
تفکیک »صمت« منتفی شد
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یـــادداشــت  روز
 محمدحسین جعفریان

تا همین دو- سه هفته پیشتر، مردم ما نمی دانستند که تهران میلیاردها دالر پول در 
بانک های برخی کشورها دارد که مدت هاست عمالً بلوکه شده اند. آیا این ارقام کالن 
نظیر همان مانده حساب های ایران از قبل انقالب و در بانک های ممالک متخاصم 
است؟ خیر! آیا این کشورها بر اساس احکام قضایی بین المللی یا حتی دادگاه های 

داخلی خودشان پول مردم ایران را...

آیا »ترامپ« 
رئیس جمهور کره جنوبی است؟

کلیات طرح شفافیت در کمیسیون آیین نامه داخلی تصویب شد

چکشکاریشفافیتمجلسدرمرکزپژوهشها

 اقتصــاد  شــنیده ها از دولت و مجلس 
حکایــت از آن دارد کــه بــا معرفی وزیر 
پیشــنهادی صمت به مجلــس، تفکیک 
این وزارتخانه و تشــکیل وزارت بازرگانی 
دســت کم در ماه های باقیمانــده از عمر 
دولت منتفی است و به نظر می رسد فعاًل 
باید مجلــس را برنده بازی تفکیک- ادغام 
دانســت.  در روزهای اخیــر و پس از آنکه 
شائبه وقت کشی و تعلل دولت برای معرفی 
وزیــر صمت بــه مجلس مطــرح و گفته 
شــد که دولت، معرفی وزیر را به تفکیک 
وزارتخانه مشروط و موکول کرده و اراده ای 

برای تعیین وزیر پیشنهادی ندارد، معاون 
پارلمانی رئیس جمهور این شائبه را رد کرد 
و از معرفی در آینده نزدیک وزیر پیشنهادی 
صمت به مجلس خبر داد. حسینعلی امیری 
یک ماه پیش گفته بود: منتظریم نمایندگان 
مجلس یازدهم،  مصوبه مجلس قبلی مبنی 
بر تشکیل وزارت بازرگانی را تعیین تکلیف 
کنند تا رئیس جمهور براساس آن یک یا دو 
وزیر به مجلس معرفی کند. دیروز همچنین 
رئیس دفتر رئیس جمهور در توییتر نوشت: 
چند بار فرصت سوزی برای تفکیک وزارت 
بازرگانی از صمت در دوره پیشین مجلس، 

فرصت پرداختن به این مهم گره گشــا را 
از دولت گرفت. شــائبه اینکه دولت برای 
ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشــنهادی 
صمت تعلل می کند، ســاخته و پرداخته 
مخالف خوانان است. وزیر پیشنهادی صمت 
به زودی به مجلس معرفی خواهد شــد. در 
همین حــال در روزهای اخیر 45 نماینده 
مجلس درخواست مســکوت  ماندن طرح 
تشــکیل وزارت بازرگانی  را به  مدت یک 
سال و با استناد به ماده ۱۹۳قانون آیین نامه 
داخلی به هیئت رئیسه ارائه کردند تا فعاًل 
آب ها از آسیاب تفکیک و ادغام بیفتد و در 

این خصوص بین مجلس و دولت تا پایان 
عمر چند ماهه کابینه، آتش بس حاکم شود. 
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، 
در این خصوص بــه خبرنگار ما می گوید: 
ما همچنــان مخالف تفکیک هســتیم و 
خوشــبختانه ظاهراً دولت با معرفی وزیر 
پیشنهادی، به قانون تمکین می کند. به باور 
من هیچ گاه خیری در تفکیک دو وزارتخانه 
نبوده و ضروری است بازرگانی ذیل تولید 
باشد و تولید، بازار را تنظیم کند نه برعکس.  
روح اهلل ایزدخــواه ادامه می دهد: امیدواریم 

دولت در یک سال...

 ............ صفحه 2

رسانه های لبنان از وقوع 
حادثه ای تلخ در پایتخت

این کشور خبر دادند

انفجار مهیب 
بندر بیروت

قدس دغدغه این روزهای 
دانشجویان و خانواده ها را 

بررسی می کند

خانه ها دانشگاه 
می شوند؟

 آیا معرفی وزیر جدید به معنی لغو تشکیل وزارت بازرگانی است؟ 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه ۹ ............ صفحه 2 قدس خراسان

 

هدایت کننده امت در روزهای سخت
 معارف  امام هادی)ع( یکی از پیشتازان دانش، تقوا و بررسی زمانه امام هادی j در گفت وگو با حجت االسالم ترخان

کمال است که وجودش مظهر فضائل و کماالت است. 
امامی که اگر چه به مدت طوالنی ۳۳ ســال امامت 
شیعیان را برعهده داشت، اما به علت محدودیت های 

ایجاد شده از سمت حاکمان عباسی، پیوسته در مراکز 
نظامی تحت نظر و مراقبــت ویژه بود و کمتر امکان 
ارتباط علنی و آزاد با یارانش داشت. عالوه بر آن شرایط 

 ............ صفحه  5خاص اقتصادی و...

 ............ صفحه 6

4 7 2
گفت وگو با جمال یزدانی درباره آنتن فروشی در صدا و سیما کارشناسان در گفت وگو با قدس: افشاگری روحانی از نقشه جریان تحریم و تحریف 
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مشکل تلویزیون 
نگاه معرفتی مدیران است نه اقتصاد

سیاست های آموزش و پرورش 
مافیای کنکور را تقویت می کند

القای ناکارآمدی، محور اصلی 
جنگ روانی دشمنان است

انتقام خون حاج قاسم انتقام خون حاج قاسم 
به یک آرمان تبدیل شده استبه یک آرمان تبدیل شده است

خط و نشان فرمانده سپاه در افتتاحیه موزه مقاومتخط و نشان فرمانده سپاه در افتتاحیه موزه مقاومت

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
بیمارستان امید 
شرح در صفحه 11
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99
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5

ش�هرداری قزوی�ن درنظردارد نس�بت به خرید بیمه های مورد نیازبه ش�رح ذیل ب�ا برگزاری مناقصه 
عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از انتشارآگهی به مدت ده روز جهت 
آگاه�ی ودریافت اس�ناد مناقصه ب�ه آدرس اینترنتی www.qazvin.ir ویا به مدیریت پیمان رس�یدگی 

واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.
1- بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهرداری وسازمان های وابسته درقبال اشخاص ثالث 

2- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان) کارکنان اداری اجرایی( 
3- بیمه نامه عمرگروهی پرسنل شهرداری، سازمان ها، موسسات وکارگاه های وابسته

4- بیمه نامه حوادث گروهی پرسنل شهرداری، سازمان ها، موسسات وکارگاه های وابسته
5- بیمه نامه آتش سوزی اموال شهرداری، سازمان ها، موسسات وکارگاه های وابسته

6- بیمه نامه درمان تکمیلی پرسنل شهرداری، سازمان ها، موسسات وکارگاه های وابسته
 CNG 7- بیمه نامه آتش سوزی مربوط به جایگاه های سوخت

CNG 8- بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال اشخاص ثالث مربوط به جایگاه های سوخت
   CNG 9- بیمه نامه شکست ماشین آالت مربوط به جایگاه های سوخت

10- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال اشخاص ثالث مربوط به دهکده حیوانات 
الزاما شعبات مرکزی شرکت های بیمه ای مستقر در استان قزوین مجاز به دریافت اسناد مناقصه وارائه 

فرم پیشنهاد قیمت می باشند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33239283

آگهی مناقصه بیمه های مورد نیاز شهرداری قزوین
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سیاوش طاهرخانی- شهردار قزوین

آگهی مزایده فروش نقدی
100 رأس تلیسه آبستن 5 ماه به باال

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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آگهی مزایده واگذاری زمین
سازمان موقوفات ملک

 شرح در صفحه 3
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آگهی مناقصه 
 سرویس دوره ای انواع فن کویل

 سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه 
ساخت و نصب شیشه لمینت 

سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

آگهی استخدام
شرکت قند چناران

 شرح در صفحه 8
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فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان دکتر شیخ 

شرح در صفحه 11
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ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه 
ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

یف
مدت موضوعرد

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین  شرکت  
در فرآیند ارجاع کار 

به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار

1
پراکنده  کروکی های  اجرای  و  ابنیه سرچاه  و  اتاقک   ، احداث حوضچه 
1820/903/127/166718/000/000 ماهخطوط انتقال آب چاههای شهر مشهد ) شماره 1( ) بدون ارزیابی کیفی(

گواهی صالحیت پایه 5 
آب یا ابنیه از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی
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تجدید مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب 2
بصورت پراکنده و غیرپراکنده در سطح امور مشترکین منطقه 4-1 

بدون تأمین لوله و لوازم )فاز 1( )بدون ارزیابی کیفی( 
125/363/872/720251/000/000  ماه

گواهی صالحیت پایه 5 
آب از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی
3

تجدید مناقصه اجرای عملیات اصالح شبکه ونصب مجدد انشعابات آب 
129/957/035/845389/000/000  ماه منطقه 3 بصورت پراکنده )با ارزیابی کیفی به صورت توأم(

4
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت 

پراکنده در سطح منطقه یک به همراه تأمین لوله ولوازم )با ارزیابی 
کیفی به صورت توأم(

1210/863/012/800416/000/000  ماه 

/ع
99
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آب نعمت بزرگ الهی است آن راهدر ندهیم .
»آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای«

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اس�ناد مناقصه )ردیف 1 و 2( و اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه 
)ردی�ف 3 و 4( : از تاریخ 1399/5/14 لغایت 1399/5/21 از محل دفتر قراردادهای 
ش�رکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت 

می باشد.
4- تاری�خ و مح�ل تس�لیم پاکات اس�ناد مناقص�ه )ردی�ف 1 و 2( : پایان وق�ت اداری 

)س�اعت 13/30( م�ورخ 1399/6/1 و اس�ناد ارزیاب�ی کیف�ی و مناقص�ه تکمیل ش�ده 
) ردی�ف 3 و 4 ( : پای�ان وق�ت اداری )س�اعت 13/30( م�ورخ 1399/6/4 به آدرس 

مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- م�دت اعتبار پیش�نهادات از تاری�خ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به مدت س�ه ماه                 

می باشد. 
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

س
/ 9
90
45
79

??????????????????????????

اطالعات مناقصات:

آگهی مناقصه عمومی ) یک  مرحله ای - تو ام با ارزیابی کیفی()نوبت اول(
مناقصات شماره :  99/312 – 99/311 – 99/310 )تجدید شده(

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
*  مهلت خرید و محل دریافت اسناد : از تاریخ 1399/05/15 تا تاریخ 1399/05/22 از 
طریق س��ایتهای مربوطه و یا بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی شرکت توزیع نیروی 

برق استان خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز ش��نبه مورخ 1399/06/01 و زمان 
گشایش پاکات طبق زمانبندی جدول فوق در روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 می باشد.

مبلغ خرید اسناد 500.000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات به 
نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها

*میزان تضمین ش��رکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( طبق جدول فوق می باش��د که 
نحوه تهیه و ارائه آن در اسناد مناقصه اعالم شده است.

به پیش��نهادهای فاقد س��پرده وامض�اء , مش��روط , 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 به آدرس اینترنتی:

WWW.IETS.MPORG.IR -3       WW.TAVANIR.ORG.IR W -2      WWW.NKEDC.IR -1
مراجعه نمایند.

زمان بازگشایی پاکاتمبلغ ضمانت فرآیند ارجاع کار )ریال(عنوان مناقصهشماره مناقصه

99/311
 واگذاری فعالیت های مرتبط با خدمات بهره برداری ،اتفاقات ،عملیات ،نگهداری
 و تعمیرات و شعبات برق روستایی بهمراه خودرو بدون راننده در منطقه 2 استان
)شهرستانهای اسفراین، گرمه و جاجرم، راز و جرگالن و مانه و سملقان(- تجدید شده

2.789.986.14110:00 

 واگذاری فعالیت های مرتبط با  خدمات اداری ،مالی پشتیبانی، مدیریت مصرف99/312
2.915.774.47511:00و ... در حوزه ستادی و  مدیریت شهرستانها- تجدید شده

 خدمات مشترکین شامل : قرائت ، توزیع موردی و وصول قبوض برق مصرفی99/310
 2.151.394.65012:00در سطح کل شرکت- تجدید شده

میالد با سعادت  امام هادی علیه السالم را به همه مسلمانان تبریک می گوییم

 ............ صفحه  ............ صفحه 22
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روزنامـه صبـح ایـران 2

قرارگاه مشترک دولت، مجلس و قوه قضائیه برای ساماندهی بازار ارز   سیاست: احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره نتایج جلسه رئیس مجلس با تیم اقتصادی دولت، گفت: 
در جلسه که رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نیز حضور داشتند به دستور قالیباف کمیته مشترکی برای ساماندهی بازار ارز با حضور نمایندگان دولت و مجلس تشکیل و مقرر شد برای 

هماهنگی میان قوای سه گانه در این خصوص با رئیس قوه قضائیه نیز هماهنگ شود. وی افزود: جلسات مشترک دولت و مجلس برای هماهنگی به منظور ساماندهی و ایجاد ثبات در بازار ارز ادامه خواهد یافت.

 واشــنگتن خودش را برای به 
قطعنامــه  گذاشــتن  رأی 
پیشــنهادی تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایــران و جلوگیری از اجرای نخســتین 
معافیــت قطعنامــه ۲۲۳۱ ذیل برجام 
آماده می کند. این در حالی اســت که تا 
این لحظه پکن و مســکو دو عضو دائم 
شورای امنیت رسماً از وتو 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
مخالفتشان  و  گفته  سخن 
را با آن ابــراز کرده اند. به 
برایان  همین منظور هــم 
اقدام  گروه  مسئول  هوک، 
امــور  وزارت  در  ایــران 
خارجه آمریکا به دســتور 
ترامپ از هفته گذشته یک 
در  را  دوره گــردی  تــور 
کشورهای منطقه و برخی 
از اعضای غیر دائم شورای 
امنیت آغاز کرد و ســپس 
عازم اروپا شد که هدف از 
آن فضاســازی علیه ایران و ترغیب این 
کشــورها به فشار برای جلوگیری از لغو 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه 

ایران بوده است.
دســتاورد این ســفر اما همان همراهی 
رژیم صهیونیســتی، ریــاض، بحرین و 
امــارات بود. البته او از تونس و ســپس 
استونی اعضای غیر دائم شورای امنیت 
هم دیدار کرد تا از رأی آن ها خاطرجمع 
شــود، اما حتی تیــر او در لندن هم به 
سنگ خورد و نتوانســت موضع دولت 
انگلســتان را درباره حمایــت از برجام 
و اجرای نخســتین معافیــت قطعنامه 
۲۲۳۱ در مورد تحریم های تســلیحاتی 
ایران عوض کند. شاید از همین رو است 
که مایک پمپئو خشــمگین و کالفه از 

این وضعیــت، چین را البتــه به بهانه 
ایران  با  راهبــردی  توافق نامه همکاری 
تهدید بــه اعمال تحریم هایی مشــابه 

ایران کرد.

آمریکا به دنبال امتیازگیری از چین»
واشــنگتن می دانــد کــه بنیان هــای 
همکاری و شــراکت ایران با روســیه و 
چین به حدی تقویت شــده که مانعی 
جدی بر ســر راه آن ها برای جلوگیری 
از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ اســت. از این 
رو به نظر می رســد وزیر خارجه آمریکا 
با تهدید پکن بر ســر این قرارداد ۴۰۰ 
میلیارد دالری بــه دنبال گرفتن امتیاز 

در موضع دیگری است.
از نگاه واشــنگتن قرارداد ایران و چین 
جــدای از اینکه رســماً یــک پیمان 
ارزشــی  اســت،  راهبردی  همــکاری 
برابر بــا ۴۰۰ میلیــارد دالر دارد. در 
مقایســه با توافق نامه هایــی که ترامپ 
بــه همین ارزش بــا عربســتان برای 
فروش ســالح امضا کــرد و آن  را برگ 
برنده و شــاهکار اقتصادی خود نامید و 

واژه گاو شــیرده را در مورد عربستان 
به کار برد، توافق نامــه همکاری ایران 
و چین ارزشــی به مراتب بیشتر دارد؛ 
زیرا اوالً در این قرارداد این چین است 
که در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد 
و ثانیــاً این همکاری به منزله شــکاف 
سنگین  تحریم های  دایره  فروریختن  و 
آمریکا خواهد بود و رشته های دوساله 

دولت ترامپ را پنبه خواهد کرد.

ضربه سنگین بر پیکره تحریم های آمریکا»
یــک عضو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلــس در این باره 
با بیان اینکه آمریــکا رفتاری عصبی و 
غیر منطقی و واکنشــی در مورد پیمان 
همــکاری راهبردی ۲۵ ســاله ایران و 
چین از خود نشان می دهد، به خبرنگار 
قدس آنالین گفت: این توافق نامه ضربه 
ســنگینی بر پیکره تحریم های آمریکا و 
در کل به سیاســت فشار حداکثری این 
کشور علیه جمهوری اسالمی ایران وارد 
کرد. از سوی دیگر این پیمان راهبردی 
در عرصــه بین المللی یــک برگ برنده 

برای چین به ویــژه در رقابت با آمریکا 
در منطقه راهبردی خلیج فارس اســت 
که در میانه نبرد اقتصادی و سیاســی 
پکن و واشــنگتن یک پیــروزی برای 
چین به شــمار می رود. ولی اسماعیلی 
با اشــاره به اینکه ماشــین تبلیغاتی و 
رسانه ای کشورهای غربی ماه هاست که 
در مــورد توافق نامه بلندمدت راهبردی 
ایران و چین در حال سم پاشی و تخریب 
افکار عمومی است، افزود: آمریکا از هر 
ابزاری می خواهد اســتفاده کند تا اوالً 
مانــع از امضــای این توافق شــود، اما 
می دانــد این ممکن نیســت ؛ بنابراین 
مایــک پمپئو وزیر خارجه این کشــور 
ظاهراً در محاسبات خود این گونه تصور 
می کند که بــا تهدید چین به تحریم و 
فشــار در مورد این توافق نامه می تواند 
موضع این کشــور را در مورد قطعنامه 
پیشنهادی واشنگتن برای تمدید تحریم 
های ایران که با وتو پکن و مسکو روبه رو 
خواهد شــد، تغییر دهد و امتیاز بگیرد. 
وی اظهــار کرد: با وجود تمام فشــارها 
و دوره گردی هــای مقامات آمریکا برای 
جلــب حمایت دیگر کشــورها، قرائن و 
نشان می دهد  ایران  متقابل  رایزنی های 
آن هــا در ایــن راه موفــق نخواهنــد 
شــد و بعید اســت بتوانند از ســد وتو 
چین و روســیه عبور کنند. اسماعیلی 
خاطرنشــان کرد: چین کشوری نیست 
که از تهدید تحریم آمریکا بترســد. این 
کشور هم اکنون نیز درگیر سنگین ترین 
جنگ اقتصادی با دولت ترامپ اســت 
و محاســبات همه نهادهــای مالی دنیا 
نشــان می دهد چین تا چند سال آینده 
قدرت اول اقتصــادی جهان خواهد بود 
و ابزارهای بازدارنــده الزم را در مقابل 

آمریکا داراست.

چرا آمریکا پکن را به خاطر همکاری با تهران تهدید می کند؟

تاکتیک جدید یانکی ها برای پیشبرد قطعنامه ضد ایرانی

ســالم و درود خدا بر بزرگمردان جسور، شجاع، از جان گذشته که فرد جانی و س
خائنی را از النه نجس و محنت بارش که مثل سگی که به تکه استخوانی از دست 
دشمن دلخوش بود، دستگیر کردند و لعنت خدا بر کسانی که دستشون با دالل های 
دارو و غذا و میوه و ســایر مایحتاج مردم در مانده در یک کاســه است و نسبت به 

جنایت آن ها بی تفاوتند. 09150002831
آن ها که گوش فلک؛ از بدگویی هاشون پر بود که بهشت زوری نیست، چرا حاال س

ســالمت را زوری به جانمان می نشانند و فقط  به فرهنگ سازی اکتفا نمی کنند. 
09190008895

حاال که کرونا مهمان ناخوانده شده، بهتر نیست پنجشنبه ها را برای کلیه بازار و س
اقشار و ادارات و دوایر خصوصی و دولتی تعطیل رسمی اعالم کنید؟ تا بهتر بشود 

هم رسیدگی کرد هم کنترل و هم تردد کمتر شود. 09150007819
عیــد غدیــر و روز خبرنگار را ازطــرف دخترهای گلم مائده خانم ۱۰ســاله و س

مهدیه خانم هشت ساله به شما وهمه خبرنگاران کشورم ایران تبریک می گوییم. 
09150006028

شخصی در مدح امام موحدان، حضرت علی)ع( شروع به مبالغه کرد، تا جایی که س
آن حضرت)ع( خطاب به وی فرمودند: از آنچه که بر زبانت می گویی بسی کمترم 
)و بنده ای از بندگان خداوندم( اما از آنچه که در قلبت )در مورد من( می گذرد بسی 
باالترم! گویا قضیه چاپلوسی مسئوالن پایین دست نسبت به مسئوالن باالیی، تداعی 

همین فرمایش امام است. 09150008863

آیا »ترامپ« رئیس جمهور کره جنوبی است؟©
تا همین دو- سه هفته پیشتر، مردم ما نمی دانستند که تهران میلیاردها دالر پول 
در بانک های برخی کشورها دارد که مدت هاست عماًل بلوکه شده اند. آیا این ارقام 
کالن نظیر همان مانده حســاب های ایران از قبل انقالب و در بانک های ممالک 
متخاصم اســت؟ خیر! آیا این کشورها بر اساس احکام قضایی بین المللی یا حتی 
دادگاه های داخلی خودشــان پول مردم ایران را گروگان گرفته اند؟ خیر! آیا آن ها 
به استنادبندی از قطعنامه های سازمان ملل ناچار به این رفتار شده اند؟ خیر! آیا 
در میان این ممالک، کشورهای دوست ما نیز قرار دارند؟ با تأسف؛ بله! کشورهایی 
که پیش از این رفتار توهین آمیز و حتی پس از آن صادرات قابل توجهی به ایران 
داشــته و برخی همچنان، دارند، آیا آن ها در ازای بلوکــه کردن میلیاردها دالر 
دارایی مردم ایران در بانک هایشــان، ســودی هم به این ارقام نجومی اختصاص 
می دهند؟ خیر! برخی حتی گاه و بی گاه زمزمه برداشت حق کارگزاری و نگهداری 
این پول ها را نیز به رسانه هایشان می کشند... و حیرتا که در همان حال مرتب از 
همدلی و روابط دوستانه با دولت و ملت ایران و استقالل رأی خویش و غیره نیز 
دم می زنند و باز حیرتا که حافظ منافع مردم و ســفیر ما هم در سئول تو گویی 

سفیر آن هاست در تهران!
اینجا برای مردم ما این سؤال پیش می آید که؛ پس آن ها بر اساس چه قانونی و به 
چه حقی در این وانفســای اقتصادی ما و معضل کرونا پول خودمان را به خودمان 
نمی دهند؟ پاسخ این است؛ بر اساس قانون جنگل و ایجاد این حق برای خود؛ چرا 
که دستگاه دیپلماسی و مجموعه مسئوالن مربوط ما در همان آغاز کار، آنچنان که 
الزم بوده، یقه این جماعت را نگرفته اند. تساهل و تسامح و مدارا به امید تجدیدنظر 
این دولت ها و البد با این خیال که خالصه دل آن ها به رحم می آید! سبب شده است 
در چندین کشور، این گرفتاری عجیب برای ما خلق شود و اندک اندک با بی تفاوتی 
ما، این رویه برای این ممالک به حق مبدل شده و سال ها این وضعیت دوام یابد و 

دیگر کشورهای دوست هم به هوس رفتار مشابه بیفتند!
جوهر ماجرا این است که ترامپ، یعنی دشمن اصلی ما به ممالک دوست و خیلی 
دوست ما فرمان داده است که پول تهران را ندهید وگرنه با من طرف  هستید. آن ها 
هم بالفاصله میلیاردها دالر پول این مردم را که بدهی در قبال خرید نفت ما بوده، 
پس نداده اند. اما برای آنکه دل ما را هم خوش کنند، هر چند ماهی، یک بسته نیم و 
یک و۲ میلیون دالری به عنوان کمک بشردوستانه و صدقه سر، برایمان فرستاده اند. 
حال آنکه تنها یک قلم، کره جنوبی7 میلیارد دالر به خاطر نفت و میعانات گازی و 
امثالهم که سال ها پیش از ما خریده، به تهران بدهکار است. حتی اگر کمترین نرخ 
سود بانکی را بر اساس استانداردهای همان مملکت برای این رقم در نظر بگیریم، 
مثال ۰/۲۵درصد در سال، ماهانه نزدیک ۲۰ میلیون دالر فقط سود این پول هاست. 

