهبردی، بحران 
داخلی سوریه تا حد بسیار زیادی از بین خواهد 
رفت و روند مذاکرات با طرف های سیاســی در 
سوریه به شکل جدی تری پیگیری خواهد شد؛ 
چیزی که ترکیه دست کم در شرأیط کنونی به 
هیچ عنوان خواستار آن نیست. یک تنش کنترل 
شده در سوریه و تداوم بی ثباتی ها در این کشور 
منافــع ترکیه را تأمین می کند و ترکیه به هیچ 
عنوان اجازه اقداماتی را که آرامش را به ســوریه 
بازگرداند، نخواهد داد. حمایت همه جانبه از گروه 
تروریستی تحریرالشام و تهدیدهای آنکارا علیه 

دمشق نیز از همین مسئله نشأت می گیرد.

تکذیب خروج از عراق
تروریســتی  مرکزی  فرماندهی  بلومبرگ: 
آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام، گزارش ها 
درباره عقب نشینی و خروج نظامیان این کشور 
از پایگاه های نظامی در عراق را تکذیب کرد. 
پیش از این »علی الغانمی« عضو کمیسیون 
امنیت و دفاع در پارلمان عراق از آغاز خروج 
نظامیان تروریست آمریکایی از ۱۵ پایگاه  آنان 

در عراق خبر داده بود.

ترامپ علیه »اتحادیه«
سی بی اس: دونالد ترامپ در سخنرانی خود 
در جمع فرماندهان آمریکایی در کاخ سفید 
بــار دیگر علیه اتحادیه اروپا موضع گرفت. او 
اما در این سخنرانی اتحادیه اروپا را تهدیدی 
»بسیار بد« برأی آمریکا دانست. او همچنین 
گفت یکی از دالیل اولیه تشکیل اتحادیه اروپا 
این بوده است که کشورهای عضو آن بتوانند 

از آمریکا انتقاد کنند و به آن بتازند!

شکست مذاکرات عربستان و قطر
رویترز: ایــن خبرگزاری به نقــل از منابع 
مطلع نوشته است مذاکرات میان عربستان 
ســعودی و قطر )مهر و آبان( بــرأی پایان 
دادن به اختالفــات و احیای روابط دوجانبه، 
در همان ابتدا شکست خورده و تالش برأی 
ایجاد جبهه ای واحد در میان اعضای شورأی 
همکاری خلیج فارس علیه ایــران را با مانع 

مواجه کرده است.

بحران جانشینی
سی ان ان: یکی از سخنگویان دولت آلمان 
به دنبال انتشــار خبر اســتعفای »آنه گرت 
باوئر« رهبــر حزب دموکرات  کرامپ-کارن 
مسیحی آلمان )حزب آنگال مرکل( از نامزدی 
برأی صدر اعظمی اعالم کرد وی در تصدی 
خود به عنوان وزیــر دفاع باقی خواهد ماند. 
در پی بحران ایجاد شده در ایالت تورینگن، 
کارن باوئر اعالم کرد از مقام خود کناره گیری 

می کند .

 کابینه »حسان دیاب« از پارلمان لبنان رأی اعتماد گرفت
جهان:پارلمان لبنان شامگاه سه شنبه با اکثریت آرا به کابینه نخست وزیر جدید 
این کشــور رأی اعتماد داد. در این رأی گیری 83 نفر از اعضای پارلمان حضور 
داشتند که طی آن 63 نماینده به کابینه »حسان دیاب« رأی اعتماد دادند. حسان 
دیاب نیز در جلسه رأی اعتماد اعالم کرد، بازگرداندن اعتماد با کار عملی امکان 
پذیر اســت و در این مسیر طوالنی باید با مردم صادق بود. دولت سابق لبنان به 
نخست وزیری سعد الحریری 30 وزیر داشت که به دلیل اعتراض ها کابینه جدید 

کوچکتر شده است.
 این نشســت در حالی برگزار شد که شبکه »الجدید« لبنان از برگزاری تجمعات 
اعتراضی در اطراف پارلمان همزمان با این نشست خبر داد. همزمان با این تحوالت 
روزنامه لبنانی »االخبار« در یادداشتی با عنوان »توافق آمریکا و عربستان: فروپاشی 
لبنان بهتر است« تشدید اعتراض های خیابانی و خشونت های همه جانبه در لبنان 

را نقشه مشترک ریاض-واشنگتن برأی سقوط لبنان توصیف کرد.