جریمه تأخیر تأدیه آن پیشکش.
حاال فهمیدید چرا سخنگوی وزارت خارجه عاقبت صدایش درآمد که »کسی در 
ایران منتظر محموله  نیم یا ۲ میلیون دالری کره جنوبی نیست!« دو سال است 
بدون هیچ منع قانونی کره ای ها اصل پول ما را نمی دهند، فقط چون کاخ ســفید 
گفته است پول تهران را ندهید. حاال فهمیدید بسته های بشردوستانه کره جنوبی 
کار کردش چیست؟ بناست با این بسته ها هم ما حرفی از ۲۰ میلیون دالر سود 
ماهانه پولمان نزنیم و هم باور کنیم آن ها خیلی ماه هستند و در کرونا به یاد ما 
بوده اند. به شــرطی که نپرسیم چرا دو سال است 7 میلیارد دالر بدهی خودتان 

را پس نمی دهید؟!
اگر پاسخ سئول این باشد که: »چون کاخ سفید این طور دستور داده است!« باید از 
آن ها پرسید که؛ آیا پس از این برای روابط با شما باید با دولت کره جنوبی مذاکره 
کنیم یا ســئول تحت قیمومیت است و از خود اختیاری ندارد و با هر دستوری از 
کاخ سفید ممکن است وارد جنگ با هر که آن ها بخواهند بشود؟ آیا پایتخت کره 
جنوبی سئول است یا چنان که در عمل به نظر می رسد؛ واشنگتن؟ به ما بگویید در 
آن مملکت خالصه رئیس کیست؟ اگر فردا ترامپ گفت به مردم خودتان موادغذایی 
ندهید! آیا قرار است کاری کنید که شهروندانتان از گرسنگی تلف شوند؟ چرا وقتی 
تانکرهای غول پیکر ما مواداولیه صنایعتان را به موقع به خاکتان می رساند نگفتید 

برای پرداخت پول محصوالتی که می خرید، از خودتان اختیاری ندارید؟
باری این مشــکل تنها شامل کره جنوبی نمی شود. حرف از ارقام خیلی درشت تر 
در کشورهای خیلی دوست تر! با تهران نیز در انبوه شایعات درباره این معضل به 
میان می آید. نگارنده این ســطور متوجه باالنس تجارت جهانی و محدودیت های 
آن برای ممالک دوست و لزوم توجه به منافع ملی آن ها نیز در این میان هست. 
این هــا را همــه ما و مردم مــا درک می کنند. اما آخرش چه؟ شــاید این وضع 
سال های ســال دوام کند، ترامپ یا یکی چون او دوباره در کاخ سفید اردو بزند. 
چرا در قدم اول دستگاه دیپلماسی ما سنگ هایش را با بدهکاران میلیارد دالری 
به مردم ایران وانکنده و مکانیزمی برای آن طراحی نکرده است؟ چرا همه چیز را 
به قضا و قدر و شاید انتخابات بعدی در واشنگتن گره زده است؟ اگر این نیست، 
نقشــه راه از آغاز کار چه بوده که ما را در اوج این نبرد اقتصادی، به این بی راهه 
و به این تله کشــانده است؟ آیا کشورهای دوســت و بدهکار به ما که پولمان را 
فقط به خاطر هشــدار آمریکا سال هاست که پس نمی دهند، کشوری مستقل اند 
یا اقمار و ایالتی از واشنگتن؟ تورم و گرانی کمر مردم را خم کرده است. آیا وقت 
آن نیست تا دست از تعارفات معمول برداشته و دوست و دشمن واقعیمان را در 

این شرایط بشناسیم؟!

 به پاس رشــادت های مجاهدانه دانش آموختگان دانشگاه های افسری ارتش در س
سال های دفاع مقدس، با تصویب فرماندهی معظم کل قوا، پرچم و نشان فداکاری به 

دانشگاه افسری امام علی)ع( ارتش جمهوری اسالمی ایران اهدا می شود.

 دولت اســترالیا اعالم کرد یک سفیر این کشور پیش از انتقال اخیر کایلی مور س
اســتاد دانشگاه استرالیایی متهم  به جاسوسی به زندانی دیگر  در ایران به مالقات 
او رفته و حالش خوب بوده اســت. کایلی مور گیلبرت استاد مطالعات خاورمیانه در 
دانشگاه ملبورن بود که با محکومیت به ۱۰ سال زندان در سپتامبر ۲۰۱۸ به زندان 

اوین فرستاده شد.

 معاون سیاسی وزارت کشور نگرانی وزارت بهداشت درباره برگزاری تجمعات در س
تبلیغات دومین مرحله یازدهمین دوره انتخابات مجلس را دغدغه بجایی دانســت 
و گفت: وزارت کشــور پیشنهاد کرده تبلیغات در فضای مجازی برگزار شود که در 
صورت نداشــتن منع قانونی و تأیید شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها از میدانی به 

فضای مجازی متتقل می شود.

 حجت االسالم و المسلمین »حســین طائب«، رئیس سازمان اطالعات سپاه در س
حاشیه نشست مسئوالن این سازمان از اقدام هوشمندانه و مقتدرانه وزارت اطالعات 
در ضربه به انجمن موسوم به پادشاهی ایران و دستگیری سرکرده گروهک تروریستی 
تندر قدردانی و تشکر کرد و آن را نشانه اقتدار و صالبت جامعه اطالعاتی جمهوری 

اسالمی ایران دانست.

 خط و نشان فرمانده سپاه 
در افتتاحیه موزه مقاومت 

انتقام خون حاج قاسم به یک ©
آرمان تبدیل شده است

سیاست: موزه و سراسرنمای مقاومت شهید 
سردار سپهبد قاســم سلیمانی صبح دیروز با 
حضور ســردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان 
عالی رتبه نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران در مجموعه موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس افتتاح شد. سردار سالمی، فرمانده سپاه 
پاسداران در این دیدار با بیان اینکه انتقام خون 
این سردار عزیز به یک آرمان تبدیل شده است، 
گفت: ما بــا آرمان حرکت می کنیم و نه تنها 
انتقام خون این شهید را خواهیم گرفت، بلکه 
این راه مقدســی را که او پیمود، تا انتهای کار 
یعنی آزادسازی قدس شریف و محو دشمنان 
اسالم و بیرون کردن آنان از بالد مسلمین ادامه 

خواهیم داد.
سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس 
ســتاد کل نیرو های مســلح نیز در حاشــیه 
این مراســم گفت: این مــوزه بخش اندکی از 
تالش هــای محور مقاومت و پشــتیبانی های 
جمهوری اســالمی برای مقابله با دسیسه ها و 
اقدام های اســتکبار جهانی و ایادی منطقه ای 
دشــمنان و گروه های تروریســتی که توسط 
استکبار جهانی ایجاد شــد را شامل می شود. 
از طرفی اقدام هایی که مقدســات اســالمی 
کشورهای سوریه و عراق را خدشه دار کرده بود 
نیز در این نمایشــگاه به نمایش گذاشته شده 
اســت. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح افزود: 
آن ها امنیت و حاکمیت کشــور های ســوریه 
و عراق را به طور اساســی به خطر انداختند و 
اگر حضور شــهید بزرگوار ســپهبد سلیمانی 
و همرزمانــش و دیگر فرماندهــان که در امر 
مستشاری فعال بودند، نمی بود و اگر همراهی 
و همدلی فرماندهان با ملت و حاکمیت سوریه 
و عراق محقق نمی شــد و حمایــت و فتوای 
مرجعیت نبود، قطعاً حاکمیت این کشور ها در 

دست داعش و امثالهم بود.
وی گفــت: این مــوزه بخش اندکــی از این 
شجاعت ها، رشادت ها و اقدام ها را به خوبی به 
نمایش گذاشت و توصیه می کنم، ملت بزرگ 
ایران به ویژه جوانان عزیز ما به این نمایشــگاه 
بیایند و افتخاراتی که آفریده شد را از نزدیک 
ببینند و قطعاً اگر این اقدام ها در کشــور های 
عراق و ســوریه انجام نمی شد، تروریست ها و 
حامیان آن ها قصد داشــتند تــا با تصرف این 
کشور ها امنیت جمهوری اسالمی ایران را دچار 

مخاطرات اساسی کنند.
امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر دفــاع هم در این 
مراسم اظهار کرد: در این نمایشگاه،رزمندگان 
عزیز مقاومت با فرماندهی دالورانه و شجاعانه 
سردار شهید سلیمانی و البته پشتیبانی کامل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و صنایع 
دفاعی آشنا خواهند شد. شجاعتی که به واسطه 
آن توانستند در مقابل همه کفر و همه کسانی 
که پول، سالح و جنایتکارانشان را آورده بودند تا 
ناامنی را در منطقه ایجاد کنند، ایستادگی کنند 
و به برکت خون شهدا و عزم و همت رزمندگان 

و پشتیبانی همه جانبه این اتفاق رخ نداد.

دلسوزی داماد فراری برای پتروشیمی 
ایران در بی.بی.سی

سال ها خارج نشین بودم!©
سیاست: علی اشــرف ریاحی، داماد متواری 
وزیر پیشین دولت روحانی که به همراه دختر 
دیگر نعمت زاده در پرونده فساد پتروشیمی و 
جابه جایی میلیاردها یورو ارز به دادگاه احضار 
شــده و موارد اتهامی سنگینی علیه این افراد 
مطرح است، در دفاع از عملکردش با تلویزیون 
فارسی بی.بی.سی سخن گفت. به گزارش نامه 
نیوز، مجری بی. بی. ســی از نحوه خروج این 
فرد از کشور که گفته شده با جعل مدارک به 
کشوری دیگر )احتماالً( کانادا گریخته، پرسید 
که علی اشرف ریاحی مدعی شد سال هاست 
خارج نشین بوده و به شکل قانونی از ایران خارج 
شده است. این متهم با رد تمامی اتهاماتش و 
همچنین ادعا برای دلسوزی بابت قراردادهایی 
)گاز و پتروشیمی( که به نحوی در آن ها نقش 
مشاور داشته، مدعی شد قاضی پرونده اسداهلل 
مسعودی مقام بارها به وی توهین کرده و نسخه 
وی را با صدور احکام از قبل تعیین شده پیچیده 
است؟! این ادعاها در حالی مطرح می شود که 
داماد نعمت زاده ســابقه توهین و فحاشی به 
روزنامه نگاران را در سال های گذشته در پرونده 
خود داشته و همچنین وی اکنون مدعی است 
که صدای قاضــی پرونده را برای افشــاگری 
احتمالی در آینده، به همراه دارد. در این پرونده 
که در خصوص »اتهام مشــارکت و معاونت در 
اخالل کالن اقتصادی در حوزه پتروشیمی به 
مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو« در جریان 
است، عالوه بر اشرف  ریاحی چهار متهم دیگر 
به نام های مرجان شیخ االسالمی، محمدحسین 
شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس و سید امین 

قرشی سروستانی نیز »متواری« هستند.
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مشت بر سندان

 محمدحسین جعفریان

 القای ناکارآمدی 
محور اصلی جنگ روانی دشمنان است

 چکش کاری شفافیت مجلس 
در مرکز پژوهش ها

 سیاست  حســن روحانــی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به فرمایشات 
اخیر رهبری در زمینه اهداف شوم کوتاه مدت 
و بلند مدت دشمنان دیرینه ملت ایران برای 
جلوگیری از پیشرفت اقتصادی کشور، گفت: 
بر این مبنا دو جریان تحریف و تحریم همزمان 
به دنبال محقق کردن این هدف از طریق توقف 
حرکت اقتصادی کشور و سیاه نمایی نسبت 
به دستاوردها و یأس نسبت به آینده هستند. 
رئیس جمهور ناامیــد کردن مردم و تضعیف 
رزمندگان خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی را 
از نمونه هــای عملکرد جریان تحریف در یک 
جنگ فرساینده، هوشمند و سخت اقتصادی 
به عنوان ستون پنجم دشمن دانست و افزود: 
با توجه به آشــکار شدن نشانه های شکست و 
عدم موفقیت دشمن در تحقق اهداف اساسی 
جنگ اقتصادی، القای ناکارآمدی دولت و نظام 
و تحریف توانایی ها و انکار یا ضعیف جلوه دادن 
موفقیت های بزرگ کشور و ملت، محور اصلی 
جنگ روانی دشمنان است. روحانی با اشاره به 
تالش جریان مرموز ناامید ساز و تحریف برای 
مانع تراشــی های اقتصادی در دوران تحریم 
و ترســیم آینده مبهم و غیرواقعی از وضعیت 
کشــور، تصریح کــرد: در حالــی که تحریم 
کنندگان و دشــمنان این ملت و ســرزمین 
بیش از همه شکست خود را شاهدند، ترویج 
پی در پی شایعات، سیاه نمایی از طریق ارائه آمار 
و اطالعات نادرست و القای ناتوانی و ناکارآمدی 
و شکاف میان مسئوالن و قوای کشور و مهم تر 
از همه ایجاد فاصله میان مردم و مســئوالن، 
به نوعــی حرکت در راســتای تحقق توطئه 
دشمنان علیه کشور ونظام است. رئیس جمهور 
تأکید کرد: دولت در مدت بیش از دوســال و 
نیم اعمال فشــار بی سابقه و جنگ تمام عیار 
اقتصادی توانسته است با کاهش چشمگیر اتکا 
به درآمد نفت، کشور را مدیریت کرده و عالوه 

بر تأمین مایحتاج ضروری و کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم، جریــان صادرات غیرنفتی را 
ادامه داده و از تعطیل شــدن تولید و تشدید 

بیکاری جلوگیری کند.
روحانی افتتاح و راه انــدازی طرح های بزرگ 
در بخش های مختلف را که در پنجشنبه های 
جهش تولید در سراسر کشور انجام می شود، 
خاری در چشم دشمنان دانست و گفت: جنگ 
افروزان اقتصادی و جریان تحریف و تحریم از 
این توانایی و موفقیت ملت عصبانی بوده و برای 
القای ناکارآمدی دولت احســاس درماندگی 
کــرده و از این رو با ســوء اســتفاده از طرح 
مشــکالت موجود، تحریف توانایی های ملت 
بزرگ ایران و انکار خودکفایی های کشاورزی 
و افزایش تولیــد در بخش های مختلف را در 

دستور کار خود قرار داده اند.
رئیس جمهور با اشــاره به آسیب های سنگین 
شــیوع بیماری کرونا بر اقتصاد جهان و حتی 
کشورهای پیشــرفته و قدرتمند، تصریح کرد: 
دولت همزمان با نبرد در جبهه تحریم و اعمال 
فشار اقتصادی، مقابله با بیماری ویرانگر کرونا چه 
در زمینــه پیامدهای اقتصادی و چه در زمینه 
حفظ ســالمت مردم، موفقیت های غیر قابل 
انکار و به اذعان دیگر کشــورها پیشرفت های 
چشــم گیری داشته است، اما جریان تحریف و 
تحریم برای انکار و تضعیف این موضوع که یک 
دستاورد داخلی و بین المللی محسوب می شود، 

تالش می کند.

 سیاست  شهباز حسن پور بیگلری، نماینده 
مردم ســیرجان در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس اعالم کرد کلیات طرح 
شفافیت در نشست اخیر کمیسیون آیین نامه 
داخلی مجلس به تصویب رســیده است. وی 
افزود: جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر 
به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شــد تا 
پس از بررســی های دقیق کارشناسی برای 
بررســی و تصویب به صحن کمیسیون ارائه 
شــود. براســاس این گزارش، طرح شفافیت 
آرای نمایندگان روز ۱۳ خرداد ماه در مجلس 
اعالم وصول شد. طراحان این طرح در دالیل 
تدویــن آن تأکید دارند بــا توجه به مطالبه 
عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس 
یازدهم به مردم بــرای پیگیری موضوع و به 
دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و 
ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از اســتفاده 
از سیســتم الکترونیکی، آرای نمایندگان در 
جلسات علنی شــفاف بوده است، این طرح 
تقدیم مجلس می شود. این طرح شامل یک 

ماده واحده و چند تبصره است.
در ماده واحده این طرح، تغییرات در متن قانون 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی اعمال 
شده اســت که در صورت اجرا منجر به ایجاد 
شفافیت بیشتر در عملکرد بهارستان خواهد شد.
در یکــی از تبصره های این طرح آمده اســت: 
»نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در 
این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات 

کمیسیون های مجلس را خواهد داشت«.
برپایه تبصره ای دیگر هیئت رئیســه مجلس 
موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی آرای هریک از نمایندگان را به 
جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، 
مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطالع 
رســانی مجلس شورای اسالمی به طور شفاف 
اعالم کند؛ به نحوی که مشاهده و داده پردازی 

آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد.
عالوه بر این، گزارش حضور، غیاب، تأخیر و نیز 
مأموریت های داخلی و خارجی تمام نمایندگان 
نیز باید هرماه توسط هیئت رئیسه مجلس به 
طور شفاف در سامانه مذکور اطالع رسانی شود.
این طرح تبصره جدیدی را با این مضمون که 
»در مواردی که حداقــل ۱۵ نفر از نمایندگان 
درخواست رأی گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا 
بدون بحث نســبت به درخواست رأی گیری 
می شود و در صورت تصویب، در اصل موضوع 
مورد درخواست، رأی گیری مخفی با ورقه انجام 
خواهد شــد«، به ماده ۱۲۲آیین نامه مجلس 

اضافه کرده است.
پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در 
گفت وگویی رادیویی تأکید کرده بود:  شفافیت 
تنها به رأی نیست، بلکه ابعاد مختلفی دارد که 
باید به تمامی ابعاد آن به خوبی پرداخته شود. 
شفافیت رأی هم مربوط به صحن و هم مربوط 
به کمیسیون هاست؛ چرا که 9۰ تا 9۵ درصد 
مصوبات کمیسیون ها در صحن رأی می آورد، 
اما آرای نمایندگان در کمیسیون ها مشخص 

نیست.
وی معتقد اســت: به طورکلی برای شــفافیت 
در مجلس باید در چند ســر فصــل از قبیل 
آرای کمیســیون و صحن، نظرات و دیدگاه ها، 
مکاتبات، تعامالت،دریافتی نمایندگان، سفرهای 
خارجی، قائل شدن امتیازات برای نمایندگان و 

غیره اقدام های  اساسی انجام شود.

خبر

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

مجلسدولت
کلیات طرح شفافیت در کمیسیون آیین نامه داخلی تصویب شدافشاگری روحانی از نقشه جریان تحریم و تحریف علیه دولت و ملت

مجلس
نسخه قالیباف برای درمان اقتصاد

 باید به ثبات اقتصادی 
بدون وابستگی به نفت برسیم

سیاست: قالیباف، رئیس مجلس 
در مراسم تکریم و معارفه رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
اینکه ما در مســیر تحول در پنج 
سال پیش رو باید از مسائل حاشیه 
ای بپرهیزیم و به متن وارد شویم 

و به ثبات اقتصادی بدون وابســتگی  به نفت برسیم، گفت: 
اقتصاد کشــور به دلیل وابستگی به نفت مریض شده است 
که امیدواریم با ایجاد فرصتی که از طریق مرکز پژوهش ها به 
عنوان عضو اساسی نهاد قانون گذاری کشور فراهم می شود، 
بتوانیــم در فرایند قانون گذاری، سیاســت گذاری و تعریف 
مسائل، اولویت ها و پیش نویس قوانین از طریق کارشناسان 

به کمیسیون ها و تک تک نمایندگان کمک شود.

 دولت
واعظی :

برای تفکیک وزارت بازرگانی 
فرصت سوزی شد

سیاست: واعظــی درباره معرفی 
وزیر پیشــنهادی صمــت گفت: 
» چندبــار فرصت ســوزی بــرای 
تفکیک وزارت بازرگانی از صمت 
در دوره پیشــین مجلس، فرصت 
پرداختــن به این مهم گره گشــا 

را از دولت گرفت«. وی ادامه داد: »شــائبه اینکه دولت برای 
ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل می کند، 
ساخته مخالف خوانان است«. رضا رحمانی در ۲۲ اردیبهشت 
ماه از وزارت صمت برکنار و حسین مدرس خیابانی به عنوان 
سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. طبق آیین نامه مجلس 
دولت ۳ ماه فرصت داشــت که وزیر وزارتخانه ذی ربط را به 

مجلس معرفی کند.

سیاست خارجی
پاسخ ونزوئال به خشم آمریکا از »مگاسیس« ایرانی 

 همکاری با ایران را در همه زمینه ها 
ادامه می دهیم

سیاســت: »روبن داریــو مولینا« 
معاون وزیر خارجــه ونزوئال تأکید 
کرد بــا وجود تهدیدهــای مداوم 
ونزوئال  بولیواری  آمریکا، جمهوری 
و جمهــوری اســالمی ایــران در 
همه زمینه ها بــه تقویت تجارت و 

همکاری های دوجانبه ادامه خواهند داد. او در مصاحبه با شبکه 
خبری اسپانیایی زبان »هیسپان تی وی« به فروشگاه تازه تأسیس 
ایران در کاراکاس با نام »مگاســیس« اشاره کرد و آن را قدمی 
مهم در راستای توسعه روابط تجاری بین دو کشور در مواجهه با 
اقدام های غیرقانونی آمریکا که در دوران همه گیری کرونا تشدید 
شده است، توصیف کرد. آمریکا چندی پیش افتتاح این فروشگاه 

نمایشی را اتحاد دو کشور منفور ایاالت متحده دانسته بود. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 مراسم مجازی بزرگداشت شهدای قرآنی فاجعه منا برگزار شد  آستان:  مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: به مناسبت سالروز فاجعه دردناک منا و آسمانی شدن تنی چند از قاریان 
ممتاز و کشور مراسم یادبودی با برگزاری کرسی تالوت رضوی به صورت مجازی در جوار مزار شهید قرآنی حاج محسن حاجی حسنی کارگر در بهشت ثامن حرم امام رضا)ع( برگزار شد.

حجت االسالم میریان ادامه داد: این مراسم با حضور قاریان بین المللی 12 مردادماه ساعت 21 به صورت زنده از صفحات اینستاگرام مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی و حرم مطهر رضوی پخش شد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد 

ایجاد یک هزار شغل در چهار استان کم برخوردار ©
آستان: مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی 
از ایجاد یک هزار شغل جدید در چهار 
استان سیل زده و محروم کشور توسط 
آســتان قدس رضوی تا پایان ســال 
99 خبر داد. محمدحسین استادآقا با 
تشریح جزئیات اقدام های اشتغال زایی 
آســتان قدس رضوی گفــت: موضوع 

اشتغال زایی در مناطق محروم از جمله برنامه های مستمر آستان قدس رضوی 
اســت که در پنج حوزه دامــداری، زنبورداری، تولید گیاهــان دارویی، پرورش 

بوقلمون و کشت نخیالت پیگیری می شود.   
وی به نحوه مشارکت آستان قدس رضوی با تولیدکنندگان محصوالت دامی 
و کشــاورزی اشــاره کرد و گفت: آســتان قدس رضوی از طریق وام افراد را 
معرفــی می کند و با واگذاری امکانات، آن ها کارشــان را در حوزه های مذکور 

آغاز می کنند.  
استادآقا با ذکر نمونه ای از اقدام های بنیاد کرامت رضوی در این ارتباط گفت: یکی 
از طرح های مستمر این بنیاد، ساخت جایگاه نگهداری دام در شهرستان سیل زده 
آق قال اســت. تا دهه کرامت امسال 600 واحد از این جایگاه ها ساخته شده و تا 

پایان امسال نیز  ساخت این جایگاه ها همچنان ادامه خواهد یافت.
وی بــا اعــالم آمار برنامه های در دســت اقدام این بنیاد اظهــار کرد: یک هزار 
شــغل جدید در حوزه های دامداری، زنبورداری، تولید گیاهان دارویی، پرورش 
بوقلمون و کشت نخیالت تا پایان ســال 99 در چهار استان سیل زده و محروم 

سیستان و بلوچستان، گلستان، لرستان و خوزستان ایجاد خواهد شد.  

در دهه والیت انجام می شود

 توزیع 220 هزار وعده غذای متبرک©
 در بیمارستان ها و حاشیه شهر

آستان: 220 هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( در بیمارستان ها و مناطق 
کم برخوردار حاشیه شهر مشهد توزیع می شود.

دبیر کانون های خدمت رضوی خراســان رضوی بــا اعالم این ویژه برنامه اظهار 
کرد: به همت آســتان قدس رضوی و با مشارکت خیران و تشکل های مردمی، 
برنامــه توزیع غذای متبرک حضرت رضا)ع( در طول دهه والیت بین بیماران و 
کادر درمانی بیمارستان های خراسان رضوی و نیز اقشار بی بضاعت حاشیه شهر 

مشهد اجرا می شود.

توزیع30هزاروعدهغذادربیمارستانها»
امین بهنام با بیان اینکه نخستین مرحله از این طرح حمایتی از آغاز شیوع ویروس 
کرونا در بیمارســتان های درگیر کرونا اجرا شده، افزود: دومین مرحله از توزیع 
غذای متبرک حضرت رضا)ع( در دهه والیت در بیمارستان های خراسان رضوی 
انجام می شــود که تا پایان این دهه، حدود 30 هزار وعده غذای متبرک توزیع 
خواهد شد.  بهنام درباره جزئیات مرحله دوم اجرای این طرح در بیمارستان های 
شهر مشهد گفت: غذای متبرک حضرت هر روز به نسبت بیماران و کادر درمانی 

بیمارستان ها متفاوت است. 
در دو روز اول اجرای این برنامه، بیمارســتان امام رضا)ع( از هزار و 100 وعده و 
دو بیمارســتان فارابی و اکبر از 750 وعده غذای متبرک بهره مند شده اند.وی با 
تشریح جزئیات توزیع غذای شبانه هم بیان کرد: هر شب، حدود 8 هزار وعده غذا 
از محل مهمانســرای حرم مطهر رضوی بارگیری می شود و از مسیر120 کانون 
خدمت محله ای سطح شهر مشهد به دست خانوارهای نیازمند می رسد که از این 
طریق تــا پایان دهه والیت حدود 80 هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( 
توزیع خواهد شد. دبیر کانون های خدمت رضوی استان با بیان اینکه این برنامه 
با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا در حال اجراست، 
ادامه داد: در هر کانون محله ای، تعداد 100 خانواده تحت پوشش این طرح قرار 
می گیرند تا از تشکیل صف و تجمع پرهیز شود. فیش غذای حضرت در اختیار 
مســئول کانون ها قرار می گیرد و آن ها به هر خانواده محروم سهمیه سه وعده 

غذای متبرک را ارائه می دهند.

روزهای  در  صالحی   سارا  آستان/   
دشواری که به خاطر شیوع ویروس منحوس، 
خانواده های آبرودار زیادی گرفتار شده اند، 
بار دیگر گذر خادمان بارگاه منور حضرت 
کم برخوردار  منطقه  به  ثامن الحجج)ع( 
تا در  افتاده  شهرک شهید رجایی مشهد 
آستانه دهه والیت با طرح حمایتی دیگری 
به نام پربرکت امام هشتم)ع(، از جمعی از 

مجاوران شهر بهشت دست گیری کنند.

زندگیزیرسقفکرامت»
کار از جای خوبی شروع می شود؛ مقصد روی 
کاغذ، کوچه ای مزین به نام »شهید معقول« 
را نشان می دهد. دفتر معامالت امالک سر 
کوچه ای پرازدحام قــرار گرفته و به خاطر 
تراکم ساکنان منطقه، مراجعه کننده زیادی 
دارد. مراجعانی که غالباً از همان ظاهر امر 
پیداست که وسع چندانی برای تهیه سقفی 
استیجاری باالی سر خانواده هایشان ندارند. 
در و دیوار امالکی با قاب و پوسترهای زیادی 
پوشیده شــده اما تصویر بزرگی از مضجع 
نورانی حضرت ثامن الحجج)ع( بیش از همه 
چشمگیر و دلنشین است و معلوم می کند 

که آدرس را درست آمده ایم.
یــک طرف دفتر، موجــر و طرف مقابلش 
مستأجری منتظر نشســته اند. تشخیص 
مســتأجر کار چندان دشواری نیست. زنی 
میانسال که با چادری رنگ و رو پریده برای 
تعیین تکلیف بدهی اجاره های خود انتظار 
می کشــد. نام خانوادگی اش »راحت« است 
ولی حــال و روزگار حرف دیگری می زند، 
تعریف می کند: همســرم معلول اســت و 
بدتر از آن به کرونا مبتال شده. زیر پوشش 
کمیته امداد هســتیم ولی با این گرانی ها 
دخــل و خرجمان به هم نمی خــورد. دو 
ماه اســت که در پرداخــت اجاره خانه هم 
مانده ایم. وقتی به مــن خبر دادند که قرار 
است آســتان قدس رضوی کمک کند تا 
بدهی خودمان را بپردازیم خدا را به خاطر 
این کرامت شکر کردیم.در این بین، صوت 
دســته جمعی صلوات فضای امالک را پر 
می کند. حجت االسالم مؤمن، خادم بارگاه 
منور رضوی با خودکار قرمز روی مبلغ بدهی 

خانم راحت خط قرمزی می کشد. 

امیدوارمآقاقبولکنند»
پس از آن ها، دومین مستأجر و مالک وارد 
دفتر امالک می شوند. از حال و روز پیرزِن 
مستأجر پیداست، در شرایط سخت تری از 

قبلی به سر می برد. 
هر چند ســن و ســالی از او گذشته، ولی 
هنوز سقفی بر سر ندارد. دمپایی پاره ای به 
پا دارد و یک چادر کهنه به ســر کشیده. او 
نیز کمی از سرنوشت خود با خادمان حرم 
مطهر رضوی درددل می کند: سال هاست 
بی سرپرست شده ایم و تنها با کمک یارانه ها 
و برخی کارهای خانگی مثل درست کردن 
ترشی به سختی شکممان را سیر می کنیم. 
پسر 35 ساله معلولی در خانه دارم که کاری 
از دستش ساخته نیست. خانه هم نداریم و 
به خاطر بی پولی، همیشه اجاره خانه عقب 

می افتد.
پیرزن آهی می کشد و از ته دل آرزو می کند 
که کاش خانــه ای هر چند محقر به اندازه 
30 متر بر ســر می داشــت و این طور در 
پیرانه ســری با فرزند معلولی روی دستش 
ســرگردان خیابان ها نبود. وقتی به دست 
خادمان حرم مطهر بدهی اش تسویه شد از 
صاحبخانه و خادمان تشکر می کند و راهی 

خانه و سرنوشت نامعلوم خود می شود.   
آقــای علــی غوریانــی، صاحبخانه خوب 
آن هاست که با پویش »آقا حساب کردند« 
همراه شــده و نیمی از کرایــه خانه را به 
نام مبــارک حضرت رضا)ع( به مســتأجر 
تنگدست خود بخشیده است. این اولین کار 

خیر او نیســت، به خوبی با درد دردمندان 
آشــنایی دارد. غوریانی همیشــه یک پای 
حرکت های خیر منطقه شهید رجایی است. 
با همه این اوصاف زبان حالش شــنیدنی 
اســت: کار ناچیزی است؛ در قبال عنایتی 
که حضرت رضــا)ع( در طول عمرم به من 
داشته اند. توقع خاصی از ایشان ندارم. فقط 

امیدوارم آقا قبول کنند. 

همهدلخوشیمامشهدیها»
سومین مســتأجر طرف حساب این طرح 
معنوی هم ماجرای ناآشنایی ندارد. همسری 
که در این چند ماه به خاطر شیوع کرونا از 
کار بیکار شده و خانه نشین. آبرومند هستند 

ولی از پس مخارج زندگی برنمی آیند.
 بانوی خانه شــرایط نابســامان همسر و 
زندگی اش را این طور بازگو می کند: همسرم 
آشپز است و زندگی مختصر ولی آبرومندی 
داشتیم که با شیوع کرونا از کار بیکار شد. از 
پیشتر هم بدهکار بود و با این اوضاع دشوار 
نتوانست طلب بانک را تسویه کند و حکم 
جلبش را گرفته انــد. از پس مخارج روزانه 
خانه به زحمت برمی آییم، دیگر توانی برای 
پرداخت کرایه ها نداشتیم. دو ماه است که 
اجاره ها را نپرداختیم و روی هم افتاده است.

او اضافــه می کنــد: تا اینکه با مشــورت 
همســایه ها، با کمک رابط آســتان قدس 
رضوی در منطقه شــهید رجایی، قرار شد 
نیمی از اجاره بها را صاحبخانه ببخشد و بقیه 
را آستان قدس رضوی بپردازد. دلخوشی ما 

مشــهدی ها حرم و حضور حضرت رضا)ع( 
است. بیشتر از خالص شدن از بند بدهی ها، 
از اینکــه مورد عنایتشــان قــرار گرفته ام 

خوشحالم.  

شکلدیگریازهمدلی»
در جریان اجرای این طرح، حجت االسالم 
امین مؤمن، سرپرست کانون موضوعی وقف 
و نذر کانون های خدمت رضوی خراســان 
رضوی درباره سابقه اجرای طرح »آقا حساب 
کردنــد« بیان کرد: طــرح حمایتی از آغاز 
شیوع کرونا، با تسویه بدهی فروشگاه های 
مــواد غذایی، پرداخت معوقات قبوض آب، 
بــرق و گاز و نیز پرداخت بدهی بیماران به 
اجرا درآمده اســت. در دهه والیت، مرحله 

دیگــری از ایــن طــرح با 
پرداخــت بدهی اجاره بهای 
مســکن بانوان سرپرســت 
خانوار از سوی آستان قدس 

رضوی آغاز شده است.
وی به جزئیــات اجرای این 
طــرح معنــوی پرداخت و 
کانون هــای خدمت  گفت: 
رضوی محله ای، مستقر در 
افراد  حاشیه شهر مشــهد 
مشــمول را در منطقه خود 
شناسایی و معرفی می کنند. 
در مرحلــه جدید طرح »آقا 
حساب کردند«، آستان قدس 
رضوی تحت شرایطی سهم 

مشارکت خود را در پرداخت معوقات اجاره 
اقشار بی بضاعت می پردازد. این طرح شامل 
بانوان سرپرست خانواری می شود که اجاره 
عقب افتاده داشته باشند، اجاره ماهانه آن ها 
کمتر از 500 هزار تومان باشــد و مالکان 

نصف اجاره بهای منازل را ببخشند.
این مقام مسئول با بیان نحوه مشارکت دیگر 
اقشــار در این طرح معنوی گفت: خیران و 
اقشــار مختلف مردم مؤمن مشهد که بنا 
داشتند امسال برای عید غدیر مراسم جشن 
برپا کنند، به خاطر شــیوع بیماری، هزینه 
معادل آن را به کارت نذورات آستان قدس 
رضوی واریز کرده اند تا سهمی در اجرای این 

طرح خیرخواهانه داشته باشند. 

 در آستانه دهه 
والیت، مرحله 

 دیگری از طرح 
»آقا حساب کردند« 

با پرداخت بدهی 
اجاره بهای مسکن 

بانوان سرپرست 
خانوار از سوی 

آستان قدس رضوی 
آغاز شده است

بــــــــرش

گزارشی از اجرای طرح »آقا حساب کردند« با تسویه حساب اجاره بهای اقشار بی بضاعت

راه اندازی دو کارگاه تولید ©زندگیزیرسقفکرامت
ماسک  در اصفهان

آستان: به همت کانون خادمیاران محله ای 
نوراالئمه اصفهان دو کارگاه تولید ماســک 
بــرای زنــان بی سرپرســت و مددجویان 

راه اندازی شده است.
مسئول خادمیاران کانون محله ای نوراالئمه 
گفــت: بــه منظور ایجــاد اشــتغال زنان 
بی سرپرست و مددجویان دو کارگاه تولید 
ماسک توســط خادمیاران کانون محله ای 
نوراالئمه راه اندازی شده که بیش از 70 نفر 

در امر تولید و مونتاژ فعالیت می کنند.
ســیدعلی مظفری اظهار کــرد: با افزایش 
ویروس کرونا و نیاز مردم به اقالم بهداشتی 
این کارگاه ها به صورت دو شــیفت کاری 
از ســاعت 8 الی 13 و 15 الی 20 فعالیت 
می کنند و ماســک های تولیــدی پس از 
ضدعفونی و فرایند پرتوافکنی در شــهر به 

فروش می رسند.

پرده  خوانی درآستان حضرت ©
حسین بن موسی الکاظم)ع( 
آســتان: همزمان با دهه امامت و والیت 
)از عید ســعید قربان تا عیــد غدیر خم( 
ویژه برنامه »پرده  خوانی وقایع غدیر« در حرم 
مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( 
برگزار می شود.معاون مؤسسه بقاع متبرکه و 
اماکن مذهبی آستان قدس رضوی هدف از 
برگزاری این ویژه برنامه را زنده نگه داشتن 
معارف والیت علــوی و واقعه غدیر خم در 
اذهان مردم به ویژه نســل جوان و استفاده 
از هنــر اصیل و تأثیرگذار نقالی در تبیین و 
ترویج فرهنگ دینی و احیای اشعار و متون 
ادبی غنی ایرانی و اسالمی با محوریت والیت 
عنوان کرد.مهدی قاســم زاده تصریح کرد: 
حجت االســالم والمسلمین آزاد، کارشناس 
ارشــد امور خانواده از قــم در این برنامه به 
اجــرای پرده خوانی با موضوع مقام شــامخ 
والیت حضرت امیرالمؤمنین)ع( بر مسلمانان، 
مفهوم و داستان واقعه غدیر خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: »پرده خوانی وقایع غدیر« به 
مدت پنج روز پس از نماز مغرب و عشــا 
در رواق حضرت امام خمینی)ره( آســتان 
حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( اجرا 

می شود.

سرزمین آفتاب

خـــبر
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)آگهی مزایده فروش نقدی 100 رأس تلیسه آبستن 5 ماه به باال(

سازمان موقوفات ملک
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سازمان موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تعداد 10 )ده(
 قطعه زمین با کاربری مس�کونی واقع در ش�هر چن�اران را از طریق مزایده واگذار 
جه�ت   99/05/25 لغای�ت   99/05/15 تاری�خ  از  می توانن�د  متقاضی�ان  نمای�د. 
کس�ب اطالعات دقیق تر از محل قطعات و نقش�ه های مربوطه و ش�رایط ش�رکت و 
همچنین دریافت فرم پیش�نهاد قیم�ت به محل اداره موقوف�ات ملک درچناران، 
خیاب�ان مطهری جنوبی جنب بیمارس�تان ثامن االئمه )ع( تلفن های 46125122 و 
46126625 مراجع�ه نمایند. آخرین مهلت تحویل پیش�نهادات پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 99/05/25 به آدرس فوق میباشد.
به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل 
گ�ردد ترتی�ب اث�ر داده نخواهد ش�د. هزینه درج آگه�ی بر عهده برن�ده مزایده 
می باش�د. س�ازمان موقوفات مل�ک در رد یا قبول ی�ا یک کلیه پیش�نهادات مختار 

است.

)آگهی مزایده واگذاری زمین سازمان موقوفات ملک(

سازمان موقوفات ملک

شهرداری محمدشهر در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 1399، پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجدالشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 99/6/1 با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری ضمن واریز 5% سپرده پیمان به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده و هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد. شایان ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 40% نقد و 60 % تهاتر می باشد.

مبلغ سپرده مبلغ مناقصه)ریال(موضوعردیف
رتبه)ریال(

فهرست بهای ابنیه سال 6/000/000/000300/000/0001399پیاده روسازی سطح شهر 11

فهرست بهای ابنیه سال 6/000/000/000300/000/0001399پیاده روسازی سطح شهر 22

فهرست بها راه ، باند وفرودگاه سال 10/000/000/000500/000/00099زیرسازی معابر سطح شهر3

فهرست بها 4 رسته آب سال 30/000/000/0001/500/000/0001399دفع آبهای سطحی )لوله گذاری(4

سعید صفری- شهردار

/ع
99
04
55
4

آگهی مناقصه عمومی )تجدید( نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
ش��رکت ورزش��ی فرهنگی کوه س��ر س��از 
)س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 17517 و 
شناس��ه ملی 10380330904 در س��اعت 
9 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 99/5/26 در 
مح��ل اصلی ش��رکت به نش��انی مش��هد- 
بل��وار وکیل آباد – انتهای بلوار هاش��میه 
دفت��ر  و س��یما-  جن��ب ش��هرک ص��دا   –
مجتمع ورزشی)مش��هد: بلوار هاش��میه، 
بی��ن هاش��میه 60 و 62 ، مجتمع ورزش��ی 
فرهنگ��ی کوه س��ر(برگزار می گ��ردد، از 
کلیه س��هامداران محترم دعوت می گردد 
اصالتًا و یا وکالتًا در جلسه مذکور شرکت 

نمایند.
دستور جلسه:

1( انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
2( انتخاب مدیران

3( تعیین روزنامه کثیر االنتشار
4( س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.
   هیئت مدیره شرکت ورزشی فرهنگی کوه سر ساز
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 ش��رکت معادن ق��دس رض��وی در نظر دارد نس��بت به اجاره یا مش��ارکت در 
کارخانه گرانیت بری واقع در ش��هرک صنعتی نهبندان و همچنین معادن کالته 

جنگل ،  کاربا و آتشکده نهبندان و گرانیت ده غیبی مشهد اقدام نماید .
تلفن تماس  :051-37683653-37616031
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 آگهی اجاره یا مشارکت 

ش�رکت آب منطقه ای قم در نظر دارد نس�بت به  فروش تمام یا بخش�ی از  لوله های مازاد بتنی مس�لح پیش تنیده به قطر
 1400 میلیمتر به میزان 9107 متر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند :
1- مهلت  و محل دریافت اس�ناد : پس از نش�ر آگهی نوبت اول تا تاریخ 99/5/21  مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیکی 

  www.qmrw.ir دولت )ستاد(  و یا آدرس
2 -مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 99/6/1 

3- محل تحویل پیش�نهادها : بارگذاری در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و ارسال اصل پاکت ها به آدرس قم 
ابتدای خیابان شهید فاطمی )دورشهر( نبش کوچه شماره یک شرکت آب منطقه ای قم دبیرخانه حراست 

4- بازگشایی پیشنهادها : ساعت 13 مورخ 99/6/1 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
5-قیمت پایه کارشناسی  : 182/140/000/000 ریال 

6- سپرده شرکت در مزایده: فیش واریزی نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 6/342/800/000 ریال  
تلفن تماس : 5-37839093-025 داخلی 210  

                                                                                         شرکت آب منطقه ای قم                                               شناسه آگهی : 927288

99
04
45
4

آگهی تجدید مزایده عمومی  - نوبت دوم  
ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد ارزیاب�ی کیفی جه�ت برگزاری مناقص�ه عمومی یک مرحل�ه ای خرید 
کاال))خری�د لول�ه پل�ی اتیلن به قطر 100 م م فش�ار 10 اتمس�فر 2500مت�ر  2- خرید لوله پلی اتیلن به قطر 160 م م فش�ار 10 اتمس�فر 4000 متر  3- 
کوپلر الکتروفیژون به قطر 160 م م 360 عدد پروژه مجتمع ابوس�عدی ش�رکت تبصره 2 نیش�ابور (( به شماره فراخوان 2099001446000054 را از 
طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس�ال دعوتنامه ، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 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 س�ازند .تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 1399/05/13  می باشد. اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ  1399/05/22

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه  شنبه مورخ 1399/06/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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صدای پای آب صدای پای زندگی است . 
وب��ت دوم» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کاال «

ن

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

تاریخ مزایده یکشنبه مورخ 99/05/26 
س�اعت 12 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 11 صبح روز 

یکشنبه 99/05/26 
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و دریافت فرم شرکت در مزایده با 
تلف�ن 05138421523 تم�اس حاصل و یا ب�ه آدرس بلوار بعثت 

احمدآب�اد، بی�ن رض�ا و طالقان�ی پ�الک 50 مراجع�ه فرمایید به 
پیشنهادات مبهم—مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
س�ازمان موقوف�ات ملک در رد ی�ا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات 

مختار است.
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 توهم روشنگری سلبریتی، به تخریب سیاست می انجامد  سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی در نشست »سلبریتی ها در ایران؛ مسئولیت اجتماعی یا 
تخریب سیاست« گفت: سلبریتی پدیده ای نیست که فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. سلبریتی از فراورده های شکل متأخر سرمایه داری جهانی یا سرمایه داری مصرفی است. سلبریتی مبشر این نوع سرمایه داری 

است و کارش را به درستی دارد انجام می دهد؛ کاری که خودش هم از آن آگاه نیست. سلبریتی وقتی احساس مسئولیت اجتماعی و توهم روشنگری داشته باشد، به تخریب سیاست می انجامد. 

در رونمایی از کتاب »به اضافه مردم« مطرح شد

فرهنگ منهای عدالت، مشروعیت ندارد©
ایبنا: مراسم رونمایی کتاب »به اضافه مردم« نوشته روح اهلل رشیدی، تازه ترین اثر 

انتشارات »راه یار« به صورت مجازی برگزار شد.
احمدرضا بیضایی، نویسنده و استاد دانشگاه در ابتدای این مراسم در سخنانی گفت: 
کتــاب »به اضافه مردم«، خیلی دقیق و خوب موضوع و علت را شــناخته و آن را 
آسیب شناسی کرده و سپس به راه  حل و درمان این عارضه و بیماری که در عرصه 
فرهنگی به آن دچار هســتیم، پرداخته است. از این لحاظ، »به اضافه مردم«، یک 
دســتورالعمل کامل برای کار فرهنگی اســت و من تمامی افرادی را که مدعی کار 

فرهنگی هستند، دعوت می کنم که این کتاب را مطالعه کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از معضالت بسیار ریشه داری که ما پس از پیروزی 
انقالب اســالمی تا امروز در حوزه فرهنگ داشــتیم این بوده که هیچ  گاه فرهنگ، 
به طور مســتقل مورد توجه مسئوالن فرهنگی قرار نگرفته است. در واقع، همیشه 

فرهنگ به صورت یک ابزار در خدمت جهت یا نیت دیگری بوده است.
بیضایی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم فرهنگ را به صورت مستقل مورد توجه 
قرار بدهیم، جز رجوع به مردم چاره ای نداریم. شــما اگر تک تک تیترهای استفاده 
شــده در فصول مختلف این کتاب را مرور کنید، متوجه می شوید که محور تمامی 
این اصول ده گانه، مردم هستند. مسئوالن جمهوری اسالمی سال هاست که فرهنگ 
را در خدمت توسعه گرفته اند. اگر صحبت از فرهنگ و توسعه فرهنگی می کنند، در 
واقع فرهنگ را در خدمت توسعه می خواهند، علت اینکه فعالیت ها و برنامه ریزی های 

فرهنگی به ثمر نمی نشیند، به خاطر این معضل اصلی است.
بیضایی عنوان کرد: مؤسسه ها، کانون ها و ســازمان های فرهنگی زیادی داریم که 
واقعاً هم وقت و هم بودجه صرف می کنند ولی خروجی کارشــان، شباهتی به کار 
فرهنگی شایسته انقالب اسالمی ندارد؛ چرا که تمامی این تالش ها، منهای مردم و 
به تبع آن منهای عدالت است.بیضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این کتاب 
را باید افرادی که در حال آســیب زدن به فرهنگ هستند مطالعه کنند. افرادی که 
برای خودشیرینی، یادواره شهدا برگزار می کنند و سخنران برنامه را از جای دیگری 
می آورند، وقتی هویت آن منطقه را از کار فرهنگی برای آن محل منها می کنید، آن 

کار فرهنگی، در واقع خرابکاری فرهنگی می شود.
 
»به اضافه مردم«؛ حل المسائل فعالیت های فرهنگی»

غالمرضا سیفی از فعاالن فرهنگی و رسانه ای شهر نیز در این رونمایی مجازی درباره 
کتــاب »به اضافه مردم« گفت: معتقدم این کتــاب بدون تعارف بهترین محصول 
فرهنگی چند ســال اخیر شهر تبریز اســت. از این نظر که هم طرح مسئله و هم 
حل مسئله اســت. یعنی اگر مجموعه های فرهنگی در الیه های مویرگی جامعه و 
در ســطح کالن، این کتاب را محور فعالیت های خودشــان قرار بدهند، این کتاب 
هم مهندســی فرهنگی و هم تعریف مدل و روش کار فرهنگی است و هم در یک 
تعریــف کلی چرخه تولید، توزیــع و مصرف را به خوبی طراحی کرده اســت.وی 
افزود: این کتاب چند محور مهم و اساســی دارد که از جمله محورهای مهم، نگاه 
فرصت محور به فعالیت های فرهنگی است. به تعبیر آقای وحید جلیلی، »به اضافه 
مردم«، فرصت های متعدد، متنوع و متکثری را در حوزه فعالیت های فرهنگی به ما 
آموزش می دهد. اگر به دنبال اثرگذاری، نتیجه گیری و تأثیرگذاری در میدان عمل، 
افکار عمومی و ســبک زندگی مردم هستیم باید این چرخه تولید، توزیع و مصرف 

چرخه کاملی شود.وی اضافه کرد: »به اضافه مردم«، 
حل المســائل ما در فعالیت های فرهنگی است. 
در دهه 60 انباشــت تجربه های موفق فرهنگی 
را داریــم که این کتاب، بازخوانــی و نگاه به آن 
فعالیت هاست که امیدوارم به احیای هسته های 
مقاومــت فرهنگــی کمک مؤثــری کند.حامد 
خسروشاهی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای نیز که 
در این مراســم حضور داشت در سخنانی گفت: 
یکی از مســئله های اصلی که این کتاب دنبال 
می کند این است که اصل، پول نیست بلکه اصل، 
این اســت که قصد انجام کار فرهنگی را داشته 
باشــیم، بقیه مسائل، خود به خود جور می شود.

 اندیشــه/ افتخاری/فاطمی نــژاد  یکی از 
بحث های همیشه جنجالی در حوزه تبلیغات صدا 
و سیما، مسئله آنتن فروشی و سرمایه محوری در این 
سازمان بوده است. مدیران این سازمان در پاسخ به 
این انتقادها، دم از کسری بودجه و نیاز مالی سازمان 
و یا حتی طبیعی بودن این روال در تمام رسانه های 
دنیا می زنند و منتقدان نیز به تجربیات موفق جهانی 
در عرصه درآمدزایی اشاره کرده و معتقدند راه های 
زیادی برای کســب درآمد و حفاظت از ارزش های 
فرهنگی و بومــی وجود دارد که در دســتور کار 
مدیران این سازمان قرار نگرفته است. در این شماره، 
بخش دوم گفت وگو بــا دکتر جمال یزدانی که به 
نگاه معرفتی مدیران صداوسیما و راهکارهای درآمد 

پایدار می پردازد را با هم می خوانیم. 

جناب یزدانی! نگاه صنعتی رسانه در جهان   
مسبوق به سابقه است، چه انتقادی به آن دارید؟
بله. این نگاه صنعتی در جهان نیز دارای سابقه است 
اما تفاوت در این اســت که نگاه صنعتی عمدتاً در 
شبکه های خصوصی، در تلویزیون ها و رادیوها ظهور 
و بروز دارد و در رسانه های دولتی این کشورها، این 
نگاه صنعتی، کمرنگ تر است. ما در وضعیت فعلی 
که با آن مواجه ایم این اتفاق به این گونه افتاده است 
که نهادی که بودجه دولتی داشته و با آن رشد کرده 
و به تعبیری بچه پولدار بار آمده اســت، خودش را 
به صورت کامل در اختیار مجموعه های اقتصادی 
قرار داده اســت و این با سیاست های کالن نظام و 
منویات رهبری در مورد صدا و ســیما تنافر جدی 
دارد و این مسئله زمانی بغرنج تر می شود که بفهمیم 
نهادهای اندیشــه ای که در حوزه رســانه در حال 
فعالیت هســتند راه های شکل گیری درآمد پایدار 
برای صدا و سیما را کم انجام داده اند و می بینیم که 
مجموعه راهبردهای طراحی شده در این حوزه ها و 
یا آنچه در سطح جهان رایج است، مورد توجه صدا 
و سیما واقع نشده است. این نبود توجه صدا و سیما 
به درآمدهای پایدار و نگاه صنعتی و سرمایه محور 
را بنده نه ناشــی از مشکل مدیریتی یا بحث های 
اقتصادی، بلکه ناشی از نوعی نگاه معرفتی می دانم 

که در این سازمان وجود دارد.