یک رسانه لبنانی افشا کرد
۲ نیروی اطالعاتی آمریکا در چنگ طالبان

مشرق: یازدهم بهمن ماه بود که خبر سقوط یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا 
از نوع »بمباردیه E۱۱A« در »غزنی« افغانســتان منتشر شد. با گذشت دو هفته 
از این موضوع، آمریکا هنوز هیچ گزارش رســمی درباره علت یا چگونگی سقوط 
این هواپیما یا سرنشینان آن ارائه نداده است. در نهایت اعالم شد تنها دو نظامی 
آمریکایی در این هواپیما بوده و کشته شــده اند.اما وب ســایت لبنانی »العهد« در 
توضیح این ماجرا گزارش داد، هواپیمای جاسوسی آمریکا در ابتدا به دلیل نقص 
فنی و نه حمله طالبان، ناچار به فرود اضطراری می شود. پس از این فرود اضطراری 
طالبان وارد عمل شده و دو آمریکایی حین درگیری کشته می شوند. العهد افزود: 
برخالف آنچه پنتاگون ادعا می کند سرنشینان این هواپیما بیش از دو نفر بوده اند و 
طالبان دو آمریکایی را نیز به اسارت گرفته اند. بر این اساس، اسارت آمریکایی های 
مذکور که به نظر می رسد افراد عالی رتبه سیا هستند، برگ برنده ای برأی طالبان 

در هر مذاکره ای با آمریکایی هاست. 

شکست سنگین حزب حاکم هند در انتخابات پایتخت
ایسنا: حزب ملی گرا هندوی این کشور به رهبری نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
در انتخابات سراسری ماه مه پیروز شد اما از آن زمان در چندین انتخابات ایالتی 
شکست خورده است.بر اساس نتایج اولیه انتخابات ایالتی در دهلی نو، حزب حاکم 
هنــد در این محک انتخاباتی نیز پس از اعتراض های ضددولتی که حدود دو ماه 

پیش آغاز شد، شکست خورده است.
 این شکست پس از آن رخ داده است که قانون شهروندی تازه هند برأی مهاجران 
اعتراض های گسترده ای را در سراسر این کشور به دنبال داشت. منتقدان این قانون 
آن را طرحی تبعیض آمیز علیه مسلمانان می دانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
آمار کمیسیون انتخاباتی هند نشــان می دهد که در دهلی نو، حزب لیبرال »عام 
آدمی« به رهبری سروزیر این شهر ۵۷ کرسی از ۷0 کرسی آن را به دست آورده 
است. حزب حاکم »بهاراتیا جاناتا« مودی اما تنها ۱3 کرسی را به دست آورده که 

در مقایسه با انتظارش از نتایج بسیار پایین تر است.
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ارائه�خدمات�پرستاری�واحدهای�

تابعه�خ��ود�را�از�طریق�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�2098000060000283،�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:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ��9.830.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حسابداری�معاونت�درمان�دانشگاه�به�نشانی�:�مشهد-�
روبه�روی�ش��هید�فکوری��94ش��هرک�دانش�و�س��امت�

-طبقه�اول�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/21

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/30

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/10
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/12

*�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

مناقصه عمومی دو مرحله ای
اداره کل نوس�ازی مدارس خراسان رضوی�در�نظر�دارد�خرید�قیر�را�براس��اس�قانون�برگزاری�مناقصات�به�مناقصه�بگذارد.لذا�از�کلیه�
ش��رکتهای��دارای�صاحی��ت�درخواس��ت�می�گردد�جهت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�تا�مورخ���98�/11/27به�س��امانه�ت��دارکات�الکترونیک�

دول��ت�ب��ه�آدرس��www.setadiran.irمراجع��ه�نماین��د.�������تلف��ن�تم��اس:���37681713

موضوع / شماره فراخوان ثبت شده در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت

مدت نگهداری قیر  
)ماه(

مبلغ   )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
تاریخ تحویل اسناد ارزیابی  و 

پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 

9   صبح مورخ

۶3۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰9۸/12/۰۸9۸/12/12خرید قیر ) 2۰9۸۰۰۴۵۴2۰۰۰۰۶۷ (

تضمین��شرکت�در�فرآیند�ارجاع�کار�)شرکت�در�مناقصه(�به�صورت:�
1-���ضمانتنامه�بانکی�مورد�قبول�کارفرما�به�مدت�سه�ماه�پس�از�تاریخ�افتتاح�پیشنهاد�و�قابل�تمدید�برای�سه�ماه�دیگر�.)برابر�فرمهای�هیئت�دولت(�و�یا

�2-�واریز�نقدی�به�حساب�شماره����4060030607655863نزد�بانک�مرکزی��در��وجه�اداره�کل�نوسازی�مدارس�خراسان�رضوی������������������چک�تضمینی�قابل�قبول�نمی�باشد.
اعتب��ار�پیش��نهادات�:�س��ه�م��اه���������مح��ل�بازگش��ایی�پیش��نهادها:�س��الن�جلس��ات��������������تاری��خ��بازگش��ایی�پیش��نهادات�:��98.12.12س��اعت��9صب��ح
کلیه�مراحل�مناقصه�اعم�از�دریافت�اسناد�،�تحویل�اسناد�و�بازگشایی�در�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�به�آدرس���www.setadiran.irانجام�می�گردد.

�روابط�عمومی�اداره�کل�نوسازی�مدارس��خراسان�رضوی
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارداجرای�دیوار�دوجداره�و�تک�جداره�
با�بلوک�لیکا�جهت�پروژه�بیمارستان��64

تختخواب��ی�گلبهار�را�از�طریق�انج��ام�مناقصه�عمومی�به�
بخش�غیر�دولتی�واگذار�نمای��د�.�کلیه�مراحل�برگزاری�
مناقص��ه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000282،�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:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبل��غ��1.100.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
مدیریت�مالی�مناقصه�گذار�به�نش��انی�:�مشهد�-�بلوار�
شهید�فکوری�-�روبه�روی�فکوری��94-�شهرک�دانش�و�
سامت�-�ساختمان�مرکزی�-�طبقه�دوم�-مدیریت�امور�

مالی��تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/21

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/27

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/7
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/10

*�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

/ع
98
14
48
5

فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
دارد�ارائ��ه�خدم��ات�کمک�پرس��تاری�

واحدهای�تابعه�خود�را�از�طریق�انجام�مناقصه�عمومی�به�
بخش�غیر�دولتی�واگذار�نمای��د�.�کلیه�مراحل�برگزاری�
مناقصه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000284،�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:
مبل��غ� ف��وق� مناقص��ه� در� ش��رکت� تضمی��ن� �*
1.550.000.000ریال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�
مهلت�مقرر�به�حس��ابداری�معاونت�درمان�دانش��گاه�به�
نش��انی�:�مش��هد-�روبه�روی�ش��هید�فکوری��94شهرک�

دانش�و�سامت�-طبقه�اول�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/21

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/30

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/10
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/12

*�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

/ع
98
14
48
7

فراخوان مناقصه
نوبت اول

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظ��ر�دارد�ی��ک�دس��تگاه��UPSرا�جهت�

بیمارس��تان�اکب��ر�را�از�طریق�انج��ام�مناقصه�عمومی�از�
بخش�غیر�دولتی�خریداری�نماید�.�کلیه�مراحل�برگزاری�
مناقص��ه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000286،�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:
*�تضمین�شرکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ�300.000.000ریال�
ضمانتنام��ه�بانک��ی�م��ی�باش��د�ک��ه�در�مهلت�مق��رر�به�
حسابداری�بیمارستان�مذکور�به�نشانی�:�مشهد-�بلوار�

شهید�کاوه�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/23

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/1

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/11
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/12

*�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 /ع
98
14
44
7

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول

�
دانشگاه�علوم�پزش��کی�مشهد�در�نظر�
انج��ام�ام��ور�خدم��ات�نگهبان��ی� دارد�

بیمارستان�طالقانی�را�از�طریق�انجام�مناقصه�عمومی�به�
بخش�غیر�دولتی�واگذار�نمای��د�.�کلیه�مراحل�برگزاری�
مناقصه�به�ش��ماره�فراخ��وان�2098000060000285،�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��700.000.000
ری��ال�ضمانتنام��ه�بانکی�می�باش��د�ک��ه�در�مهلت�مقرر�
به�حس��ابداری�بیمارستان�مذکور�به�نش��انی�:�مشهد-�

بزرگراه�آسیایی�-سه�راه�فردوسی��تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/23

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/12/1

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/12
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/14

*�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

سند کمپانی خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس 
آی رنگ س��فید روغنی مدل1390 با ش��ماره شاس��ی

s1412289632888  و با ش��ماره موتور 3642659 
به ش��ماره پالک896ن34 ای��ران32 بنام آق��ای جواد 

پروانه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
98
14
47
0

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

ش��رکت  بن��ام  بازرگان��ی  کارت 
مجتم��ع انباره��ای پایبار به ش��ماره  
10380421696 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
98
14
46
7

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

ش��ماره  ب  رانن��ده  هوش��مند  کارت 
خانجان��ی  مه��دی  ن��ام  ب��ه   1184292
مقتدر فرزند علی حس��ین به شماره ملی 
3873010801مفقود گردیده و از درج 

اعتبار ساقط می باشد . ,ع
98
14
48
1

دی
قو
مف
ی�
گه
آ

�استانداری�خراس��ان�رضوی�در�نظر�دارد�
خ��ودروی� دس��تگاه� �)12( دوازده� تع��داد�
مستعمل�خود�را�از�طریق�برگزاری�مزایده�
عموم��ی�ب��ه�ش��ماره��1098000215000004
ب��ه�مراکز�مجاز�ک��ه�دارای�ک��د�و�مجوز�از�
س��تاد�س��وخت�دارند�واگ��ذار�نماید.�لذا�
اشخاص�واجد�ش��رایط�می�توانند�از�تاریخ�
ب��ر� �1398/12/01 لغای��ت� �1398/11/21
اس��اس�برنامه�زمانبندی�تدوین�ش��ده�از�
طریق�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�
به�آدرس��www.setadiran.irنس��بت�به�

ارسال�پیشنهاد�قیمت�اقدام�نمایند. ,ع
98
14
45
1

 آگهی مزایده »نوبت اول«

�س��ازمان�مدیریت�آرامستانهای�شهرداری�سبزوار�
در�نظ��ر�دارد�کانکس�خدمات�مداحان�و�تش��ریفات�
خ��ود�را�از�طری��ق�مزای��ده�کتب��ی�ب��رای�م��دت�یک�
س��ال�به�اجاره�واگ��ذار�نمای��د.�1-کانک��س�مصای�
ش��هر�با�پیش��نهاد�قیمت�ماهان��ه��12.500.000ریال�
اطاع��ات� کس��ب� میتوانندجه��ت� لذامتقاضی��ان�
بیش��تر�ودریافت�اسنادش��رکت�در�مزایده�به�دفتر�
سبزوار-کیلومتر8س��بزوار/ در� واق��ع� س��ازمان�
قوچان-آرامستان�بهش��ت�رضوان�مراجعه�نمایند.
آخرین�فرصت�جهت�ارائه�پیش��نهادات�پایان�وقت�
اداری�روزش��نبه�98/12/10می�باش��د�و�بازگش��ایی�
یکش��نبه� روز� س��اعت10صبح� پیش��نهادها� پاک��ت�
مدیری��ت� س��ازمان� مح��ل� در� مورخ��ه�98/12/11
آرامستان�های�شهرداری�سبزوار�انجام�می�گردد.�
روابط�عمومی�سازمان�مدیریت�آرامستانهای�

شهرداری�سبزوار��

,ع
98
14
47
1

 آگهی مزایده »نوبت اول«

/ع
98
14
42
4

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظردارد�ام��ور�خدمات�عمومی�ش��بکه�

بهداش��ت�و�درمان�شهرستان�فریمان�را�از�طریق�انجام�
مناقص��ه�عمومی�ب��ه�بخ��ش�غیردولتی�واگ��ذار�نماید�.�
کلی��ه�مراح��ل�برگ��زاری�مناقصه�ب��ه�ش��ماره�فراخوان�
2098000060000280،�از�دریاف��ت�اس��ناد�مناقص��ه�ت��ا�
ارائه�پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�
طریق�درگاه�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)ستاد(�
به�نش��انی:��www.setadiran.irانجام�خواهد�شد�و�الزم�
اس��ت�مناقصه��گ��ران�در�ص��ورت�عدم�عضوی��ت�قبلی،�
مراح��ل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذک��ور�و�دریاف��ت�گواهی�
امض��ای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�مناقصه�محقق�

سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�ف��وق�مبلغ��1.200.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حسابداری�شبکه�مذکور�به�نشانی�:�شهرستان�فریمان�

-�خیابان�امام�رضا)ع(�غربی�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/20

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/27

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/7
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/10

*�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

/ع
98
14
42
2

فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

�
دانش��گاه�عل��وم�پزش��کی�مش��هد�در�
نظردارد�امور�خدمات�نگهبانی�ش��بکه�

بهداش��ت�و�درمان�شهرستان�فریمان�را�از�طریق�انجام�
مناقص��ه�عمومی�ب��ه�بخ��ش�غیردولتی�واگ��ذار�نماید�.�
کلی��ه�مراح��ل�برگ��زاری�مناقصه�ب��ه�ش��ماره�فراخوان�
2098000060000281،�از�دریاف��ت�اس��ناد�مناقص��ه�ت��ا�
ارائه�پیش��نهاد�مناقصه��گران�و�بازگش��ایی�پاکت�ها،�از�
طریق�درگاه�سامانه�تدارکات�الکترونیکی�دولت�)ستاد(�
به�نش��انی:��www.setadiran.irانجام�خواهد�شد�و�الزم�
اس��ت�مناقصه��گ��ران�در�ص��ورت�عدم�عضوی��ت�قبلی،�
مراح��ل�ثبت�نام�در�س��ایت�مذک��ور�و�دریاف��ت�گواهی�
امض��ای�الکترونیکی�را�جهت�ش��رکت�در�مناقصه�محقق�

سازند.�قابل�ذکر�است:
*�تضمین�ش��رکت�در�مناقصه�فوق�مبلغ��1.830.000.000
ری��ال�ضمانتنامه�بانکی�می�باش��د�که�در�مهلت�مقرر�به�
حسابداری�شبکه�مذکور�به�نشانی�:�شهرستان�فریمان�

-�خیابان�امام�رضا)ع(�غربی�تحویل�گردد.
*�تاریخ�انتشارمناقصه�در�سامانه:�تاریخ�98/11/20

*�مهلت�دریافت�اس��ناد�مناقصه�از�س��امانه:�پایان�روز�
98/11/27

*�مهلت�ارائه�پیشنهادها:�پایان�روز�98/12/7
*�زمان�بازگشایی�پاکت�های�مناقصه:�98/12/10

*�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

اداره کل نوسازی، توسعه و
 تجهیز مدارس خراسان رضوی
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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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