چه نوع نگاه معرفتی به چشم می خورد؟   
یکی از سه مانع اصلی فرهنگی و معرفتی این است 

که به نظر می رســد مدیران صدا و سیما اعتماد به 
نفس خودشــان را در بحث رسانه از دست داده اند، 
به این معنا که معتقدند گفتمان انقالب اســالمی 
دارای جذابیت کافی برای مخاطب عام نیســت و 
نوع نگاهشــان به مردم این گونه نیست که مردم 
عالقه مند به گفتمان انقالب اســالمی هســتند 
و هرچقــدر مجموعه صــدا و ســیما را به لحاظ 
رویکردی و گفتمانی به ارزش های انقالب اسالمی 
نزدیک بکنیم، جذابیت بیشتری برای مخاطب عام 
می توانــد ایجاد کند. این ضعف در اعتماد به نفس 
سبب شده تا صداوســیما حس کرامت خودش را 
نیز از دست بدهد و چون احساس کرامت و عزتی 
نمی کند خودش را در اختیار کارتل های اقتصادی، 
ســلبریتی ها و روشنفکران قرار داده و معتقد است 
اگر آن ها دست به سیاست گذاری بزنند ما می توانیم 
جذب مخاطب بیشــتری داشته باشیم و به نظرم 

همین موضوع موجب وضعیت فعلی شده است. 
مانع دیگر فرهنگی و معرفتی در مدیران باالدستی 
در صدا و ســیما، محافظه کار شــدن مدیران صدا 
و سیماســت. این مانع دوم به نظرم ســبب عدم 
شــکل گیری طرح ها و ایده های نو یا جسارت الزم 
برای اجــرای آن ها به خصــوص در بخش تولید 
و درآمدزایی شــده اســت. این محافظه کاری نیز 
ناشــی از باج دادن به جریان های سیاسی مختلف 
است که در ادامه موجب شــده تا در برنامه سازی 
نیــز روندی خنثی را در پیش بگیــرد و این روند 
ســبب شــده تا قدرت اثرگذاری و مقبولیتش در 

میان مردم کم شــود. این نکته حائز اهمیت است 
که بدانیم خنثی بودن یک مجموعه سبب کاهش 
جذابیت آن می شود؛ چرا که یک رسانه با تمایزاتش 
می تواند برای مخاطب جذاب باشد، اما همین که ما 
به سمت خنثی ســازی یک رسانه برویم، او را وارد 

قتلگاه کرده ایم. 
مانع سوم نیز این است که سال هاست در این سه 
دهه، صداوســیما در حوزه سریال و درام مناسبات 
اجتماعی طبقه مرفه را بازنمایی کرده است گویی 
پذیرفته که این طبقه، طبقه اصلی در جامعه ایرانی 
محسوب می شود و همین است که شما می بینید 
در اغلب تولیدات، مســائل باالشهرنشین ها مطرح 
اســت و کم می بینیــد که محور تولیــدات، افراد 
روســتایی و محروم باشــد. وقتی یک سازمان و 
رسانه سه دهه است که به طبقه مرفه و غرب زده و 
طبقه ای که ریشه معرفتی و بومی ندارد بها می دهد 
و آن ها را بازنمایی می کند، نتیجه طبیعی اش این 
است که این ها را تبدیل به مدیران و سیاست گذاران 
خــودش می کند و این توقع را بــه وجود می آورد 
که من باالشهرنشین کسی هســتم که در رسانه 
باید بازنمایی شــوم و سرمایه من است که باید به 
سیاست های چنین ســازمانی جهت بدهد. طبقه 
روشنفکری که نپذیرفته و نمی خواهد بپذیرد که در 
این جامعه، انقالب اسالمی اتفاق افتاده و ارزش های 
خاصی حاکم شده است، می خواهد با زرنگی خاصی 
که پشــتوانه دانشــگاهی و علمی نیز دارد مانع از 
این شــود که در واقع یک پارادایم جدید و الگوی 

جدیــد از صدا و ســیما به وجود 
بیاید. بسیاری از دغدغه مندان در 
سه دهه گذشته موضع گیری های 
جدی در نقــد رویکردهای صدا 
و ســیما داشــته اند و نسبت به 
دور خوردن صدا و ســیما توسط 
روشــنفکران هشــدار داده اند که 
در دهه 70 تذکرات جدی شهید 

آوینی از همین جنس بود.  

پایداری    درآمد  نمونه های 
چه  می کنید  توصیه  شما  که 

هستند؟
یکی از نمونه هایی که در جهان کار 
می شــود، بحث تأمین مالی خرد 
برای رسانه است. یعنی بخشی از 
سرمایه رسانه همچون سایر بنگاه ها 
در بورس عرضه می شود یا مثالً در 
زمینه شــفافیت عملکرد مالی و 
مبلغ دستمزدها و هزینه های باالی 
نیروی انسانی شفافیت ایجاد شود. 

این نبود شفافیت سبب می شود مدیران به جایی 
پاسخگو نباشند. نخستین گام در حوزه درآمدزایی 
بحث شفافیت اســت و زمانی که شفافیت وجود 
ندارد، درآمدزایی دچار مشکل می شود و سبب ایجاد 
حاشیه امنی برای سازمان ها یا بنگاه هایی می شود 
که سیاست گذاری و درآمدزایی می کنند. الگوهای 
درآمدی همچون مالیات در جهان مرسوم است و 
بخشی از مالیات برای صداوسیما می تواند به وجود 
بیاید. اگر به نظرم انضباط مالی در مجموعه صدا و 
سیما وجود داشته باشد و این ساختار بروکراتیک 
ســنگینی که در مجموعه صدا و ســیما با حجم 
عظیمی از کارکنان ناکارآمد وجود دارد و ســبب 
افزایش هزینه ها هســتند مدیریت شوند، می توان 
گفت که با همین اعمال انضباط مالی کارهای بسیار 
اثرگذارتری می توان انجام داد. نمونه این اتفاق ها که 
حاکی از درآمدزایی و میدان ندادن به شرکت های 
تجاری در صدا و سیماست، برنامه »میدان« است 
که برنامه ای در زمینه استعدادیابی در حوزه کسب و 
کار و کارآفرینی است. این از الگوهای جدی مؤثری 
است که می تواند دامنه بیشتری پیدا کند و الگوی 
بسیار قابل استفاده ای است که می توان بر اساس آن 

به جلو حرکت کنیم.

امر    به  صنعتی  نگاه  غلبه 
را حاوی آسیب های  فرهنگ 
زیــادی دانســتید. چــه 
آســیب های دیگری غیر از 
آنچه ذکر کردید، در غلبه این 

رویکرد وجود دارد؟
ما در انقالب اســالمی معتقدیم 
که بار اصلی حرکــت انقالب را 
می کشند  دوش  به  مستضعفین 
که این امــر جزو جدانشــدنی 
و  امــام)ره(  کالم  و  اندیشــه 
رهبری است. وقتی که در رسانه 
بازنمایی هــا را معطوف به طبقه 
مرفه می کنیم، در حقیقت داریم 
شکاف اجتماعی ایجاد می کنیم. 
این شــکاف طرفداری و حمایت 
توده هــای مــردم را از انقــالب 
تضعیف می کند. ما به پشتیبانی 
توده های محــروم نیاز داریم و از 
همین رو حضرت امــام)ره( و رهبری انقالب روی 
حمایت از این توده ها تأکید دارند. همین مســئله 
در رســانه نیز وجود دارد و حضرت امام)ره( نیز در 
دهه 60 در دیدار دســت اندرکاران صدا و سیما با 
ایشــان می گویند که چقدر تصویر من را در رسانه 
نشــان می دهید شما باید تصویر آن کشاورزی که 
در راســتای خودکفایی عمل می کند یا تصویر آن 
کارگری را که در کشــور اثرگذار اســت، در رسانه 
ضریب بدهیــد. وقتی در بازنمایی تــوده محروم 
کم کاری می کنیم این سبب می شود تا حمایت آن 
فــرد از نظام کاهش پیدا کنــد. از طرفی این روند 
در صداوسیما ســبب می شود که پروژه های اصلی 
نظــام در حوزه های مختلف با کنــدی جلو بروند 
یا متوقف شــوند. به عنوان نمونه وقتی موضوعاتی 
چون پیشــرفت های علمی کشور در حوزه فیلم و 
ســریال تلویزیونی در رســانه بازنمایی نمی شوند، 
سبب می شود تا سرعت رشد علمی نیز شتابش کم 
شود. از سوی دیگر وقتی در عرصه اجتماعی شما 
به بازنمایی طبقه مرفه دست می زنید به شکلی به 
ترویج پوچی، بی معنایی و یأس در مخاطب محروم 

دست می زنید.

گفت وگو با دکتر جمال یزدانی درباره آنتن فروشی و سرمایه محوری در صدا و سیما

مشکل تلویزیون، نگاه معرفتی مدیران است نه اقتصاد

ما در حوزه علم 
رشد بسیاری 
چشم گیر داشته ایم 
که شهدای 
هسته ای نمونه ای 
از آن هستند ولی 
شما بازنمایی این 
اتفاق را یک صدم 
در صداوسیما 
نمی بینید

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 15مرداد 1399  15ذی الحجه 1441 5 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9312
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آگهي دعوت مجمع عمومي
 فوق العاده )نوبت دوم( 

  تاریخ انتشار: 1399/05/15
 جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی  
اس��تان  شهرس��ازی  و  راه  اداره  کارکن��ان  مص��رف 
ای��ام راس س��اعت 10 صب��ح روز دوش��نبه م��ورخ

و  راه  کل  اداره  نمازخان��ه  مح��ل  در   99/05  /27   
شهرس��ازی ایام واقع در ایام- بلوار مهران- اداره 
کل راه و شهرسازی استان ایام تشکیل میگردد. از 
عموم اعضاء دعوت بعمل م��ی آید که در روز مقرر و 
در محل مذکور حضور به هم رس��انند. بدیهی اس��ت 
حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری و در صورت عدم 
حض��ور برابر مفاد اساس��نامه هیچگونه اعتراضی در 
رابطه با تصمیمات متخذه در جمع مؤثر نخواهد بود.

  ضمناً  هر عضو می توانند استفاده از حق رأی خود را 
به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از 

اعضاء) وکالتنامه محضری( واگذار کند
دس��تور جلسه: 1- گزارشی  از عملکرد شرکت توسط 
هیئت مدی��ره    2- تصمیم گیری در خصوص انحال 
تعاون��ی و انتخاب هیئت تس��ویه   3- مأموریت ثبت 

تصمیمات حاصله  به هیئت مدیره 
  اکبر هواسی- رئیس هیئت مدیره  مصرف 
کارکنان اداره راه و شهرسازی استان ایام 

9ع
90
45
42

 ش��هرداری ش��اهرود در نظر دارد نسبت 
به اجرای عملیات مناس��ب سازی پیاده رو 
خیابان فردوسی از طریق برگزاری مناقصه 
عموم��ی اق��دام نمای��د، ل��ذا متقاضی��ان 
می توانن��د همه روزه به ج��زء  ایام تعطیل 
در وق��ت اداری جه��ت هماهنگ��ی . بلحاظ 
بازدید و کس��ب هرگونه اطاعات بیشتر با 
تلفن 32374001 و 32333960)023( 
واح��د عم��ران تماس حاص��ل نموده و یا 
از طری��ق س��ایت ش��هرداری به آدرس  
www.shahrood.ir  دانلود اسناد مناقصه 
ف��وق الذک��ر را مش��اهده و به��ره برداری 
نماید.ضمنا مهلت دریافت اس��ناد مناقصه 
تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ یکم 

شهریور99  است.
علیرضا حاج محمدعلی- شهردار شاهرود

 آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری شاهرود

نوبت اول
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اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام  مرمت و نگهداری 
تاسیس��ات فضای س��بز مجموعه های فرهنگی  و تاریخی تابعه در سطح استان را از طریق مناقصه در قالب 
حج��م کار معین به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای گواهینامه تأیید صاحی��ت کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماع��ی ک��ه دارای کدهای  فعالی��ت تعمیر و نگهداری ، خدم��ات عمومی ، و نگهداری و خدمات فضای س��بز و امور 
تاسیس��اتی هس��تند ، واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  به 

نش��انی www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د .
1- ش��رح مختصر مش��خصات کار : انجام مرمت و نگهداری تاسیسات فضای س��بز مجموعه های فرهنگی وتاریخی تابعه 

در سطح استان به شرح اسناد مناقصه  .
2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی )1399/05/01 لغایت 1400/04/31(

3- مبلغ برآورد کل پیمان : 107.375.571.480 ریال 
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:4.847.512.000 ریال 

5-  مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 19:00 یکشنبه مورخ 1399/05/19می باشد.
6-  محل دریافت اس��ناد: س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir  و محل پاس��خگویی به 
س��ؤاالت: مش��هد ، بلوار ش��هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی  ، گردشگری  و صنایع دستی خراسان رضوی واحد 

قراردادها، تلفن تماس 05137269501
7-  مهلت و محل تحویل پیشنهادها :پاکت الف و مدارک شرکت  تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخه 1399/05/29در 

محل دبیرخانه اداره کل و بارگذاری پاکات و اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 همان روز در سامانه ستاد.
8-  تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/5/30 در محل سالن جلسات اداره کل 
 شرکتهای متقاضی می بایست در سایت http:// iets.mporg.ir تحت عنوان پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات نیز ثبت 

نام و کد رهگیری را به امور قراردادها ارائه نمایند.
 سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.  

   شناسه آگهی 928251 م الف 2676

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده( نوبت اول

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر بر اساس قانون برگزاری مناقصات و  بنابر آیین نامه اجرایی 
بند ج ماده 12 قانون مذکور، در نظر دارد نس��بت ب��ه برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با 
ارزیاب��ی کیف��ی، از طریق تامین کنندگان صاح��ب صاحیت و دارای س��وابق کاری در خصوص موضوع 
مناقصه در بس��تر س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( تحت ش��ماره )2099004198000001( به 

شرح زیر اقدام نماید: 
1- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: بانک کشاورزی مدیریت استان بوشهر به آدرس بوشهر خیابان 

شهید مطهری
2- ش��رح مختصر موضوع مناقصه:تامین نیروی انس��انی اداری- خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز شعب 

و مدیریت استان   بوشهر 
 3- مدت و محل اجرا: محل و مدت زمان انجام کار به شرح اسناد مناقصه می باشد.

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی ) به غیر از بانک کشاورزی ( دارای 
حداقل 3 ماه اعتبار و یا واریز وجه به حساب شماره 902453037)قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 
کش��اورزی( به میزان 2.301.316.423 ریال ) دو میلیارد و س��یصد و یک  میلیون و سیصد و شانزده 

هزار و چهارصد و بیست وسه ریال( به نام مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر
5- نحوه دریافت اس��ناد اس��تعام: کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه از طریق درگاه س��امانه 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی، از تامین کنندگان 
صاحب صاحیت که حداقل امتیاز کیفی الزم را کس��ب نموده باش��ندجهت حضور درجلس��ه گش��ایش 

پاکات دعوت به عمل خواهد آمد.
اطاع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضوی��ت در س��امانه: مرکز تم��اس 021-41934 

دفتر ثبت نام 88969737      021-085193768
6- مهلت دریافت اسنادمناقصه:  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روزیکشنبه مورخ99/5/12 
ب��وده و متقاضیان می توانند حداکثر تا س��اعت  10:00 روز یکش��نبه مورخ99/5/19 اس��ناد اس��تعام 

ارزیابی کیفی واسنادمناقصه را از سامانه ستاد دریافت نمایند.
 7- مهلت ارس��ال پاکات اس��ناد ارزیابی و اسناد مناقصه و پیش��نهاد قیمت : حداکثر تا ساعت  18:00 

روزدو شنبه مورخ 99/6/3
 http://iets.mporg.ir 8-  سایر موارد: - فراخوان مناقصه  از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

نیز اطاع رسانی خواهد شد.
- هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه)نوبت اول و دوم( بعهده برنده مناقصه میباشد.

- تم��ام اس��ناد و م��دارک مناقصه باید ممهور به مهر ش��رکت با قید)مورد قبول اس��ت( در س��امانه 
بارگذاری گردد .  

شناسه آگهی 926874 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 5 /99  تاریخ انتشار نوبت دوم : 15 / 5 /99 
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
)همراه باارزیابی کیفی( شماره 1/ع/99   نوبت  دوم

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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5روزنامـه صبـح ایـران

اخالص در عمل، زمینه ساز پیشرفت است  معارف: آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اخالص در عمل گفت: اخالص در عمل زمینه ساز پیشرفت ها و از بین برنده موانع 
است. اگر اعمال ما بر پایه اخالص باشد به سرانجام می رسد. پیشرفت های انقالب اسالمی نتیجه اخالص بنیان گذار این انقالب، امام خمینی)ره( و رهبر عظیم الشأن امام خامنه ای حفظه اهلل است. او بیان کرد: یکی از 
مهم ترین دالیل پیشرفت امور فرهنگی و تبلیغی، هم افزایی نهادهای دینی با هم است. ماحصل این تعامل که بر پایه اخالص بنا شده فعالیت های مؤثر، اثرات اجتماعی مطلوب و پرورش نیروی انسانی با روحیه جهادی است.

بنیاد های سیاسی »زیارت جامعه کبیره« ©
معارف- فروغ طاهری: یکی از مهم ترین آثاری که از امام هادی)ع( در دســت 
داریــم، زیارت جامعه کبیره حضرت اســت. زیارت نامه ای برای شــناختن امام، 
شخصیت او و آگاهی از اینکه باید چه ویژگی هایی داشته باشد. زیارت نامه ای که 
موضوع اصلی آن زیارت ائمه)ع( است یعنی تمام ائمه)ع( را می توان با آن زیارت 

کرد و به امام و امامت و رابطه امام و امت می پردازد.
باید شخصیتی که از امام)ع( در این زیارت نامه ارائه می شود را بشناسیم. نکته بسیار 
مهم این است که امامت پدیده ای تاریخی نیست، بلکه بخشی از جریان زندگی 
اســت. امامت، مدیریت جریان زندگی اعم از بعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی است. بنابراین باید محتوای این زیارت نامه را در زندگی سیاسی، اجتماعی 
و مدیریت حیات خود مورد توجه قرار دهیم. عناوین این زیارت نامه نشان می دهد 
که امامت برای دیروز نیســت تا امروز برای آن یادبود و مناسبت بگیریم. امامت 
مسئله امروز ماست پس محتوای این زیارت نامه باید در زندگی سیاسی و اجتماعی 

ما جاری و ساری شود.
نکته مهم در این راه وظیفه نخبگان سیاسی است که این زیارت نامه و مفاهیمی در 
مورد شخصیت امام، نسبت امام با جامعه، فلسفه سیاسی امامت و... را برای مردم 
ترجمه کنند و این زیارت نامه را به زبان سیاســت روز و در واقع به ادبیات نوین 
سیاسی تبدیل کنند. آنچه موجب شده نتوانیم از این زیارت استفاده جامع داشته 
باشیم و جز اینکه آن را در سلوک فردی بخوانیم و در صحنه زندگی ما وارد نشود، 
این اســت که ما نتوانسته ایم ابعادی که در سازندگی سیاسی جامعه و سازندگی 

اجتماعی جامعه مؤثر است، از آن استخراج کنیم.
در واقع بازســازی بنیادهای سیاسی بر مبنای این ادبیات است که می تواند برای 
ما بســیار مفید و کارآمد باشــد. نکته دیگر اینکه تولید این ادبیات مبنا و معیار 
می خواهد. اینکه شــخصیتی که این زیارت نامه از امام، ولی الهی و رهبر جامعه 
مطرح کرده را در زندگی سیاسی خود جاری کنیم، نیازمند آن است که این ترجمه 

بر یک مبنا و معیار استوار باشد و این مبنا و معیار، قرآن کریم است.
قرآن کریم از این نظر که هم کتاب حق است، هم هیچ گونه تحریفی در آن صورت 
نگرفته است، هم برای هدایت بشر آمده، باید در زندگی بشر نمود پیدا کند. تنها 
معیار و مبنا برای تولید ادبیات سیاسی و اجتماعی روز آثاری است که از ائمه و امام 

هادی)ع( برای ما به جا مانده است.
یکی از نیازهای امروز جامعه ما، نهضت اسالمی ســازی علوم اســت. پرسش این 
اســت که جایگاه امام به طور کلی و جایگاه امام هادی)ع( به طور خاص در این 
نهضت اسالمی سازی علوم کجاست؟ یا در فلسفه سیاسی مدرن اسالمی جایگاه 

امام هادی)ع( و زیارت جامع ایشان کجاست؟
اگر به مفهوم امام و امامت با این دید نگاه کنیم امام دیگر موضوعی نخواهد بود که 
فقط در مناسبت  خاص به سراغ آن برویم. اگر مفهوم امام از مناسبتی و تاریخی 
بودن خارج شود و به رکن مناسبات اجتماعی و معادالت سیاسی نفوذ پیدا کند، 
خواهیم دید که امام موضوعی نخواهد بود که فقط در مناسبت ها از آن  صحبت 
کنیم بلکه در مناسبات قدرت و مدیریت این امامت جریان پیدا خواهد کرد. در این 
صورت اســت که در کالس های درس، دانشگاه ها و... از این صحبت خواهیم کرد 
که امام هادی)ع( جریان قدرت را چگونه می دانســت؟ آن امام در فلسفه سیاسی 

چه دیدگاهی داشت؟
یکی از ابعاد مظلومیت ائمه)ع( این اســت. فلسفه سیاسی اندیشمندان دیگر را 
می خوانیم اما هنوز به آن درجه نرســیده ایم که بتوانیم فلسفه سیاسی زندگی و 
اندیشه امام هادی)ع( را تولید کنیم. زیارت جامعه کبیره منبعی بسیار مهم است 
که بدانیم چه کسی باید حکومت کند؟ چرا باید حکومت کند؟ حکومت مطلوب 
چیست؟ رسالت حکومت چیست؟ جریان قدرت چگونه باید باشد؟ متأسفانه هم 
نخبگان سیاســی و هم توده مردم نســبت به ائمه)ع( کوتاهی دارند. برای اینکه 
امام)ع( را از اندیشه مناسبتی به اندیشه معادالت سیاسی اجتماعی تبدیل کنیم، 

نیاز به مهندسی مطالبات اجتماعی وجود دارد.
امام)ع( برای مناســبات تاریخی ما نیســت که برایش سالگرد بگیریم. امام برای 
مناسبات قدرت، حکومت، مدیریت و معادالت اجتماعی و سیاسی ماست. اگر امام 
هادی)ع( را از این بعد شناختیم، آن گاه خواهیم دانست که چگونه در مشکالت 

سیاسی، اقتصادی، عقیدتی و شبهات و مسائل اخالقی خود به او پناه ببریم.

احمدی شــیروان  مریم  معارف/   
امام هادی)ع( یکی از پیشــتازان دانش، تقوا 
و کمال اســت که وجودش مظهر فضائل و 
کماالت اســت. امامی که اگــر چه به مدت 
طوالنی 33 ســال امامت شیعیان را برعهده 
داشت، اما به علت محدودیت های ایجاد شده 
از سمت حاکمان عباسی، پیوسته در مراکز 
نظامی تحت نظر و مراقبت ویژه بود و کمتر 
امکان ارتباط علنی و آزاد با یارانش داشــت. 
عالوه بر آن شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی 

زمانه حضرت به دشواری های آن می افزود.
به مناســبت 15 ذی الحجه ســالروز والدت 
آن حضــرت که نمونه ای از انســان کامل و 
مجموعه ســترگی از اخالق اسالمی بود با 
حجت االسالم دکتر قاسم ترخان، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به 
گفت  وگــو پرداختیم و زندگی آن حضرت را 
مورد واکاوی قرار دادیم. سبکی از زندگی که 
در شرایط حساس روزگار ما، می تواند الگویی 

مناسب برای تعیین مسیر باشد.

«jشرایط دشوار زمانه امام هادی
حجت االسالم ترخان در ابتدا با بیان اینکه اگر 
انسان تالش کند حتماً می تواند به اهدافش 
برســد همان طور که امام هادی)ع( در اوج 
مشکالت رســید، می گوید: شرایط سیاسی 
زمانه امام هادی)ع( بســیار بد و دشوار بود. 
این امام)ع( در دوره  متوکل زندگی می کرد. 
خلیفه عباسی سفاکی که بارها دستور داده 
بود مزار امام حســین)ع( را خــراب کنند. 
ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین 
این طور گفته است که متوکل در خشونت 
و اجحاف به خاندان علوی گوی سبقت را از 

تمام خلفای بنی عباس ربوده بود.
او اضافه می کند: امام هادی)ع( هر چند که با 
احترام از مدینه به سامرا تبعید شد اما آن ها 
به بهانه های مختلف مانند آماده نبودن منزل، 
حضــرت)ع( را در محله گدایان و بیچارگان 
جای دادند تا ابهت و هیمنه حضرت)ع( را نزد 
مردم بشکنند. امام)ع( اگر چه آنجا آزاد بود اما 
تحت مراقبت شدید قرار داشت و در چنین 

شــرایطی باید مردم را نیز هدایت و رهبری 
می کرد.

این پژوهشــگر به شــرایط اقتصادی زمانه 
حضرت نیز اشاره کرده و بیان می کند: عالوه 
بر شرایط دشوار سیاســی، از نظر اقتصادی 
هم ســختی های بســیاری برای امام)ع( و 
یارانش وجود داشــت به حدی که در کتاب 
مقاتل الطالبیین آمده است در همین دوره 
تعدادی از زنان علوی برای اقامه نماز بیش از 
یک ساتر و لباس مناسب نداشتند. در تاریخ 
آمده اســت که متوکل به گونه ای نسبت به 
خاندان علی)ع( کینه و عداوت داشت که اگر 
آگاه می شد فردی به حضرت عالقه مند است، 
اموالــش را مصادره کرده و او را به شــهادت 

می رساند.

 زیارت جامعه کبیره»
 دوره کامل امام شناسی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
به شــرایط فرهنگی زمانه امام هادی)ع( نیز 
اشاره کرده و می گوید: آن زمان حتی عده ای 
از شیعیان جزو غالت شده بودند. انگار دوست 
و دشمن دست به دســت هم داده بودند تا 
مکتب ناب اهل بیت)ع( به مردم نرسد. آن ها 
اهل بیت)ع( را خدا می دانستند و درباره آن 

حضرات غلو می کردند.
او تصریح می کند: حضرت)ع( بعد اقتصادی 
شــبکه وکالت را که از زمان پدرشــان امام 

جواد)ع( اجرا شــده بود تقویت و گسترش 
داد و بهره بــرداری کرد. هــدف اصلی این 
شــبکه جمع آوری وجوهات، هدایا، نذورات، 
خمس و زکات بود. از طرفی دیگر پاسخگویی 
به پرسش ها و مشــکالت فقهی و عقیدتی 
شیعیان و توجیه سیاسی آن ها توسط همین 
شبکه وکالت انجام می شد. آن هم در شرایط 
دشواری که امام)ع( در سامرا تحت نظر بود 
و نمی توانست با شیعیان ارتباط داشته باشد.

این اســتاد حوزه و دانشــگاه می افزاید: امام 
هادی)ع( در بعد فرهنگی نیز کارهای زیادی 
انجام داد. یکی از کارهای مهمی که امام)ع( 
انجام داد بیان یک دوره کامل امام شناسی از 
طریق زیارت جامعه و غدیریه اســت که از 
ســویی نباید غلو کرد و از سویی دیگر نباید 
در بیان مقامات امــام)ع( کوتاهی کرد. امام 
هادی)ع( در این زیارت برای حفظ این مرز 
بارها تکبیر گفته و خدا را به عظمت و بزرگی 
یاد می کند. در جای جای این زیارت عبودیت 
و بندگی و دعوت به خداوند نه خود، به عنوان 

شاخص امام)ع( معرفی می شود.

حاضر» امام هادیj الگویی برای زمان 
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشــه توضیح می دهــد: رویکرد امام 
هادی)ع( در زیارت جامعه کبیره، رویکرد 
تبیینی بود عالوه بر آن با غالت و فرقه های 
منحرف مبارزه کرد. از سویی دیگر امام)ع( 

در مناظره های مختلف که خلفای عباسی 
ترتیب می دادند شــرکت کرده و آن ها را 
مغلوب می کرد. امام)ع( حتی کادرســازی 
کــرده بود و در بین حکومت افرادی مانند 
علی بن یقطین را داشــت کــه به حوائج 
مردم بپردازد. یکی از کارکردها و برنامه های 
امام)ع( دعوت عملی به مکتب اهل بیت)ع( 
از طریق اخالق حسنه و نیکو بود. ابوعبداهلل 
جنیدی از دانشمندان مسلمان می گوید: 

ســوگند به خدا، او بهترین 
مردم روی زمیــن و برترین 
آفریده هــای الهــی اســت. 
دشمنانش هم او را به عنوان 

الگوی انسانیت پذیرفته اند. 
حجت االسالم ترخان در پایان 
امام  شــیعه  می کند:  تأکید 
شــرایطی،  هر  در  هادی)ع( 
هر چقدر ســخت و دشــوار 
باشــد، از وظایفی کــه دارد 
شانه خالی نمی کند. او برای 
بیت)ع(،  اهل  مکتب  معرفی 
تقویت اسالم و نظام اسالمی 
و مبــارزه با ظلم و فســاد و 
برنامه ریزی،  جهانی  استکبار 
تالش و مجاهدت می کند. از 
محاصــره اقتصادی و نظامی 
و سیاسی و... نمی هراسد: ان 
الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا 
تتنزل علیهم المالئکه. بی شک 
سختی شــرایط زمانه حاضر 
هیچ گاه به ســختی شرایط 
زمانه امام هــادی)ع( نبوده و 
حتی قابل مقایسه با آن دوران 
نیز نیست. امام هادی)ع( در 
آن شرایط اهداف خود را پیش 

برد. به نظر می رسد موفقیت های جوانان ما 
در عرصه هــای علمی، نظامی و... با الهام از 
چنین الگوهایی و بــاور به توانمندی های 
داخلی و مجاهدت در این عرصه ها به تحقق 
پیوسته است که باید در سایر عرصه ها نیز 

به جد مورد توجه قرار گیرد.

بررسی زمانه امام هادی j در گفت وگو با حجت االسالم ترخان

هدایت کننده امت در روزهای سخت

 jشیعه امام هادی
در هر شرایطی، 
هر چقدر سخت 

و دشوار باشد، از 
وظایفی که دارد 

شانه خالی نمی کند. 
او برای معرفی 

 ،bمکتب اهل بیت 
تقویت اسالم و 
نظام اسالمی و 
مبارزه با ظلم و 

فساد و استکبار 
جهانی برنامه ریزی، 

تالش و مجاهدت 
می کند

بــــــرش

 وظایف استاد و شاگرد ©
j در بیان امام هادی

اهل  بیــت)ع( بزرگ ترین معلمــان و بهترین 
آموزگاران بشــریت بوده انــد. وظایف و تکالیف 
استاد و شاگرد را می توان از سیره و گفتار همین 

آموزگاران بی نظیر جهان فرا گرفت.
امام هادی)ع( در این زمینه فرموده اند: دانشمند 
و دانشجو در رشد شــریک اند. هر دو مأمور به 
نصیحت هستند و هر دو از فریب نهی شده اند. 
رســالت و مأموریت های عالم و متعلم، اســتاد 
و دانشــجو فراوان اســت. امام هادی)ع( در این 
حدیث سه مســئولیت عالم و متعلم را آموزش 

داده اند.

شریک رشد»
رشــد به معنای به راه راســت بردن، رهایی از 
گمراهی و به راه آمدن و هدایت و ترقی، بالندگی 
و پایداری و ایستادگی آمده است. امام نهم)ع( در 
این حدیث مسیر صحیح تعامل استاد و دانشجو 
را نشان داده  است که معلم و متعلم دو شریک 
علمی در راه رشد و تعالی هستند. با تکبر عالم 

و کم کاری متعلم، رشد علمی متوقف می شود.

مأموریت نصیحت»
عالم و متعلم مأموریت نصیحت متقابل یکدیگر 
را دارند، هر دو باید ناصح هم باشند. نصیحت به 
معنای به صالح و نیکی فراخواندن، خیرخواهی 
و یکرنگی در دوستی و از سر راستی و یکدلی و 
خالصانه پند و اندرز دادن است. امام هادی)ع( در 
این حدیث بر خلوص و صفای استاد و دانشجو 

در ارتباطات نیز تأکید کرده است.

رهایی و دوری از غش»
غش به معنــای نیرنگ و خیانت، ناراســتی و 
ســیاهی قلب و نارو زدن و تیرگی در هر چیز و 
کدر و آلوده و آغشته شدن و مخلوط کردن چیز 

کم بها با گرانبهاست.
عالم و متعلم نباید اهل غش باشــند، بلکه باید 
دانــش را پاک و کامل یاد بدهند و فرا بگیرند تا 
دانش سودمند و علم حقیقی و از منابع شرعی 
بین آنان رواج یابد. معلم در آموزش همه علوم 
الزم، بــی کم و کاســت و بی غــش کار کند و 

دانشجو نیز درصدد تقلب و فریب استاد نباشد.
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مالكيت صادر خواهد شد.آ-9904527
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/05/15

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/01   
غالمرضا صادقيان  -   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه خانم مريم بختياری  دارای شناسنامه   41 به شرح دادخواست به كالسه    212  از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  حجی محمد بختياری   به شناسنامه   357    در تاريخ  

1393/3/26  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  مريم بختياری   فرزند حجی محمد كد ملی  5749857026  ت.ت 1363/1/16   نسبت فرزند  مرحوم 

2. خديجه جعفری   فرزند محمد   كد ملی 5749223388  ت.ت  1347/2/10  نسبت همسر  مرحوم
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد  
تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-9904538                                                                                                           

  سيد حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه خانم فاطمه  ايروانی   دارای شناس��نامه  1050   به ش��رح دادخواس��ت به كالسه  210   از اين شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سلطان وحدتی   به شناسنامه   1  در تاريخ  

1399/5/5  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  فاطمه  ايروانی     فرزند عباس  ش.ش 1050   ت.ت 1356/1/3  نسبت فرزند مرحوم 

2.مسعود  ايروانی  فرزند عباس  ش.ش 286   ت.ت  1352/6/4    نسبت فرزند مرحوم
3. علی اصغر ايروانی     فرزند  عباس  ش.ش  1   ت.ت  1360/1/1  نسبت فرزند مرحوم   

4. علی   ايروانی    فرزند عباس   ش.ش  261  ت..ت  1365/9/1  نسبت فرزند مرحوم
5  محسن ايروانی   فرزند عباس  ش.ش 1051   ت.ت   1358/2/1   نسبت فرزند  مرحوم
6. مجيد  ايروانی  فرزند  عباس ش.ش 1049  ت.ت   1354/6/20  نسبت  فرزند  مرحوم

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد  
تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ-9904539                                                                                                         

  سيد حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اينكه  آقای  غالمحسين  بوژمهرانی  دارای شناسنامه  5749032582 به شرح دادخواست به كالسه   209  
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه بوژمهرانی   به شناسنامه   1  

در تاريخ 1398/5/7  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. غالمحسين  بوژمهرانی  فرزند محمد ابراهيم    كد ملی  5749032582 ت.ت  1349/9/1  نسبت فرزند مرحوم  
2.   علی   بوژمهرانی   فرزند محمد ابراهيم    كد ملی  5749032590   ت.ت  1350/9/20 نسبت فرزند مرحوم 
3.  شهر بانو  بوژمهرانی  فرزند محمد ابراهيم    كد ملی  5749642860 ت.ت  1355/5/1 نسبت فرزند مرحوم   

اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد  
تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.    9904540                                                                                                          

   سيد حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه آقای  احمد  مرشدلو   دارای شناسنامه   57470047048  به شرح دادخواست به كالسه  211 از اين 
ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد صادق مرشدلو   به شناسنامه   
5749534227  در تاريخ  1399/4/20    در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  احمد   مرشدلو    فرزند محمد صادق   كد ملی  57470047048   ت.ت  1372/9/25   نسبت فرزند مرحوم  

2. معصومه  مرشدلو    فرزند محمد صادق  كد ملی   0933083246  ت.ت  1347/1/1   نسبت فرزند مرحوم 
3. جواد  مرشدلو    فرزند محمد صادق   كد ملی  0933200242   ت.ت  1353/3/3  نسبت فرزند مرحوم    
4.مريم  مرشدلو    فرزند محمد صادق   كد ملی   5749784347  ت.ت  1359/12/15    نسبت فرزند مرحوم
5 . مجيد  مرشدلو  فرزند محمد صادق     كد ملی   5749908951  ت.ت  1366/6/25   نسبت فرزند  مرحوم
6. زهرا  مرشدلو    فرزند محمد صادق   كد ملی   0933200234   ت.ت   1351/3/10 نسبت  فرزند  مرحوم

7 . روح اله  مرشدلو    فرزند محمد صادق  كد ملی  5749207668  ت.ت 1357/6/30  نسبت  فرزند  مرحوم   
8 . مهديه مرشدلو فرزند محمد صادق كد ملی 5749839680 ت.ت 1362/6/14 نسبت فرزند مرحوم 

9 . معصومه حيدری فرزند حسن كد ملی 5749839869 ت.ت 1362/6/30  نسبت همسر مرحوم      
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يك نوبت آگهی می 
نمايد  تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.   آ-9904541                                                                                                           

سيد حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی
بدين وسيله به:

- مبينا عبداله زاده نام پدر: مجيد شماره ملی: 0929300343 طبق گواهی حصر وراثت 9809977506703310 
مورخ 1398/11/26 شورای حل اختالف شعبه 187 مشهد با قيمومت احمد كرمانی مطلق 103

- مهال عبداله زاده نام پدر: مجيد ش��ماره ملی: 0927803496 طبق گواهی حصر وراثت 9809977506703310 
مورخ 1398/11/26 شورای حل اختالف شعبه 187 مشهد با قيمومت احمد كرمانی مطلق
- علی اصغر عبداله زاده نام پدر: محمد شماره ملی: 5229186887 شماره شناسنامه: 1614

ابالغ می ش��ود كه خانم وجيهه قربانی جهت وصول تعداد يكصد س��كه بهار آزادی طال به استناد مهريه مندرج در 
س��ند ازدواج 17022- 1372/01/11 دفتر ش��ماره 25 مش��هد عليه ش��ما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
كالس��ه 9809602 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1399/02/08 مأمور، محل اقامت شما به شرح 
متن س��ند ش��ناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ 
محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. آ- 9904513 

م.الف 137

آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9504044
بدينوس��يله ب��ه خان��م معصوم اس��بق المجاهدين ن��ام پدر: ن��ادر تاريخ تول��د: 1345/04/24 ش��ماره ملی: 
1465692827 ش��ماره شناس��نامه: 217 اب��الغ می گردد كه بس��تانكار پرونده متعهدله: ش��هرداری منطقه 
يك مش��هد مس��تند به ش��ماره چك: 017312، تاريخ چك: 1393/12/27، بانك- ش��عبه: ملی شرح: مبلغ 
148/511/000 ريال )صد و چهل و هش��ت ميليون و پانصد و يازده هزار ريال( ميباش��د و پرونده اجرائی به 
كالس��ه 9504044 عليه ش��ما در اين اداره اجرا تش��كيل گرديده اس��ت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پست 
بدليل عدم شناس��ايی آدرس ش��ما به شرح متن سند ابالغ ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده 18 آئين نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجراء مراتب طی اين آگهی به ش��ما ابالغ و عمليات اجرائی ظرف ده روز 
پس از انتش��ار آگهی به ش��ما ادامه خواهد يافت و به جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتش��ر نخواهد ش��د. 

آ- 9904514 م.الف 138
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9804568
بدينوسيله به

علی اكبر وكيل زاده طبس نام پدر: رجبعلی تاريخ تولد: 1348/03/05 شماره ملی: 0942688783 شماره شناسنامه: 
458

ابالغ می گردد ش��هرداری مش��هد مقدس )بستانكار( به اس��تناد يك فقره چك به: ش��ماره چك: 907047، تاريخ 
چ��ك: 1393/04/10، عه��ده بانك صادرات اجرائيه ای تحت كالس��ه 9804568 به مبلغ: موضوع��ات الزم االجرا: 
281/319/776 ريال )دويست و هشتاد و يك ميليون و سيصد و نوزده هزار و هفتصد و هفتاد و شش ريال( عليه 
ش��ما صادر نموده اس��ت و چون برابر گزاش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسايی واقع نگرديده است، لذا 
بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع 
ش��ما منتشر و از زمان انتش��ار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد 

شد. آ- 9904515 م.الف 139
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9801075
بدينوسيله به

- حسن اله دادی پايهان نام پدر: علی تاريخ تولد: 1337/01/12 شماره ملی: 0944520790 شماره شناسنامه: 3
ابالغ می گردد شهرداری مشهد )بستانكار( به استناد 1- شماره چك: 818146، تاريخ چك: 1385/12/20

2- ش��ماره چك: 818148، تاريخ چ��ك: 1385/12/20 اجرائيه ای تحت كالس��ه 9801075 به مبلغ 
موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم االجرا: 196/956/940 ريال )صد و نود و شش ميليون و نهصد و 
پنجاه و ش��ش هزار و نهصد و چهل ريال( عليه ش��ما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست 
مش��هد، آدرس شما مورد شناس��ايی واقع نگرديده است، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد طبق ماده 
18 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار 
در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش��ده محس��وب، ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غير اين صورت بدون انتش��ار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 

آ-9904544 م.الف 140

»آگهی فقدان سند مالكيت«
نظر به اينكه خانم حوراء فيض پور برابر وكالتنامه شماره 14475 مورخ 1395/08/29 دفترخانه 275 مشهد بوكالت از 
طرف خانم بتول فيض پور باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت 
اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت ششدانگ اعيان يك باب آپارتمان به شماره پالك 26595 
فرعی از 1825 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگاری مفقود گرديده است. با 
بررسی دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 443807 دفتر 2841 صفحه 136 بنام بتول فيض پور 
ثبت و سند به شماره چاپی 807042 سری ه 91 صادر گرديده است سپس برابر سند رهنی شماره 66567 مورخ 
1397/05/22 دفتر 135 مشهد در رهن بانك مهر اقتصاد قرار گرفته است. دفتر امالك بيش از اين حكايتی ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهی و متذكر می گردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9904545 م.الف 145
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالكيت«
نظر به اينكه آقای رضا محمدی باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنی 
نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت ششدانگ يكباب منزل به شماره پالك 60 فرعی از 
160 اصلی بخش 12 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگاری مفقود گرديده است. با بررسی دفتر 
امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 11579 دفتر 83 صفحه 49 بنام آقای رضا محمدی ثبت و 
س��ند به شماره چاپی 037820 سری الف 89 صادر گرديده است. ضمناً دارای دو فقره بازداشت نيز ميباشد. دفتر 

امالك بيش از اين حكايتی ندارد. ......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهی و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9904546 م.الف 146
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالكيت«
نظر به اينكه آقای مجتبی احمدی برابر معرفی نامه 682/ص99 مورخ 99/3/17 به نمايندگی از طرف شركت عمران و 
مسكن سازان ثامن به استناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت اسناد مالكيت ششدانگ اعيان 
يكباب منزل به شماره پالك باقيمانده 1602 اصلی بخش 2 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گرديده است و با بررسی دفتر امالك معلوم شد. ششدانگ ذيل ثبت 10328 صفحه 284 دفتر 75 به شماره 
چاپی 051918 بنام معصومه نوشاد صادر سپس برابر سند 145485 مورخ 86/8/22 دفتر 70 مشهد بنام شركت 
عمران و مسكن سازان ثامن منتقل گرديده. دفتر امالك بيش از اين حكايتی ندارد. و اين بخشنامه به استناد ماده 

120 آئين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهی و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9904547 م.الف 147
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای پوريا دادگر احدی از ورثه خانم سيمين شجاعی برابر گواهی حصر وراثت شماره 6702214 مورخ 1397/10/18 
ش��ورای حل اختالف شعبه 187 مشهد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/9141 مورخ 
1399/04/16 تقاضای صدور س��ند مالكيت المثنی ميزان پانصد س��هم مشاع از سه ميليون و چهارصد و دو هزار و 
هش��تصد و ده س��هم شش��دانگ پالك 179- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شانديز كه در صفحه 588 دفتر 350 
ثبت گرديده و حسب اعالم مالك متقاضی سند مالكيت در اثر فوت مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله يا وجود اصل سند 
مالكيت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاريخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالكيت يا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت 

المثنی به نام مالك خواهد نمود. آ-9904548 م.الف 148
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای حس��ن عظيمی با ارائه يك برگ استشهاد ش��هود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته كه سند 
مالكيت مقدار يك سهم مشاع از 250 سهم ششدانگ پالك 11507/3/34اصلی بخش يك ثبت قم كه در صفحه 
534 دفتر 451 ذيل 71293 بنامش ثبت و صادر شده است مفقودگرديده لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحی 
ماده 120آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذيل آگهی می گردد تا چنانچه كسی مدعی وجود  سند مالكيت  
نزد خود  و يا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز كتبا به اين 
اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگی قرار گيرد.بديهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:12817  آ-99045551
محمود مهدوی -  سرپرست ثبت منطقه يك قم 

 
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

   هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای سيد رضا رضوانی نيا فرزند سيدمحمد به شماره شناسنامه 15 صادره از قدمگاه در يك باب خانه به مساحت 
571/85 متر مربع در قس��متی از پالك 455 فرعی از 135 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه از محل 
مالكيت حسين قدمگاهی فرزند محمد به شماره شناسنامه 572 محرزگرديده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلی / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هيات الصاق تا در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايی  تقديم نمايند ودر اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه 
است و بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
ش��د وصدور س��ند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم 
اظهار نامه حاوی تحديد حدودمراتب را در اولين آگهی نوبتی وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند 
ونس��بت به امالك در جريان ثبت وفاقد س��ابقه تحديد حدود واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را بصورت اختصاصی 

منتشر می نمايد . آ-9904549
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/5/15                         تاريخ انتشار نوبت دوم: 30 /99/5
سيد حسن پورموسوی -رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پيرو آگهی قبلی كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 
مذكور و ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس��مت از امالك واقع در قطعات 3و 11 درگز بخش 7 

قوچان در ساعت اداری در تاريخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذيل آگهی می گردد:
پالك2-اصلی كالته قطورآباد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پ��الك 368 فرعی مجزی ش��ده از 2- اصلی اداره اوقاف و امور خيريه شهرس��تان درگز ب��ه تصدی درزمين محل 
بقعه و مس��جد و قبرستان متروكه شش��دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر مسجد و بقعه و قبرستان متروكه تاريخ 

تحديد:1399/06/16
 پالك 258- اصلی مزرعه نوخندان قطعه يازده درگز بخش 7 قوچان

پالك 990 فرعی مجزی شده از 258- اصلی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان درگز متصدی در وقف ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی                                        

پالك 1173 فرعی مجزی شده از  258- اصلی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی  تاريخ تحديد:1399/06/20

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين شماره های فوق به وسيله اين آگهی اخطار ميگردد 
كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضوربهم رسانندو چنانچه هر يك از صاحبان امالك و يا نماينده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونيز صاحبان امالكی كه در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترض ثبتی معترضين ميبايست 
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم 

و گواهی الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار:1399/05/15  آ-9904523
ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره  139760308001006375   مورخ  1397/12/28 هيات اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اقای س��يد محمود منجگانی فرزند س��يد احمد  بشماره 
شناسنامه 47 و كد ملی 0652503691  در  ششدانگ يك باب منزل به مساحت 130/75 متر مربع قسمتی 
از پالك 104 � اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملك بيرجند خريداری از محل مالكيت سيد احمد منجگانی    محرز 
گرديده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9903775
تاريخ انتشار نوبت اول : 31 /1399/04       تاريخ انتشار نوبت دوم  : 15 /1399/05                          

علی فضلی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تويسركان 
آگهی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

نظر باينكه هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
اداره ثبت اس��ناد وامالك تويسركان به موجب رأی ش��ماره 139960326004000073 مورخ 1399/2/9تصرفات 
مفروزی ومالكانه آقای نايبعلی رس��تمی به ش��ماره ملی 4010134933 فرزند اله داد متقاضی پرونده كالسه 173 
1397114426004000 در شش��دانگ يك باب ساختمان به مساحت 285/03 متر مربع قسمتی از پالك3597 
اصلی واقع در بخش يك تويسركان خريداری مع الواسطه از شعبانعلی بابائی و كوكب علی مالمير محرز گرديده است 
لذا مفاد رأی صادره بأس��تناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز در اين 
روزنامه آگهی می گردد در صورتيكه شخص يا اشخاص ذينفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسركان تسليم و رسيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت 
نمايند ضمنا" معترض بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع قضايی دادخواست تقديم ورسيد آن 
را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دريافت و به اداره 
ثبت تسليم نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را براير مقررات ادامه خواهد داد ضمنا صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد )م الف 251( آ-9903844
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/4/30            تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/5/15

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان – سيروس قلی زاده
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شفاف سازی هزینه و درآمد شرکت های دولتی؛ ©
اولویت فراموش شده اقتصاد ایران! 

 شفاف ســازی یکی از حلقه های مفقوده و یکی از پیشــران های اقتصادی همه 
نظام های اقتصادی توسعه یافته است که متأسفانه مکانیزم های آن در حوزه های 
مهمی مثل مالیات، از ســوی دولت فعلی و البته دولت های قبلی نیز به مرحله 

اجرا درنیامده است. 
شفافیت در امور مالی مثل موضوع مالیات یکی از مؤلفه های مهم تأمین درآمدی 
دولت ها به شــمار می رود، در حالی که عدم اهتمام یــا بی میلی دولت به ایجاد 
شــفافیت در درآمدها به خصوص درآمد شرکت های دولتی، ضربه سنگینی به 

اقتصاد کشور وارد کرده است. 
مهم ترین ابزاری که دولت برای تأمین کســری بودجه با توســل به آن می تواند 
کمبودهای مالی خود را به خوبی جبران کند، دریافت مالیات از دهک های باالی 
درآمدی، سود بر سرمایه و کسب و کارهای پردرآمد و داللی است. اگر دولت به 
سمت شفافیت مالیاتی حرکت کند و با شرکت های تحت نظر خود و دهک های 
پردرآمد بدون تعارف بحث مالیاتی را دنبال و از آن ها اخذ کند، قطعاً می تواند رونق 
را به اقتصاد کشور بازگرداند، ضمن اینکه نظام بانکی به سادگی می تواند این امکان 
را با بررسی سقف درآمدها و سودهای حاصل شده افراد برای دولت مشخص کند. 
اتصال شبکه های بانکی کشور به یکدیگر ابزار خوبی برای شناسایی درآمدهای 
نجومی و اخذ مالیات از آن ها به شمار می رود؛بنابراین دولت به سادگی می تواند 
افزایش ثروت را از ســال گذشته تا سال بعد مورد محاسبه قرار دهد تا براساس 
مجموعه حساب ها، ســود نهایی را به عنوان مالیات طبقه بندی شده در اشکال 
مختلف اعم از مالی یا مشارکت در امر پروژه های عمرانی و توسعه  ای، دریافت کند. 
بسیاري از کشورهای توسعه یافته بیش از ۵٠ درصد سود درآمدهای کالن را به 
عنوان مالیات از ســرمایه داران در امور جاری و عمرانی کشور هزینه می کنند در 

حالی که این سهم در ایران بسیار ناچیز و غیرقابل ذکر است! 
بی تردید دولت باید افراد پردرآمد، صاحبان اصناف و مشــاغل با درآمدهای باال 
را شناســایی کند و با تصویب قوانین مالیاتی، مجموع ثروت آن ها را محاســبه 
کرده و در پروژه های عمومی عمرانی مورد نیاز کشــور مثل راه آهن، جاده سازی، 
مدرسه، بیمارستان سازی، فعالیت های دانش بنیان و علمی و پژوهشی و تولیدی 
کشــور هزینه کند یا اینکه مالیات های دریافت شــده پس از واریز مستقیم به 
حســاب دولت،  پول به چرخه توســعه کشــور در حوزه های اشاره شده و مهم 
و حیاتی بازگردد. بی تردید ســهم مالیات شرکت های دولتی که دو سوم بودجه 
کشور را به خود اختصاص داده اند، بسیار مهم است،  اما متأسفانه مجلس شورای 
اســالمی و دولت از کنار موضوعی با چنین اهمیتی عبور می کنند. در حالی که 
کل بودجه عمومی کشور نزدیک به ۵۷٠هزار میلیارد تومان است، سه برابر این 
بودجه مختص شــرکت های دولتی اســت که هزینه ها و درآمدهای آن ها چون 
هندوانه در بسته مخفی مانده است  و هیچ نهادی از نحوه هزینه و سوددهی آن ها 
اطالع خاصی ندارد. شفاف ســازی هزینه و درآمد شرکت های دولتی نیز یکی از 
موضوع های مهمی اســت که اگر با جدیت و به صورت موشکافانه ای مورد تأمل 
قرار بگیرد، قطعاً می تواند منجر به درآمدزایی و شفافیت فعالیت های اقتصادی این 

شرکت ها و توسعه اقتصاد کشور و بی نیازی از درآمدهای نفتی شود.

آیا معرفی وزیر جدید به معنی لغو تشکیل  وزارت بازرگانی  است؟

  تفکیک » صمت« منتفی شد
اقتصاد/ فرزانه غالمی:  دولت، حســین 
مدرس خیابانی را به عنوان گزینه پیشنهادی 
وزارت صمت به مجلس معرفی کرد . با این 
حال شــنیده ها از دولت و مجلس حکایت 
از آن دارد کــه با معرفی وزیر پیشــنهادی 
صمت به مجلس، تفکیک این وزارتخانه و 
تشکیل وزارت بازرگانی دست کم در ماه های 
باقیمانده از عمر دولت منتفی اســت و به 
نظر می رسد فعالً باید مجلس را برنده بازی 

تفکیک- ادغام دانست.    
در روزهــای اخیــر و پس از آنکه شــائبه 
وقت کشی و تعلل دولت برای معرفی وزیر 
صمــت به مجلس مطرح و گفته شــد که 
دولت، معرفی وزیر را به تفکیک وزارتخانه 
مشــروط و موکول کــرده و اراده ای برای 
تعییــن وزیر پیشــنهادی نــدارد، معاون 
پارلمانی رئیس جمهور این شائبه را رد کرد 
و از معرفی وزیر پیشــنهادی 
صمــت مجلــس خبــر داد. 
حسینعلی امیری یک ماه پیش 
گفته بود: منتظریم نمایندگان 
مجلس یازدهم،  مصوبه مجلس 
قبلی مبنی بر تشکیل وزارت 
بازرگانی را تعیین تکلیف کنند 
تا رئیس جمهور براســاس آن 
یک یــا دو وزیر بــه مجلس 
معرفی کنــد. دیروز همچنین 
رئیس دفتــر رئیس جمهور در 
توییتر نوشت: چند بار فرصت سوزی برای 
تفکیــک وزارت بازرگانی از صمت در دوره 
پیشــین مجلس، فرصت پرداختن به این 
مهم گره گشا را از دولت گرفت. شائبه اینکه 
دولت برای ایده تفکیــک، در معرفی وزیر 
پیشنهادی صمت تعلل می کند، ساخته و 
پرداخته مخالفان اســت. وزیر پیشنهادی 
صمت به زودی به مجلس معرفی خواهد شد.

در همین حال در روزهای اخیر 4۵ نماینده 
مجلس درخواست مســکوت  ماندن طرح 
تشــکیل وزارت بازرگانی  را به  مدت یک 
سال و با استناد به ماده ۱۹۳قانون آیین نامه 
داخلی به هیئت رئیســه ارائه کردند تا فعاًل 
آب ها از آسیاب تفکیک و ادغام بیفتد و در 

ایــن خصوص بین مجلس و دولت تا پایان 
عمر چند ماهه کابینه، آتش بس حاکم شود.

 تولید باید تنظیم گر بازار باشد»
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، 
در این خصوص به خبرنــگار ما می گوید: 
ما همچنــان مخالف تفکیک هســتیم و 
خوشــبختانه ظاهراً دولت بــا معرفی وزیر 
پیشنهادی، به قانون تمکین می کند. به باور 
من هیچ گاه خیری در تفکیک دو وزارتخانه 
نبوده و ضروری اســت بازرگانی ذیل تولید 
باشد و تولید، بازار را تنظیم کند نه برعکس. 
روح اهلل ایزدخــواه ادامه می دهد: امیدواریم 
دولت در یک ســال آینده دیگر خواســتار 
تفکیک نباشد. به گفته وی، وزارت بازرگانی 
متولی و مدافع واردات است نه تولید و زمان 
آن رســیده اصل قانون تمرکز مصوب سال 
۹۱ اجرایی شود تا براســاس آن بازرگانی 
اقالم کشــاورزی و شرکت بازرگانی دولتی 

ذیل وزارت جهاد کشاورزی باشد.

  مصوبه ای غیرواقعی»
 برای دور زدن قانون تمرکز

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
ابالغیه دولت در مرداد ماه گذشته را مبنی 
بــر تفویض وظایف تجــاری و تنظیم بازار 
و انتقال شــرکت بازرگانــی دولتی ایران از 
وزارت جهاد به صمت را غیرقانونی می داند 

و می گوید:  ما مطلع شــدیم این مباحث 
چند بار در جلســه ســران مطرح شده اما 
رأی گیــری صــورت نگرفته اســت. برای 
قانونی بودن این مصوبه باید هر ســه عضو 
آن را تأیید و رهبری هم آن را تأیید کنند.

به گفته ایزدخواه، مجلس براســاس ماده 
2۳4 آیین نامه داخلی، درخواست دارد این 
مسئله مشمول نقض قانون شود. وی ادامه 
می دهد: ۳۷ نماینده این درخواست را امضا 
کرده اند و به هیئت رئیسه ارجاع داده شده 
که هیئت رئیســه هم آن را به کمیسیون 
کشــاورزی ارجاع داده و در صورت توافق، 
هفته آینده در صحن علنی به بحث گذاشته 
خواهد شــد و چنانچه به تصویب برســد، 
نقض قانون از ســوی دولت به قوه قضائیه 

ارجاع داده می شود.

  تحریم؛ دستاویزی برای»
 اجرای ناقص قانون تمرکز

حــدود ۹ ســال پیــش وزارت صنعت و 
بازرگانی در هم ادغام شــدند. ســال ۹2 
هم با تصویــب قانون »تمرکــز وظایف و 
اختیــارات بخــش کشــاورزی در وزارت 
جهاد کشــاورزی«، وظایف تنظیم بازاری 
و تجــارت داخلی و خارجی زنجیره ارزش 
بخش های صنعت، معدن و کشــاورزی به 
وزارتخانه های تولیدی خود واگذار شد که 
از جمله دستاوردهای اجرای هر چند ناقص 

قانون تمرکز در سال ها ی ۹2 تا ۹6  برای 
بخش کشاورزی می توان به رشد اقتصادی 
۳.8۵ درصدی این بخش ) بیشترین رشد 
در مقایســه با دیگر بخش ها( در سال های 
۹2 تــا ۹۵ کاهش 4.۳ میلیــارد دالری 
حجــم واردات غذا، افزایــش ۱.۷ میلیون 
تنی صادرات محصوالت کشاورزی، کاهش 
۱.٠6 میلیون تنــی واردات برنج؛ افزایش 
ضریب خودکفایی در تولید قند و شــکر و 
رونق کارخانه های این محصوالت در کنار 
کاهــش واردات آن و نیــز افزایش تولید 

دانه های روغنی اشاره کرد.
از ســال ۹6 تاکنون دولــت تحت عنوان 
تنظیم بازار در شــرایط سخت تحریمی، 
خواســتار تفکیک وزارت بازرگانی اســت 
و یک ســال پیش هــم از تفویض وظایف 
تجاری و تنظیم بازار و انتقال شرکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتــی ایران از وزارت 
جهاد کشاورزی به وزارت صمت، براساس 
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا خبر داد کــه مجلس و منتقدان دیگر 
نتیجه این اقدام را لغــو غیرقانونی قانون 
تمرکــز و دور زدن مجلس بــرای تغییر 

ساختار دولتی دانستند.
در حالی کــه دولت همچنان خواســتار 
تفکیــک وزارت صمت و احیــای وزارت 
بازرگانی اســت، بازار نهاده ها و محصوالت 
کشــاورزی در اوج نابســامانی است و با 
مشــکالت متعددی دســت و پنجه نرم 
می کند؛ مشکالتی از قبیل افزایش قیمت 
نهاده های دام و طیور به دلیل عدم ترخیص 
از گمرک، گرانی مرغ و تخم مرغ، افزایش 
قیمت گوشت قرمز برخالف واردات بیش 
از تقاضا در ســال گذشته و افزایش تولید 
دام داخلی، کاهش شدید قیمت محصوالت 
زراعی و صیفی جات ماننــد پیاز و گوجه 
فرنگی و هندوانه، ضایعات این محصوالت 
و زیان تولیدکننــده و... که منتقدان این 
نابسامانی های بازار محصوالت کشاورزی را 
معلول گسست مدیریتی، نبود پاسخگوی 
واحــد، بی برنامگی تولید خــرد و کالن و 
فعالیت مخرب بازیگران واسطه ای می دانند.

 هیچ گاه خیری 
در تفکیک دو 
وزارتخانه نبوده 
و ضروری است 
بازرگانی ذیل تولید 
باشد و تولید، بازار 
را تنظیم کند

بــــــــرش

سهامی برای جاماندگان سهام عدالت نداریم    تسنیم:   وزیر اقتصاد با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند، ضمن اینکه از نظر دارایی هایی که 
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یادداشت

 بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 چهارشنبه 15مرداد 1399  15ذی الحجه 1441 5 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9312

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1-شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی از پالک 70 فرعی از 154 اصلی فوق به مساحت 64/75 متر 
مربع ابتیاعی آقای محمد اس��ماعیل حقانی از محل مالکیت رس��می ش��هرداری بجنورد برابر رای 

شماره 1093-99 مورخه 1399/04/18- کالسه 92-1271
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م 

الف1686  آ-9903859
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/31

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/15
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1- شش��دانگ یکب��اب خانه از پ��الک 66 فرعی از 154 اصلی فوق به مس��احت 196/34 متر مربع 
ابتیاعی آقای علی اصغر اصالنی از محل مالکیت رسمی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 1189-

99 مورخه 1399/04/24- کالسه 98-0193
لذا بدینوس��یه به فروش��ندگان ومالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا2ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی 
تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م 

الف1691  آ-9903860
تاریخ انتشارنوبت اول1399/04/31     تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/05/15

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می براب��ر رای ش��ماره  139960308001000944 مورخ  
99/04/09 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم کنیز غالمی  فرزند عباس  بشماره شناسنامه 113  و کد ملی 0651011663    
در  شش��دانگ یکباب س��اختمان مسکونی به مس��احت 113/22 متر مربع قسمتی از پالک 
1478 � اصلی )که پالک مذکور وس��ایر پالکهای ش��مال ش��هر تحت عنوان 1554 � اصلی 
تجمیع گردیده اند ( واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند محرز گردیده 
اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903843
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/30                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/15                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می براب��ر رای ش��ماره  139960308001000842 مورخ  

99/03/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی خس��روی فرزند اس��د بشماره شناس��نامه 4 و کد ملی 0889813493    
در  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 82/05 متر مربع قسمتی از پالک 1514 � اصلی )که 
پالک مذکور وسایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 1554 � اصلی تجمیع گردیده اند ( واقع 
در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکت سید ابوالفضل کوشه ای 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903838
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/30                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/15                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت 

جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-براب��ر راي ش��ماره139960306007000697-99/04/26  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم گلثوم نجاتي بزدي  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 130.85 مترمربع پالک 4 فرعي 
از 3 اصلي  واقع در خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رس��مي خانم  همایون 

کریمی فرد محرز گردیده است.
2-رابر راي ش��ماره139960306007000642-99/04/21  تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم خدیجه افضلي امیرآبادي  در یک باب منزل به مس��احت 152.7 مترمربع پالک 5 فرعي از 3 
اصلي  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي اقایان رحمان  محمدی 
علیخواجه و  اس��ماعیل اس��دی و یوسف ایرانی ومحمد علی رحمتی و ش��اه محمد ساالری و دین  

محمد ایرانی و نظر علی افشاری و براتعلی رونجی احمد آباد  محرز گردیده است.
3-براب��ر راي ش��ماره139960306007000606-99/04/15  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عبدالصمد وزیري یوس��ف اباد دو اب  در  شش��دانگ یکباب  س��اختمان به مساحت 204.95 
مترمربع پالک 3639 فرعي از 166 اصلي  واقع در خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از 

مالکیت  مشاعی  خودش  محرز گردیده است
3-برابر راي ش��ماره139960306007000602-99/04/15 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدعلي سنگک ثاني بوژگاني  در یک باب منزل به مساحت 264.20 مترمربع پالک فرعي 
از 1415 اصلي  واقع درخراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رس��مي آقاي محمد 

اعظم کمال احمدی  محرز گردیده است
4-برابر راي ش��ماره 139960306007000695-99/04/25  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  
لیال داراي کش��ککي در یک باب منزل به مس��احت 250 مترمربع پالک 4619 فرعي از 166 اصلي 
واقع در درر خراسان  رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي برهان صادقی   محرز 

گردیده است.
5-برابر راي ش��ماره139960306007000605-99/04/15 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم بي بي جان وراشن در یک باب منزل به مساحت 197.25 مترمربع پالک فرعي از 174-173 
اصلي  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي احمد درویش 

رحیمی محرز گردیده است
6-براب��ر راي ش��ماره 139960306007000604-99/04/15 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم فاطمه معصومي در ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 148.90 مترمربع پالک 5 
فرعي از 3 اصلي  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي محمدرضا 

محمدی علیخواجه محرز گردیده است.
7-برابر راي ش��ماره139960306007000607-99/04/15 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محس��ن خالقي در  شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی  به مساحت 204.77 مترمربع پالک 
3639 فرعي از 166 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالکیت مشاعی 

خودش  محرز گردیده است.
8-برابر راي شماره 139960306007000603-04/15/  99  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آق��اي عبدالرئ��وف جهاني مل��و در یک باب منزل مس��کونی  به مس��احت 245.40 مترمربع پالک 
3145فرعي از 3 اصلي واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رس��مي آقاي 

عبدالواحد رحیمی جهان ابادی   محرز گردیده است
9-برابر راي ش��ماره139960306007000641-99/04/21 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجید یاري پور خلیلي ها در یک باب منزل به مس��احت 197.75 مترمربع پالک 5 فرعي از 
3- اصلی واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رسمي خانم درجان افشاری 

امیر آباد و اقای اسماعیل اسدی رسول ابادی  محرز گردیده است
10-برابر راي شماره 139960306007000643- 99/04/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي رضا بیگي  در شش��دانگ مغازه به مس��احت 38.20 مترمربع پالک فرعي از 174-173 
اصلي  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي نجم الدین جامی 

االحمدی   محرز گردیده است.
11-برابر راي ش��ماره139960306007000644-99/04/22  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي رضا بیگي  در شش��دانگ س��اختمان ومغازه به مس��احت 29.10 مترمربع پالک فرعي از 
173-174 اصلي اقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي نجم الدین 

جامی االحمدی  محرز گردیده است.
12-رابر راي ش��ماره 139960306007000646-99/04/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم زلیخا محمدي ش��یزني در یک باب منزل مس��کونی  به مس��احت 192.45 مترمربع پالک 5 

فرعي از 3 اصلي  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش 
محرز گردیده است

13-برابر راي شماره 139960306007000647-99/04/22  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي فرهاد هنري  ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت 151.5 مترمربع پالک7167فرعی 

از 517 فرعي از 166 اصلي خریداري از مالک رسمي شیرویه هنری محرز گردیده است
14-برابر راي ش��ماره 139960306007000648-99/04/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آق��اي حبی��ب اله رحیمي  در یک باب منزل  به مس��احت 310.75 مترمربع پ��الک 4 فرعي از 3 
اصلي واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي امیر کریمی تیموری 

محرز گردیده است.
15-برابر راي شماره 139960306007000655-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم صغري چاهجو نصرآبادي  در یک باب منزل مس��کونی  به مس��احت 121.65 مترمربع پالک 
7 فرعي از 1217- اصلي   واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالکیت مشاعی 

خودش محرز گردیده است
16-برابر راي ش��ماره139960306007000658-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا رضواني در شش��دانگ ساختمان مس��کونی  به مساحت 281.90 مترمربع پالک 16 
فرعي از 687 اصلي واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي یوسف 

نجیب محرز گردیده است.
17-برابر راي ش��ماره139960306007000656-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي بهرام کمالي پور در یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 119.45 مترمربع پالک 7 فرعي از 
1217- اصلي   واقع در خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالکیت مش��اعی خودش  

محرز گردیده است
18-برابر راي ش��ماره 139960306007000651-99/04/23 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم خیرالنس��ا اس��ماعیل احمدي ششدانگ یک باب منزل  به مس��احت 155.70 مترمربع پالک 
فرعي از 959 اصلي واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک مشاعی خودش  

محرز گردیده است.
19-برابر راي ش��ماره 139960306007000665-99/04/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي هادي کریمي ابدال آبادي  در یک باب منزل مسکونی )سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی ( به مساحت 172.50 مترمربع پالک 29 فرعي از 17 اصلي واقع در خراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم کریمی ابدال آبادی محرز گردیده است 
20-برابر راي ش��ماره139960306007000659-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمحسین کریمي ابدال آبادي در یک باب منزل مسکونی )سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب منزل مس��کونی( به مس��احت 172.50 مترمربع پالک 29فرعي از17- اصلي واقع درخراس��ان 
رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهیم کریمی ابدال آبادی  محرز گردیده 

است
21-برابر راي ش��ماره139960306007000657-99/04/23  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نظر پهلوان  یک باب س��اختمان به مساحت 189 مترمربع پالک فرعي از 1003 _اصلي واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی  محرز گردیده است.
22-برابر راي ش��ماره139960306007000640-99/04/21  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم درسا سعادتي )با والیت آقای امیرمحمد سعادتی(  در  ششدانگ  یک  دربند مغازه  به مساحت 
27.50 مترمربع پالک 5 فرعي از 749 اصلي  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد   از مالکیت 

مشاعی  محرز گردیده است0
23-برابر راي ش��ماره 139960306007000666-99/04/24 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علیرضا عبدلي در یک باب منزل  به مساحت 128.11 مترمربع پالک 20فرعي از 732 اصلي 
. واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي غالمحیدر خدابنده 

جامی  محرز گردیده است
24-برابر راي ش��ماره139960306007000667-99/04/24  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسین نادري  در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 243.95 مترمربع پالک 286فرعي 
از 167 اصلي اصلي واقع در خراسان  رضوی بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی حودش 

محرز گردیده است.
25-برابر راي شماره 139960306007000645-99/04/22  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رحمت اله یعقوبي  در شش��دانگ گاراژ به مس��احت 112.20 مترمربع پالک 7619فرعي  از 
166-اصلي  . واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد . خریداري از مالک مشاعی خودش  محرز 

گردیده است.ل
26-برابر راي شماره 139960306007000668-99/04/24  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي بهرام حقیقي بش��یرآباد در یک ششدانگ س��احتمان مسکونی  به مساحت 124.50 مترمربع 
پالک 1880فرعي از 3-اصلي واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداري از مالک رسمي 

آقاي براتعلی چوبدار خداشناس محرز گردیده  است .
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ایین 
نامه مربوطه این آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرش��هرها 
منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  
آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که 
اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه 

متضرر به دادگاه  نیست . آ-9903831
تاریخ انتشار نوبت اول :99/4/30
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/5/15

سیدمجتبی جوادزاده
 رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001000878   
م��ورخ  1399/03/29  هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالحامد کیانی   فرزند جمعه  بش��ماره شناس��نامه  11 و کد ملی 
5239922640  در  شش��دانگ یکباب س��اختمان به مساحت 144/54 متر مربع قسمتی از 
پ��الک 1396 � اصل��ی وقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت مل��ک بیرجند از محل 
مالکیت عیسی دستگردی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9904574
تاریخ انتشار نوبت اول : 15 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 01 /1399/06                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون 
مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خان��م ربابه داربی محبوب فرزند حس��ن ، به صورت شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزوعی به 
مس��احت 1109/37 مت��ر مریع از پ��الک 4111 فرعی از یک � اصلی بخ��ش یک فردوس ، 
خریداری مع الواسطه از آقای محمد باقر دانش ، حبیب اله طالبیان ، ذبیح اله والهی � مکان 

وقوع ملک : اراضی توکل 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
این آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 
مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .  آ-9904578

تاریخ انتشار نوبت اول:   15/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/30

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون 
مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خان��م مریم عطاردی فرزند محمد به صورت شش��دانگ یکقطعه باغ به مس��احت 1127/88 
مت��ر مرب��ع ، پالک 240 فرعی از 4 � اصلی اراضی نوغاب بخش یک فردوس ، انتقال قهری و 

بالالواسطه از آقای محمد عطاردی � مکان وقع ملک : شهرستان فردوس � اراضی نوغاب 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
این آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  
،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 
مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . آ-9904580

تاریخ انتشار نوبت اول:   15/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/30

محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

 ۲۵۰ صادرکننده ©
یک دالر هم برنگردانده بودند

باشگاه خبرنگاران: صمد 
کریمی، مدیر اداره صادرات 
بانک مرکــزی گفت: 2هزار 
و ۳86 صادرکننــده از 22 
فروردیــن ۹۷ تا ۳۱ خرداد 

۹۹ ، هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه 
اقتصــادی برنگردانده اند. اما بــا تعامل وزارت 
صمت و دیگر دستگاه های نظارتی امسال ارز 
بیشتری از این صادرکنندگان بازمی گردد.  وی 
افزود: از 2۵٠ متخلف ارزی ای که به قوه قضائیه 
معرفی شــده اند تاکنون بیش از 44٠میلیون 

یورو ارز بازگشته است.

تأمین مالی ۱۰۰هزار میلیارد ©
تومانی در چهار ماهه امسال 

قالیباف،  حســن  تسنیم: 
رئیــس ســازمان بــورس 
گفت: در چهار ماه نخست 
امســال، ۱٠٠هزار میلیارد 
بازار  تومان تأمین مالی در 

سرمایه انجام شده است.  وی با اشاره به اینکه 
هدف گذاری شده که رونق در بازار سرمایه به 
تولید هدایت شود، افزود: سال گذشته در این 
مدت ۳٠هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام 
شده بود یعنی امسال بیش از سه برابر تأمین 

مالی در بورس تاکنون رشد داشته است. 

راه اندازی مجدد ۴۳۲ واحد ©
صنعتی از ابتدای امسال

محســن صالحی نیا،  مهر: 
معــاون وزیــر صمــت، از 
راه اندازی مجدد 4۳2 واحد 
صنعتی از ابتدای سال ۹۹ 
تاکنون خبر داد. وی گفت: 

با راه اندازی مجــدد این واحدها برای ۷هزار و 
۵۹۱ نفر اشتغال ایجاد شده است. در سال ۹۹، 
احیای یک هزار و ۵٠٠ واحد صنعتی در دستور 

کار است.

خبر

 تکمیل ثبت نام متقاضیان وام ودیعه ©
براساس کدملی شروع شد

مهر: وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن  براساس شماره سمت راست کدملی خود باید با مراجعه به وب سایت این 
وزارتخانه نســبت به تکمیل ثبت نام اقدام کنند. ضروری است به منظور تکمیل 
فرایند ثبت نام؛ ۱۵ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم کد ملی آن ها »2و ۳«؛ ۱6 
مرداد، متقاضیانی با آخرین رقم کد ملی»۱«؛ ۱۷ مرداد متقاضیانی با آخرین رقم 
کد »۵«، »6« و »۷« اســت، ۱8 مرداد با»٠«، »8«، »۹« و 2٠ مرداد کلیه متقاضیان 

جامانده نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
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ادغام ۱۳۰ واحد دانشــگاه پیام نور و کاهش مراکز علمی کاربردی  ایرنا: معاون آموزشــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از ادغام ۱۳۰ واحد دانشــگاه پیام نور و کاهش تعداد مراکز دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در طرح ساماندهی دانشگاه های شعبه دار کشور خبر داد. علی خاکی صدیق همچنین درباره مؤسسات وابسته به دستگاه های اجرایی گفت: در مؤسسات وابسته به دستگاه های اجرایی بحث انحالل و 

ادغام در دانشگاه ها به اتمام رسید.  تعدادی از این مراکز منحل، ملحق یا به علت حساسیت ها و ضرورت نیاز کشور به صنعت، ابقا شدند. 

دانشگاه هاروارد:

 شرکت در »مراسم مذهبی« ©
موجب کاهش ۶۸درصدی مرگ ناشی از افسردگی!

تسنیم: براساس تحقیقات اخیر دانشگاه 
هــاروارد، زنــان و مردانی کــه هفته ای 
یک مرتبه در مراســم مذهبی شــرکت 
می کنند در مقایســه با کسانی که هرگز 
در این مراسم حاضر نمی شوند، به ترتیب 
۶۸ و ۳۳ درصد کمتر به مرگ ناشــی از 

افسردگی دچار می شوند!
براساس تحقیقات جدید دانشکده سالمت عمومی هاروارد تی اچ چان که در »مدیکال 
اکسپرس« منتشر شده است، دین می تواند در سالمت تأثیرگذار باشد و تحقیقات قبلی  
نشان داده اند که شرکت در مراسم مذهبی می تواند با کاهش خطرات عوامل مختلف 
مربوط به افسردگی از جمله مصرف شدید الکل، سوءاستفاده از مواد مخدر و خودکشی 
ارتباط داشته باشد. در این مطالعه، محققان اشاره کردند شرکت در مراسم مذهبی 
می تواند یک عامل مهم برای بهبود افسردگی باشد و یک دارایی مهم در حفظ امید و 
معناست؛ آن ها همچنین گزارش کردند دین می تواند با تقویت تاب آوری روان شناسی 
ارتباط داشته باشد به طوری که حس صلح و چشم انداز مثبت را تقویت کرده و ارتباط 

اجتماعی را ترویج می دهد.
»ینگ چنگ« دانشیار تحقیقات و دانشمند داده  در برنامه تقویت انسانی در مؤسسه 
علوم اجتماعی دانشگاه هاروارد و نخستین محقق در این تحقیق گفت: »این نتایج شاید 
در شیوع بیماری کووید 19 مهم باشد؛ این نتایج مهم است، چون پزشکان روزبه روز با 
تقاضای کاری و شرایط سخت تری روبه رو هستند و مراسم مذهبی نیز به حالت تعلیق 

درآمده اند؛ ما باید به فکر افرادی که دچار افسردگی شده اند، باشیم«.

اعتراض معلمان آمریکایی به بازگشایی فیزیکی مدارس©
فارس: معلمان آمریکایی روز دوشنبه در 
بیش از 12 حوزه مدرسه در برخی ایالت ها 
از درون خودرو های خود به تصمیم برخی 
فرمانداران برای ادامه بر گزاری کالس ها به 

صورت حضوری اعتراض کردند. 
به نوشته خبر گزاری رویترز، این معلمان 
نوشته هایی را روی خودرو های خود حک 

کردند و یا پالکارد هایی را با پیام های مختلف بر دست گرفتند و با خودرو های خود به 
همراه دیگر کارکنان مدرسه در خیابان ها کاروانی به راه انداختند. 

معلمان آمریکایی خواستار ادامه بر گزاری کالس ها به صورت آنالین هستند تا زمانی 
که آزمایش های کرونا نشان دهند که کالس ها برای باز گشت دانش آموزان امن است و 

مدارس نیز پرستاران و مشاوران بیشتری را به کار بگیرند. 
معلمان در شهر های شیکاگو، میلواکی و فیالدلفیا در این اعتراض ها بوق های خودرو  
خود را به صــدا در آوردند. تظاهرات کنندگانی نیز در خارج از اتاق باز رگانی شــهر 
لس آنجلــس به راهپیمایی پرداختند. در ایالت کنکتیکوت  نیز حدود ۴۰۰ خودرو با 
تشکیل یک کاروان به تظاهرات پرداختند. بنا بر اعالم دانشگاه »جانز هاپکینز« با ابتالی 
حــدود ۴۷هزار مورد جدید در آمریکا، مجموع مبتالیان به کرونا به مرز ۴میلیون و 

۷1۳هزارنفر و شمار فوتی ها با افزایش۵۵۷ نفری به 1۵۵هزار و ۳9۸تن رسید.
ایالت کالیفرنیا با ۵22هزار مورد ابتال و 9هزار و ۵۶۰قربانی، به کانون کرونا در آمریکا 

تبدیل شده است.

ساخت آنتی بادی؛ درمان بعدی برای ویروس کرونا©
فارس: به گزارش رویترز، با توجه به اینکه دنیا در انتظار واکســن کووید 19 است، 
پیشــرفت بزرگ بعدی در زمینه مبــارزه با این بیماری همه گیــر می تواند تولید 
آنتی بادی هایی باشد که به طور خاص برای حمله به این ویروس جدید طراحی شده اند.

توســعه آنتی بادی های مونوکلونال برای هدف قرار دادن ویروس توسط دانشمندان 
برجســته تأیید شده است.آنتونی فاوس، کارشناس ارشد بیماری های عفونی ایاالت 
متحــده نیز آن ها را تقریباً مطمئن در برابر کووید 19 خواند. هنگامی که ویروس از 
دفاع اولیه بدن عبور می کند ، یک پاسخ زیاد شروع می شود و موجب تولید سلول هایی 
می شود که مهاجم را هدف قرار می دهد؛ این شامل آنتی بادی هایی است که می توانند 

ویروس را تشخیص داده و از شیوع عفونت جلوگیری کنند.
آنتی بادی های مونوکلونال که در ویتامین های بیورآکتور رشد می کنند، نسخه هایی 
از این پروتئین های طبیعی هستند. دانشمندان هنوز در تالش هستند نقش دقیق 
خنثی ســازی آنتی بادی ها در بهبــودی از کووید19 را بررســی کنند، اما مقام های 
بهداشتی اطمینان دارند آنتی باد ی های مناسب یا ترکیبی می توانند روند بیماری را 

که منجر به جان باختن بیش از ۶۷۵ هزار نفر شده را تغییر دهند.

این هفت عامل مانع »فرزندآوری« شده اند!©
تسنیم: کشور در سه دهه آینده با افت 
شــدید شــاخصه های جمعیتی رو به رو 
خواهد شــد. با وجود اینکه جامعه ایرانی 
بیــش از تعداد فرزندانی کــه دارد، مایل 
به فرزندآوری است، اما هفت موضوع در 
حوزه جمعیت مانع هستند و متأسفانه این 
موضوعات از سوی مسئوالن این حوزه نیز 

رها شده  است! براساس دو مطالعه ملی نگرش سنجی که در سال های ۸2 و 9۴ انجام 
گرفت، مشخص شده جامعه ایرانی بیش از تعداد فرزندانی که دارد، مایل به فرزندآوری 
اســت؛ این نکته نشان می دهد موانعی بر سر راه زوجین قرار دارد که مانع از برآورده 

شدن این تمایل می شود.
البته برخی از موانع به راحتی رفع شدنی است، اما برخی دیگر نیاز به مطالعه دارد. بر 
این اساس، جامعه ایران دو سال دیرتر از تمایل خود ازدواج می کند! سیاست گذاران 
باید از طریق سیاست گذاری های صحیح، این روند را تسهیل کنند تا جوانان در زمانی 

که تمایل دارند، قادر به ازدواج و فرزندآوری باشند.
از سوی دیگر باید توجه داشت 2۰ درصد جمعیت کشور که ظرفیت باروری دارد با 
»ناباروری« درگیر است! مسئله افزایش طالق و توجه به جایگاه و شأن مادری در میان 
مردم نیز از مواردی است که حتماً باید در مسئله فرزندآوری و جمعیت مورد توجه 
قرار گیرد. کشور در سه دهه آینده با افت مشخصه های جمعیتی رو به رو خواهد شد و 
امروز زمانی است که می توان به مسئله »افزایش جمعیت« پرداخت و آن را اصالح کرد، 

همان طور که در دیگر کشورهای جهان نیز این اتفاق افتاده است.
در ادامه با بررسی معضالت اجتماعی که در کشور با آن رو به رو هستیم؛ چند فاکتور 
مهم  و مؤثر بر مقوله »جمعیت« شناسایی شده که حل آن ها سهم عمده ای در تغییرات 
و افزایش جمعیت ایفا می کند. بر  این اســاس رسیدگی به موضوعات زیر باید مورد 

توجه دولت، مجلس و ارگان های مربوط قرار گیرد:
1- کاهش سن ازدواج و جلوگیری از افزایش آن

ــ وام ازدواج )افزایش هدفمند با وجود منابع عالی کشور(
ــ ترغیب و حمایت از جوانان قائل به تأخیر ازدواج

2- ارائه مشوق های فرزندآوری
ــ وام فرزندآوری )براساس پژوهش ها، هزینه ساالنه آن فقط 1۳میلیارد تومان است(.

ــ کمک هزینه فرزندآوری و بیمه هزینه های بارداری و زایمان.
۳- بیمه ناباروری )2۰ درصد زوجین کشــور در ســن باروری با این معضل رو به رو 

هستند ! (
ــ مجموع هزینه ساالنه درمان ناباروری 2۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار وزارت 

بهداشت قرار می گیرد، اما محل هزینه کرد آن نامعلوم است!
ــ تعداد کل متخصصان این حوزه در سطح کشور تنها 1۳۵ نفر است!!!

۴- حفظ ارزش مادری و خانه داری
ــ ارج  نهادن به زحمت مادران و جلوگیری از تحقیر آنان

۵-کنترل طالق)طالق طی 1۰ سال اخیر دو برابر شده است(
ــ در این رابطه باید دخالت پیشگیرانه داشته باشیم نه عارضی!

۶- سقط جنین )در کشور ساالنه حدود ۳۰۰ هزار سقط خودخواسته انجام می شود!(
ــ ارائه آمار و اطالعات صحیح درباره سقط جنین، تشریح  پیامد های وخیم جسمی و 
روحی سقط برای توده مردم و برجسته کردن حرمت سقط فرزند، جلوگیری از انتشار 

آزادانه مطالب در فضای مجازی با محوریت آموزش روش های سقط جنین!
۷- رصد کارشناسی وضعیت جمعیت

ــ ایجاد ساختارهای ضدفساد در رصد وضعیت جمعیت
ــ جلب مشارکت مردم در درک مسئله جمعیت

 گروه جامعه/ محمود مصدق   سایه فعالیت های 
مؤسسات شبه آموزشی و کنکوری بر نظام آموزشی 
از پیش سنگین می شود.  کشور هر سال بیش 
مؤسسات مالی قدرتمندی که چند دهه پیش 
برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون های 
سراسری پا به میدان گذاشتند؛ اما هر چه زمان 
گذشت بیشتر توانستند بر جهت گیری و اهداف 
واقعی این نظام تأثیر بگذارند و آن را به سمت 
و سویی پیش ببرند که هر چه راحت تر بتوانند 
منافع خودشان را تأمین کنند تا جایی که وزارت 
آموزش و پرورش که تا زمان مدیریت بطحایی با 
شعار مبارزه با مافیای کنکور از ورود کتاب های 
کمک درسی به دوره ابتدایی ممانعت می کرد و 
دور نگه داشتن فضای مدارس به ویژه دبستانی ها 
از اهداف این وزارتخانه بود، حاال توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تعدادی از ناشران 
کتاب های کمک آموزشی جلسه برگزار می کند 
تجویز  از  خانواده ها  برخی  نیز  آن  با  و همزمان 
دوره  دانش آموزان  به  کمک درسی  کتاب های 
ابتدایی خبر می دهند.  این اتفاق در حالی است 
که بطحایی، وزیر سابق آموزش  و پرورش، دو سال 
پیش با دیدن حجم تبلیغات مؤسسات آموزشی 
اذعان می کند در حال حاضر برنامه رسمی درسی 
به  مادر  از  مهربان تر  دایه های  سوی  از  مدارس 
شدت در معرض تهدید قرار گرفته است و حجم 
فراوان کتاب های کمک آموزشی و جزوات آمادگی 
آزمون به شدت برنامه درسی و کتاب ها را تهدید 
می کند و این در حالی است که زور این وزاتخانه 
به مؤسسات خصوصی نمی رسد و هنوز درآمدهای 
دانش آموزان  و  کنکور  قبل  از  آن ها  میلیاردی 

حاصل می شود. 
حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ســی ام 
شــهریور سال گذشــته به مناســبت آغاز سال 
تحصیلی 9۸ در نشســت رســانه ای به صراحت 
می گوید: »کنکور تمام نظام آموزشی ما را گروگان 

گرفته است«.
با این همه پرسش این است که چرا نظام آموزشی 
با گذشــت زمان بیشــتر تحت تأثیر مؤسسات 
آموزشی خصوصی و کنکور قرار می گیرد؟ مهم تر 
اینکه چرا نظام آموزشی ما آن قدر توانمند نیست 
که دانش آمــوزان مجبور می شــوند از داده های 
آموزشــی مراکز و مؤسسات آموزشی دیگر برای 
رسیدن به هدفشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر 
در این گونه مؤسسات کدام نکته ناگفته قرار است 
آموزش داده شــود که مدارس و آموزشــگاه های 

رسمی ما در بیان آن ناتوان هستند.

ساختارآموزشوپرورشتولیدمافیامیکند»
کارشناس  بهلولی،  مهدی 
آموزش و پرورش، در پاسخ 
به قدس می گوید: هر چند 
بعضی از مسئوالن آموزش 
و پــرورش از رســانه ملی 

درخواســت می کنند کتاب های کمک درسی و 
کالس های کنکور را تبلیغ نکنند، اما این وزارتخانه 
در عمل و به صورت ســاختاری مافیای آموزشی 
را تولیــد می کنــد. در واقع آمــوزش و پرورش 
سیاست هایی را دنبال می کند که آن ها به تقویت 
مؤسســات، کتاب های کمک آموزشی و مافیای 

کنکور منجر می شود. 
وی مهم ترین سیاســتی را که به تقویت مافیای 
کنکــور می انجامد، خصوصی ســازی آموزش و 

پرورش می دانــد و می گوید: یک نهاد خصوصی 
معموالً می خواهد بیالن کار به مشــتریانش ارائه 
کند که این بیالن، یک دوره 12ساله برای پرورش 
یک شهروند شایسته و زندگی نوین نیست بلکه 
نمره اســت. در واقع بیالن کارش نمره ها هستند 
و با این نمره ها و قبولی در آزمون تیزهوشــان و... 
کارش ارزیابی می شود و به همین دلیل است که 
بین خصوصی سازی آموزش و پرورش و برگزاری 
آزمون در همه جای دنیا پیوند محکمی وجود دارد 
و وقتی خود این وزارتخانه خصوصی سازی آموزش 
و پرورش را تقویت می کند در واقع عمالً دارد به 
مافیا کمک می کند؛ بنابراین برخالف ظاهر قضیه 
کــه تصور می کنیم آموزش و پــرورش به دنبال 
حذف کنکور است، اما در واقع سیاست هایی که 
انتخاب و اجرا می کند سیاست هایی نیستند که 
به حذف مافیای کنکور منجر شود بلکه برعکس 

موجب تقویت آن ها می شود. 
وی با اشاره به اینکه در آمریکا و همه کشورهایی 
کــه آموزش و پرورش خصوصــی دارند به عینه 
می تــوان پیوندهایی بیــن نهادهای خصوصی و 
آزمون گیری را دید، تصریح می کند: حتی»دایان 
راویچ« آموزش شــناس و منتقد آموزشی آمریکا 
در کتاب هــا و مقــاالت متعــددش نســبت به 
آزمون گیری های استاندارد شده سراسری آمریکا 
و اینکه می خواهد آموزش و پرورش را کّمی کند، 
انتقاد می کند. اما عکس این موضوع را در فنالند 
می بینیم . این کشور سرمشقی در مقابل سرمشق 
آمریکا در آموزش و پرورش تولید کرده است. در 
این کشور خصوصی سازی آموزش تقریباً نزدیک به 
صفر است؛ حتی آزمون گیری هماهنگ مدرسه ها 
به حداقل رسیده و کنکور هم به هیچ وجه شبیه 
آن چیزی که ما داریم، ندارند؛ بنابراین هر کشوری 
که به خصوصی ســازی آموزش و پرورش دامن 
می زند، آزمون در آنجا مهم می شود و وقتی آزمون 
مهم می شود تست زنی و کتاب های تستی نیز مهم 
می شوند. یعنی آموزش و پرورش کّمی می شود که 
نتیجه اش تحریف آموزش و پرورش و دور شدن 

آن  از اهداف بلندش است. 
 وی بــا بیان اینکه نفوذ مؤسســات آموزشــی 
خصوصــی و مافیای کنکــور از طریق بعضی از 
دســت اندرکاران حوزه رســمی آموزش موضوع 
تازه ای نیست، می افزاید: من هشت سال پیش در 
مدرسه ای کار می کردم که مدیرش نقل می کرد 

به او پیشــنهاد داده اند به ازای 
معرفی هــر دانش آموز به یک 
انتفاعی ۵۰۰هزار  غیر  مدرسه 
تومــان دریافت کند. به همین 
دلیل است که وزارت کار و امور 
اجتماعی بحث تعارض منافع را 
دنبال می کند و وزیر آموزش و 
پرورش هم این موضوع را مطرح 
کرده است. به هر حال خیلی از 
کسانی که مدارس غیرانتفاعی 
یــا مراکز آموزشــی خصوصی 

دارند، پیشتر در این وزارتخانه پست و مقام باالیی 
داشته اند که توانستند مجوزهای الزم را دریافت 
کنند و یا افراد سیاســی صاحب نفوذ هستند که 
مدارس غیرانتفاعی زنجیره ای ایجاد کرده اند که 
این ها تعارض منافع است. این ها سیاست هایی را 
تدوین و پیاده می کنند که در نهایت به سودشان 

تمام شود. 

نفوذشدیدمافیایکنکور»
درنظامآموزشیکشور

ابراهیم ســحرخیز، معاون 
متوسطه  آموزش  اســبق 
وزارت آمــوزش و پرورش 
نیز نگاهی مشابه به موضوع 
دارد و بــا ابراز تأســف به 

قدس می گوید: در حوزه آموزش و پرورش موفق 
نشــدیم تحول بنیادی ایجاد کنیم و راه خود را 
به ویژه در مقطع ابتدایــی از کنکور جدا کنیم. 
طبق ســند تحول بنیادین جــدا از مهارت های 
اساسی مثل خواندن، نوشــتن، حساب کردن، 
خوب شــنیدن، خوب دیدن و... کــه با عنوان 
شایســتگی ها از آن ها یاد می شود، دانش آموزان 
پس از 12 ســال تحصیل باید یــک مهارت را 
بیاموزنــد و بتوانند توانایــی اداره یک زندگی را 
داشــته باشــند که در حال حاضر بســیاری از 
دانش آموزان ما مهارت هایی را که برای توانمند 
شدن و اداره زندگی الزم است، کسب نمی کنند. 
وی نیــز ریشــه مشــکل یــاد شــده را در 
خصوصی ســازی مدارس می داند و می گوید: ما 
آموزش و پرورش را تبدیــل به کاالی تجاری 
و خصوصی سازی کرده ایم؛ به طوری که رئیس 
ســازمان مدارس غیردولتی تهران گفته است 

۷۶درصد دانش آموزان مدارس 
کارمندان  فرزندان  غیردولتی، 
دولت هســتند. آقای نادری، 
عضــو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلــس یازدهم به 
نقل از وزیر آموزش و پرورش 
گفته 2۰ درصد مدارس کشور 
غیردولتی است، در حالی که 
تا خــرداد۶۷ آمــار این گونه 
مــدارس فقط 2۵ صدم درصد 
به  حتی  اســت،یعنی  بــوده 
یک درصد هم نمی رسید.حتی تا سال 92 آمار 
ایــن گونه مدارس حدود ۶ درصــد بود، اما در 
دولت تدبیرو امید میــزان مدارس غیر دولتی 
به 2۰ درصد رســیده که اگر این رقم درســت 
باشد به مثابه طبقاتی شدن آموزش و پرورش 

کشور است. 
وی با اشــاره به نفوذ شــدید مافیای کنکور در 
سیستم نظام آموزشی کشور ، تصریح می کند:مافیا 
تا آنجا نفوذ کرده که در آموزش وپرورش دالل و 
واســطه دارد ؛ به طوری که هنوز کتاب درسی 
ما چاپ نشــده و به دست دانش آموزان نرسیده 
اســت. کتاب های کمک درســی آن ها قبل از 
بازگشایی مدارس در کتاب فروشی های خصوصی 
عرضه می شــود.ُخب مؤسسات کنکوری از کجا 
خبــر دارند که کتاب جدید دارای چه محتوایی 
است و به چه چیزهایی می پردازد؟ آیا غیر از این 
اســت که مؤلفان این کتاب ها در وزارت آموزش 
و پــرورش در بخش های مختلــف و بدنه نظام 
آموزشی ما رســوخ کرده اند و دارند با آن ها کار 
می کنند و سود می برند؟ خبر موثق دارم که یکی 
از مؤلفان کتاب های درسی گفته در هنگام تألیف 
کتاب همه ترفندها را نگفته اســت و قرار است 
حرف های اساسی را در کتاب های کمک درسی 
بزند. این در حالی است که به کتابی کمک درسی 
گفته می شود که بتواند به خالقیت و اندیشیدن 
دانش آموزان کمک کند. اما کتابی که بیاید دوباره 
کتاب درسی را لقمه کند و آن را آماده در گلوی 
دانش آموزان قرار بدهــد تا به راحتی در کنکور 
رتبه بیاورند نه تنها کتاب کمک درسی نیست بلکه 

ضداهداف آموزش و پرورش است.
 سحرخیز از رشد مؤسسات آموزشی خصوصی 
و کنکوری به دنبال شیوع کرونا در کشور خبر 

می دهد و می افزاید: مدارس کشور تعطیل شده 
و انتظار هم نمی رود از 1۵ شهریورماه مدارس 
دوباره باز شــوند و حضور فیزیکی دانش آموزان 
در مدارس را شــاهد باشیم. از سوی دیگر ۳/۵ 
مناطق محروم دسترســی  دانش آموز  میلیون 
به شــبکه شــاد ندارند و ۶۰هزار معلم هم از 
دسترسی به اینترنت محروم هستند.در چنین 
شرایطی دانش آ موزان و خانواده ها به کتاب های 
کمک درســی روی می آورند کــه این موضوع 
فرصــت الزم را در اختیــار مؤسســات مذکور 
قــرار می دهد تا از این آب گل آلود بیشــترین 
ماهی را صید کننــد . از این رو با فریبکاری و 
تبلیغات گسترده این گونه القا می کنند که اگر 
دانش آموزان دروس پایه را بلد نباشند، با آموزش 
تســت زنی موفقیت ۳۰ درصد آن ها را تضمین 
می کنند چه رســد به اینکه افراد دروس را بلد 
باشــند. در این صورت موفقیتشان را تضمین 
می کننــد. وی می گوید: اگرچــه وزیر آموزش 
و پرورش و شــورای عالی آمــوزش و پرورش 
تصمیم گیران نهایی بســیاری از امور این حوزه 
هستند، اما این ها که دنبال این نمی روند ببینند 
مثاًل مؤلف فالن کتاب کمک درســی چه کسی 
است. البته پس از 9 سال شورای عالی آموزش 
و پرورش در جلســه هشتصد و بیست وهشتم 
خود، طرح ساماندهی منابع و مواد کمک درسی 
را که براساس آن هر کتاب و یا محتوایی که با 
عنوان کمک درسی تولید می شود باید از کانال 
سازمان پژوهش بگذرد، تصویب کرد؛ یعنی باید 
ممیزی و تأییدیــه وزارت آموزش و پرورش را 
داشته باشــد، اما بحث اینجاســت که آیا این 
ســازمان با توجه به عده و ُعده اش می تواند بر 

روند کار به خوبی نظارت کند. 
وی بی توجهی به اصل تعارض منافع در کشــور 
را یکی دیگر از دالیل رشــد قارچ گونه مؤسسات 
آموزش خصوصی و کالس های کنکور می خواند 
و می گوید: در برخی از کشــورها حتی کسی که 
بازنشســته می شود تا پنج ســال اجازه ندارد در 
سیستمی که در آنجا فعالیت می کرده، مشغول به 
کار شود. اما در ایران شرکت های اقماری شرکت 
نفت هم به کارمند بازنشسته نفت می رسد و در 
آموزش و پرورش هم خیلی از مدیران و مسئوالن 
این حوزه در همان حال که در آموزش و پرورش 
نشســته اند و می خواهنــد در زمینه ای تصمیم 
بگیرند، خودشــان یک مدرســه غیرانتفاعی یا 
مؤسسه خصوصی آموزش کنکور دارند. خب این 
گونه اشــخاص در تصمیم گیری های خود جانب 
منافع خود را در نظــر می گیرند. در واقع چنین 
اشخاصی هستند که دارند از این آب گل آلود ماهی 

می گیرند و درآمدهای آنچنانی کسب می کنند. 
معاون سابق آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 
اهتمام دســت اندرکاران به اصــل تعارض منافع 
را بهتریــن راهکار مقابله با نفــوذ مافیا در نظام 
آموزشــی کشــور می خواند و می گوید: الیحه 
مدیریت تعارض منافع را دولت به مجلس داده، اما 
هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. حال که اگر 
این الیحه تصویب شود شخصی که صاحب سه 
مجتمع آموزشــی غیردولتی یا چندین مؤسسه 
کنکور اســت، نمی تواند در جایگاه وزیر، معاون 
پرورش قرار  وزیر و مدیرکل بخشی از آموزش و 
بگیرد و به امور مربوط بپردازد. در واقع با تصویب 
الیحه یاد شده بخشی از مشکالت در این حوزه 

حل و فصل می شود.

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

سیاستهایآموزشوپرورش،مافیایکنکورراتقویتمیکند

در حوزه آموزش 
و پرورش موفق 

نشدیم تحول 
بنیادی ایجاد و راه 
خود را به ویژه در 
مقطع ابتدایی از 
کنکور جدا کنیم

بــــــرش
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دستچین

جریمهماسکنزدن
ایسنا: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت گفت: تعدادی 
از افراد با اینکه استطاعت مالی داشته و می توانند ماسک تهیه 

کنند، اما باز هم از ماسک استفاده نمی کنند.
اخذ جریمه از افرادی که ماسک نمی زنند می تواند کمک کننده 
باشــد. قطعاً باید افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی 

دارند، از قاعده اخذ جریمه مستثنا شوند.

خانه و خانواده

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور:
۸میلیون و ۴۰۰هزار ایرانی 

سالمند هستند
 ایرنا   حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای 
ملی سالمندان کشــور گفت: اگر در هر کشوری 
تعداد ســالمندان باالتر از ۶۰ سال افزایش یابد، 
ســطح توانمندی اقتصادی، رفاهی و اجتماعی 
کاهش می یابد، اما از سوی دیگر بهبود وضعیت 
ســالمت و بهداشت و بهزیستی در افزایش طول 
عمر تأثیر مســتقیم دارد و تعداد ســالمندان را 
افزایش می دهد. به طور مثال سن امید به زندگی 

اکنون به باالی ۷۰ سال رسیده است.
عالمه افزود: »سالمندی جمعیت« ارتباط مستقیمی 
با شورای عالی سالمندی ندارد و نهادهای دیگری 
باید سیاســت مناســب درباره موضوعاتی مانند 
ازدواج و فرزنــدآوری را اتخاذ کنند. به گفته وی، 
در حال حاضر ۸میلیون و ۴۰۰هزار نفر از جمعیت 

کشور را سالمندان تشکیل می دهند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر:
سرعت وابستگی به مواد مخدر 

در زنان بیش از مردان است
 ایرنا   مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، با تأکید بر اینکه 1۰ 
درصد از جمعیت معتادان کشور را زنان تشکیل 
می دهند، گفت: استرس زیاد به زنان معتاد، آن ها 
را دچار ضعف می کند، به همین دلیل ســرعت 
تخریب و وابســتگی به مواد مخدر در زنان بیش 

از مردان است.
حمید جمعه پور افزود:کارتن خوابی و بی خانمانی، 
استرس ها و اضطراب های زیادی به زنان معتاد وارد 
می کند؛ بنابراین سرعت پیشروی و تخریب اعتیاد 
براساس منابع علمی در زنان بیشتر از مردان است.
جمعه پــور گفت: بیش از 9هــزار مرکز درمان و 
کاهش آســیب اعتیاد در کشــور وجود دارد که 
یک میلیــون و ۴۵۰هزار بیمار را تحت پوشــش 

درمان قرار داده اند.

بهداشت و درمان

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد
 مراجعه به دندانپزشکی 

برای موارد زیبایی ممنوع
 ایرنا    عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، مردم برای انجام 
مــوارد زیبایی از جمله ایمپلنت و غیرضروری به 

هیچ وجه به دندانپزشک مراجعه نکنند.
مســعود مردانی افزود: افراد در موارد ضروری از 
جمله درد دندان می توانند به دندانپزشک مراجعه 
کنند و اگر مشــاهده کردند پزشــک از ماسک، 
دستکش و سایر موارد بهداشتی استفاده نمی کند، 

سریع آنجا را ترک کنند.
وی گفت: باالترین غلظت ویروس کرونا در حلق، 
دهان و بینی اســت و از مردم می خواهیم تا حد 
امکان به مطب یا مراکز دندانپزشکی نروند. اکنون 
ســرعت انتقال ویروس کرونا سه تا 9برابر شده و 
به راحتی از طریق بیماران مبتال و یا ناقل به این 

ویروس، قابلیت انتقال دارد.

ارتباطات و فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد
آخرین آمار ضریب نفوذ 

اینترنت در ایران
 مهر   براســاس آخرین گــزارش رگوالتوری از 
وضعیت اینترنت کشور، افزون بر ۸۳درصد مردم 
کاربر اینترنت موبایل هستند و نفوذ اینترنت ثابت 

خانگی به 11درصد رسیده است.
آخرین آمار و اطالعات بخش ICT که مربوط به 
پایان ســه ماه نخست سال 99 می شود و توسط 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر 
شــده است، نشان می دهد تا پایان خرداد ماه 99 
افزون بر ۷۸میلیون و ۸۶هزار و ۶۶۳ نفر در ایران 
مشترک اینترنت هســتند. این آمار از روند نفوذ 
اینترنت در کشــور، از ضریــب نفوذ 9۴درصدی 
اینترنت حکایت دارد و به بیان دیگر از هر 1۰۰ نفر 
9۴ نفر از اینترنت استفاده می کنند. در این میان 
سهم نفوذ اینترنت ثابت 1۰.9۵ درصد و سهم نفوذ 

اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد اعالم شده است.

آموزش و پرورش

3/2میلیون دانش آموز ابزار هوشمند ندارند
 راه اندازی پویشی ملی 

برای تهیه تبلت دانش آموزی
 ایسنا   معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش با بیان اینکه ۳میلیــون و 22۵ هزار 
دانش آموز را شناسایی کردیم که به دلیل نداشتن 
دستگاه هوشــمند و عدم دسترسی به گوشی و 
تبلت، امکان اســتفاده از آموزش های مجازی را 
نداشــتند، گفت: هزینه ساخت یک مدرسه زیاد 
اســت، اما یک تبلت دانش آموزی با 1/۵میلیون 
تومان هزینه می تواند آمــوزش را در اختیار یک 
دانش آموز محروم قرار دهد. رضوان حکیم زاده با 
بیان اینکه کسانی که عالقه مند هستند در ادامه 
تحصیل کودکان مساعدت داشته باشند می توانند  
با خرید یک تبلت، مدرسه را در دست دانش آموز 
بگذارند. وی افزود: اگر این اتفاق نیفتد ممکن است 
تعدادی از دانش آموزان به جمعیت بازماندگان از 

تحصیل افزوده شوند .

فراسو

برداشت آزاد

 چهارشنبه ۱5مرداد ۱۳99  ۱5ذی الحجه ۱44۱ 5 آگوست 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 9۳۱2

بیمهریدرحقمرزبانان
فارس: سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا، با بیان 
اینکه بحث کولبران با قاچاقچیان در مرزها متفاوت است، گفت: 
برخــی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناســی در حق مرزبانان 
بی مهری می کنند و ادعا دارند مرزبانان نیروی انتظامی با کولبران 
مقابله می کنند که این اظهارات و نظرات کذب محض است و این 

عزیزان همواره مورد حمایت مرزبانان هستند.

کمکاریسازمانسنجشدربرگزاریکنکور
خانه ملت: رمضانعلی ســنگدوینی، نماینده مردم گرگان در 
مجلس، معتقد اســت: سازمان ســنجش و وزارت علوم بیش 
از چهار مــاه از زمان اعالم ورود ویروس کرونا به کشــور در 
اوایل اســفند ماه فرصت داشتند شرایط برگزاری آزمون های 
بزرگ را فراهم کنند که متأســفانه هیچ اقدامی در این مدت 

انجام ندادند. 
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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

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

افشای اسنادی تازه از نقش عربستان در بحران شبه جزیره

 خواب 9 ساله سعودی
 برای تجزیه یمن

  جهان  در حالی که نسخه ای جدید از توافق نامه 
ریاض بــرای ایجاد وحدت بین دولت مســتعفی 
یمن و جدایی طلبان جنوب منتشر شده، اسنادی 
به دست شبکه الجزیره رسیده که نشان می دهد 
عربستان سعودی چندسال پیش از شروع جنگ 
در یمن برای آن برنامه ریزی کرده است. این اسناد 
همچنین پرونده هایی را در برمی گیرند که همچنان 

باز هستند.
اســناد مذکور اثبات می کند سیاســت هایی که 
عربستان از سال ۲۰۱۱ در پیش گرفته، یمن را به 

وضعیت کنونی دچار کرده است.

پرونده جنوب»
براساس این اسناد، عربستان عالوه بر ارائه مرحله ای 
گزینــه نظام فدرالی در یمن، بــه مقوله »جدایی 
جنوب« به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها برای 
حل و فصل »مســئله جنــوب« برخورد می کند. 
ریاض درصدد پشــتیبانی و جــذب چندین نهاد 
جنوبی به دور از اطالع دولت مستعفی یمن بوده 
و برخی از رهبــران جنوبی را به منظور نظارت بر 
حــرکات و مواضع هر یک از طرفین در جنوب در 
ازای پشتیبانی مالی از آن ها، استخدام کرده است. 

این اســناد همچنین نشــان می دهند عربستان 
سعودی دستور جاسوسی در جلسات جنوبی ها را 
داده که با حمایت مالی بین المللی انجام می شده 
است. این اســناد فاش می کنند که برخی احزاب 
جنــوب که درصدد جدایی بوده اند، پس از امضای 
ابتکار عمل خلیج فارس در ســال ۲۰۱۱ موفق به 
دستیابی به حمایت قابل توجه عربستان شده اند و 
این مسئله کامالً برعکس آنچه بعدها ریاض درباره 
حمایت از دولت مستعفی یمن و تمامیت ارضی این 

کشور اعالم کرده، رخ داده است.

پرونده قبایل»
براساس این اسناد، راهبرد عربستان در یمن بر پایه 
تکه تکه کردن آن از طریــق حمایت از گروه های 
مختلف و نه دولت مستقر بوده تا از این گروه های 
قبیله ای و سیاسی به عنوان اهرم فشار و نفوذ برابر 
با قدرت و نفوذ دولت یمن اســتفاده کند و برخی 
از این احزاب را در راســتای تحقق منافع خود در 
یمن به مقابله با یکدیگر تحریک کرده اســت. در 

همین راستا، یک سند با عنوان »بسیار محرمانه« 
صورت جلسه کمیته ارزیابی اعتبارات شیوخ یمن را 
فاش می کند که توســط دفتر معاون امور امنیتی 
وزیر کشــور عربستان صادر شــده است و بیانگر 
تالش مداوم عربستان برای تثبیت اقتدار قبیله ای 
با حمایت مالی از برخی شــیوخ در ازای اطمینان 

از اجرای دستور کار و سیاست های ریاض است.
عالوه بر این عربستان همزمان با هزینه کردن مبالغ 
هنگفت به عنوان پرداخت شخصی به شیوخ قبایل، 
نسبت به پاســخ دادن به درخواست های مقامات 
دولت مســتعفی از جمله عبدربــه منصورهادی، 
رئیس جمهوری مستعفی یمن و محمد باسندوه، 

نخست وزیر موقت این کشور بی توجه بوده است.
این اسناد محرمانه همچنین تأیید می کنند ریاض 
برای مدیریت و اجرای عملیات های فردی خارج از 
تسلط دولت مســتعفی با شیوخ قبایل در ارتباط 
مداوم بوده و سعی داشته است تا با تقویت قبایل 
و حمایت مالی و تســلیحاتی از آن ها قدرت دولت 

را تجزیه کند.

اعتبارات قبایل»
اســناد مذکور شــامل اظهارات کامالً محرمانه ای 
هستند که در ۲۹ صفر ۱۴۳۱ هجری قمری توسط 
عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان مطرح 
شده و وی دستور می دهد مقامات کشورش مبلغ 
۵۰ میلیون ریال عربستان )حدود ۱۳ میلیون دالر( 
را برای تضمین وفاداری قبایل یمنی به عربستان در 

مناطق مرزی تهیه کنند.
در پیام تلگراف مــورخ ۱۹ رمضان ۱۴۳۳ هجری 
قمری که توسط قائم  مقام شورای وزیران عربستان 
برای ولیعهد این کشور ارسال شده است، نویسنده 
به یکی از بزرگان قبایل یمن، سفر وی به عربستان 
و مبالغی که دولت سعودی به وی اختصاص داده، 

اشاره می کند.

بازنگری در ائتالف ها»
در پیام دیگری که از طرف ســعود الفیصل، وزیر 
خارجه وقت عربستان خطاب به پادشاه این کشور 
در جمادی االول ۱۴۳۳ ارسال شده است، الفیصل 
اذعان می کند روابط کشــورش با یمن متمرکز بر 

شیوخ قبایل این کشور است.

ســعود الفیصل می گوید که جنــگ با حوثی ها 
)انصاراهلل( شدت گرفته و تأثیر شیوخ قبایل ناچیز 
اســت و آن ها قادر به حفاظت از امنیت عربستان 
نیستند و از این مسئله با هماهنگی نظام سابق به 
عنوان وسیله ای برای باج خواهی استفاده کرده اند. 
وزیر خارجه وقت یمن در این پیام خواستار تغییر 
ائتالف های عربســتان در یمــن و روی آوردن به 

جامعه مدنی و احزاب می شود.

پرونده انقالب حوثی ها»
این اسناد همچنین نشان می دهند عربستان نسبت 
به تمامی تحرکات انصاراهلل، دو سال پیش از فتح 
صنعا توسط آن ها یعنی در سال ۲۰۱۲ آگاه بوده، 
اما هیچ اقدامی نکرده و به آن ها اجازه داده تا دولت 

منصور هادی را سرنگون کنند. 
اما گزارشــی که توسط رئیس اطالعات عربستان 
در مارس ۲۰۱۲ ارائه شــده است، تمام تحرکات 
انصاراهلل، مکان های نگهداری اسلحه و نقش علی 
عبداهلل صالح در حمایت از آن ها برای به دســت 
گرفتن کنترل صنعا و مبالغی که برای تأمین مالی 

تحقق این هدف هزینه شده را نشان می دهد.
اسناد مذکور تأیید می کنند که مقامات عربستان 
توصیه رئیس دستگاه اطالعات خود درباره ضرورت 
تحرک برای جلوگیری از پیشروی انصاراهلل را نادیده 
گرفته و اجازه دادند آن ها به صنعا برســند. اینکه 
چرا عربستان اقدامی نکرده، معلوم نیست. ممکن 
اســت قدرت آن را نداشته یا اینکه به این نتیجه 
رسیده اســت پس از این اقدام می تواند با آشفته 
کردن یمن تسلط بیشتری بر آن داشته باشد، اما 
مهم ترین نتیجه گیری می تواند این باشد که بدین 
ترتیب عربستان توجیهی برای آغاز جنگ و نابودی 
کشور یمن و تحمیل مداخله نظامی مستقیم در آن 

پیدا کرده است.

منصور هادی و عربستان»
 یکی از اســناد حاکی از آن اســت که منصور 
هادی خواستار پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال 
ســعودی )حدود ۸ میلیون دالر( برای حمایت 
از وی در انتخابات ۲۰۱۲ به دنبال چشمپوشی 
عبداهلل صالح از قدرت شــده بــود، اما علی بن 
عبدالعزیــز الخضیری، قائم مقــام کمیته ویژه 
شــورای وزیران عربســتان در سندی خطاب 
به معاون امور امنیتی وزیر کشــور عربســتان 
می نویسد؛ حمایتی که منصور هادی خواستار 
آن است یک حمایت شــخصی است نه برای 

حمایت از وی در انتخابات.
الخضیری در این نامه پیشنهاد می دهد از منصور 
هادی تنها با یک میلیون دالر حمایت شــود. این 
اسناد فاش شده همچنین بیانگر اتهام علی محسن 
االحمر، معاون رئیس جمهوری مســتعفی یمن و 

جدیت وی در وفاداری به ریاض است.
از ســوی دیگر، طبق ســندی که در ۱۵فوریه 
۲۰۱۲ صادر شده است، عربستان برای به خدمت 
گرفتن و خریــدن روزنامه نگاران در یمن تالش 
کرده است. برپایه این ســند، ریاض همچنین 
درصدد یافتن رهبران تحت امر خود در شهرهای 
تعز و إب بوده تا این افراد طرح های عربســتان 
را اجرا کنند؛ چراکه این دو اســتان بزرگ ترین 
واحد جمعیتی یمن را تشکیل می دهند و حضور 

عربستان در آن ها ضعیف است.
ســندی دیگر به تاریخ ۱۲مارس ۲۰۱۲ حاکی از 
آن است که عربستان از تالش علی عبداهلل صالح 
برای تسهیل تسلط القاعده بر مناطق جنوبی یمن از 
طریق مهدی مقوله، فرمانده گارد ریاست جمهوری 
وابسته به خود در این مناطق آگاه بوده، اما با این 
وجود از طریق ابتکار عمل خلیج فارس به تأمین 

پوشش سیاسی از صالح ادامه داده است.

وزیرخارجه جدید لبنان:
 با کارشکنی های اسرائیل ©

مقابله خواهیم کرد
وهبه،  شــربل  فــارس: 
وزیرخارجه جدید لبنان که 
رســماً دیروز منصب خود 
را از وزیر خارجه پیشــین 
تحویل گرفت، تأکید کرد در 

راستای مقابله با کارشکنی های تل آویو و بازپسگیری 
منطقه اشــغالی »مزارع شبعا« تالش خواهد کرد. 
وی در ادامه گفت به روابط خود با یونیفل، اجرای 
قطعنامه ۱۷۰۱ و مقابله با کارشکنی های تل آویو 
و ترســیم مرزهای زمینی و دریایی و تالش برای 
بازپسگیری منطقه اشغالی »مزارع شبعا« و بخش  

لبنانی روستای »الغجر« پایبند خواهد بود. 

چین به دنبال رویکرد متوازن ©
در خاورمیانه

شورای آتالنتیک: جاناتان فولتون در یادداشتی 
در این اندیشکده نوشت: در توافق ایران و چین بر 
همکاری های نظامی و امنیتی تأکید شده، اما موارد 
مندرج در آن برای آمریکا و متحدان آن در خلیج 
]فارس[ تهدید خاصی محسوب نمی شود. مفاد این 
توافق حداقــل در کوتاه مدت تهدیدی برای ثبات 
خلیج فارس نخواهد بود. از همه مهم تر اینکه، ایران 
در این نوع شراکت با چین تنها نیست. عربستان و 
امارات هم دارای توافق مشارکت راهبردی با چین 
بوده اند. چیــن در خاورمیانه توپ های زیادی برای 
بازی دارد و در سراســر این منطقــه دارای منافع 
زیادی بوده و با بسیاری از کشورهای منطقه همچون 
ایران شراکت کامل دارد که ناشی از دهه ها تعامل 
دیپلماتیک و حجم عظیم تجارت و سرمایه گذاری 
با این کشورهاست. اگرچه شکی نیست که چین و 
ایران در قبال یکدیگر و در پیشبرد شراکت جامع 
راهبردی خود جدی هســتند، اما سودمندی این 
شراکت برای تهران به قیمت دیگر شرکای چین در 
خلیج ]فارس[ تمام نخواهد شد، بلکه چین در این 
منطقه رویکردی متعادل بر اساس منافع، در دستور 

کار قرار خواهد داد.

12/3713/10

23/5000/23 4/064/41

19/3320/05

5/426/16

19/5320/24

 فرصت طلبی طالبان ©
در بستر جنایت های جنگی خارجی ها 

در روزهای اخیر دولت انگلستان و به ویژه وزارت دفاع این کشور به شدت درگیر 
رسوایی پرونده جنایات نظامیان این کشور در افغانستان شده است. این رسوایی 
زمانی آغاز شد که سال گذشته شــبکه خبری بی.بی.سی و هفته نامه ساندی 
تایمز در تحقیقی مشــترک، ابعادی از اعمال جنایتکارانه و کشتار عمدی غیر 
نظامیان توســط نیروهای انگلیسی در افغانســتان را فاش کردند. در آن هنگام 
وزارت دفاع انگلیس ضمن بی اساس خواندن این اتهام ها، منکر سرپوش گذاشتن 
این وزارتخانه بر جرایم جنگی نیروهایش شــد. اکنون با افشــای برخی اسناد 
محرمانه وزارت دفاع با حکم دادگاه، روشن شده که دولت و وزارت دفاع انگلستان 
 از تمامــی این اقدام هــای جنایتکارانه مطلع بوده و ســعی در پنهان کردن آن 
داشته اند. بر همین اساس برخی نمایندگان مجلس این کشور خواستار توضیح 
وزیر دفاع و شفافیت عملکرد نیروهای انگلیسی در افغانستان شده اند. با این حال 
قابل یادآوری است که اتهام کشتار عمدی غیر نظامیان و انجام جنایت های جنگی 
در این کشور تنها متوجه نیروهای انگلیسی نیست، بلکه دیگر نیروهای خارجی 
مستقر در افغانستان و به ویژه نیروهای نظامی آمریکا نیز با اتهام هایی جدی در 
این رابطه مواجه هستند؛چنان که چندی پیش دادگاه بین المللی کیفری الهه 
از وجود مدارک و شواهدی در زمینه ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان  توسط 
ارتش و ســازمان اطالعات آمریکا خبر داد.در این شرایط اقدام ترامپ در تحریم 
دادگاه الهه و صدور فرمان عفو برای دو نظامی محکوم به جنایت های جنگی در 
افغانستان از یک سو و تالش کابینه انگلستان برای تدوین الیحه مصونیت قضایی 
کهنه سربازان حاضر در جنگ افغانستان و عراق از سوی دیگر،حکایت از آن دارد 
که نمی توان نســبت به پیگیری این جنایت ها و یا محاکمه عادالنه عامالن آن 

چندان امیدوار بود.                                                             
اما جدا از بحث پیگیری و یا ثمربخشی این تحقیقات و افشاگری ها، علنی شدن 
چنیــن مباحثی می تواند به برخی ابهام هــا و چرایی ها در مورد نحوه عملکرد 
نیروهای خارجی در افغانســتان و دالیل ناکامی آن ها پس از ۲۰ سال جنگ در 
این کشور پاسخ دهد. بر این اساس اکنون می توان توضیح داد که چرا و چگونه 
طالبان با وجود رویگردانی عمومی و شکست های سنگین اولیه، دوباره توانستند 
در میان مردم جا باز کرده و موفق به یارگیری مجدد از میان آن ها شوند. در عین 
حال افشاگری های اخیر روشن می کند که چرا برخی سیاستمداران افغانستان 
و در رأس آن ها حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین این کشور از امضای پیمان 
امنیتی با آمریکا سر باز زدند و آن را منوط به تحقق برخی شرایط، از جمله توقف 
عملیات های ویژه شــبانه کردند. در کنار همه این ها اکنون این موضوع بیشتر 
قابل درک اســت که چرا برخی نیروهای امنیتی افغانستان در مورد همکاری با 
فرماندهان و نیروهای خارجی اکراه نشان داده اند و حتی در برخی موارد به تقابل 
با آن ها پرداخته اند. در همین راستا ماجرای کشته شدن فرمانده برجسته ارتش 
افغانستان ژنرال عبدالرازق و ابهام ها در مورد نقش آمریکایی ها در این زمینه، هنوز 
هم برای بسیاری نظامیان افغان سؤال برانگیز باقی مانده است.                                                                                      
در هــر حال ذکر این نکات به ما یادآوری می کند که بخش عمده ای از ناکامی 
نیروهای خارجی در افغانستان را باید به نحوه عملکرد آن ها در این کشور نسبت 
داد. مردم افغانســتان با وجود شهرتشان به بیگانه ستیزی، برای سرنگونی رژیم 
طالبان و رهایی از قید و بندهای این رژیم در ابتدای امر واکنش منفی شدیدی 
نسبت به حضور نیروهای خارجی نشان ندادند، اما این نیروهای خارجی بودند که 
در ادامه مسیر با عملکرد نامناسب و گاهی  فاجعه بارشان، زمینه بدبینی دوباره 

این مردم به مداخله خارجی ها را فراهم کردند.    
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 جهان/ علوی  وزارت خارجه چین پس از قوت گرفتن احتمال 
امتناع  پی  در  متحده  ایاالت  از خاک  اخراج خبرنگاران چینی 
واشنگتن از تمدید روادید آن ها، رسماً از اقدام متقابل خبر داد. 
به گزارش فارس، »وانگ وِنبین« سخنگوی وزارت خارجه چین 
در نشست خبری گفت از تمدید نشدن روادید خبرنگاران چینی 
قانون محدود کردن  از تصویب  ایاالت متحده، پس  مستقر در 
روادید خبرنگاران چینی به ۹۰ روز توسط واشنگتن در ماه می، 
مطلع است. ونبین در ادامه توضیح داد: »ما از آمریکا می خواهیم 
که سرکوب سیاسی رسانه های چینی و خبرنگارانش را متوقف کند 
یا اینکه مجبور خواهیم شد اقدام های مناسب و ضروری را برای 

حفاظت از منافع مشروع خود انجام دهیم«.

این دیپلمات چینی ســپس بــه موضوع تصمیــم آمریکا برای 
تحریم شــرکت های نرم افزاری چینی و به صورت خاص نرم افزار 
 شــبکه اجتماعی »تیک تاک« پرداخته و این اقدام واشــنگتن را 
»زورگویی آشــکار« توصیف کرد. ونبین روز گذشــته نیز ضمن 
اعــالم مخالفت جدی پکن با این تصمیــم دولت آمریکا، گفت: 
»سیاست های تبعیض آمیز واشــنگتن باید متوقف شود«. هفته 
پیش نیز گروهی از ســناتورهای جمهوری خواه آمریکایی مدعی 
شدند چین تالش می کند تا با استفاده از نرم افزار شبکه اجتماعی 
»تیک تاک«، بر انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر امسال در این 
کشــور تأثیر بگذارد. تیک تاک یک شبکه اجتماعی چینی است 
که در ســال ۲۰۱6 در چین و یک سال بعد در کشورهای دنیا و 

به ۷۵ زبان عرضه شــد. این شبکه در جهان بیش از یک میلیارد 
کاربر دارد و تنها اپلیکیشنی است که به این سرعت همه گیر شده 
است. رویکرد مقابله ای تیم ترامپ در کاخ سفید علیه چین امروز به 
نرم افزارهای چینی هم رسیده و آمریکا از هر دستاویزی برای مقابله 

با چین و قدرت روز افزون آن استفاده می کند.

آمریکا به دنبال اخراج خبرنگاران چینی
تنش ها میان واشنگتن و پکن باال می گیرد

گزارش
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سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد انجام و 
اجرای کلیه خدمات مربوط به سرویس دوره ای انواع فن کویل، 
هواس�از و اگزاس�ت فن جهت مجموعه حرم مطهرحض�رت رضا )ع( را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز یکش�نبه م�ورخ 1399/05/19 ضمن مراجعه به آدرس س�ایت 
 http:// sem.aqr-harimeharm.org  اینترنتی استعالم ها و مناقصات به آدرس

 ) تلفن 31305243- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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س�ازمان  فنی و نگه�داری حرم مطه�ر رض�وی در نظر دارد 
تهی�ه و تحوی�ل بخش�ی از شیش�ه لمینت م�ورد نیاز خ�ود را 
از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار نمای�د .ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانند تا 
پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه م�ورخ 1399/05/21 ضم�ن مراجعه به  
س�ایت مناقصات س�ازمان فنی و نگه�داری حرم مطهر رض�وی به آدرس
  http:// sem.aqr-harimeharm.org  نس�بت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

نمایند. 

آگهی مناقصه 

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شركت قند چناران وابسته به آستان قدس رضوی واقع در شهرستان چناران در نظر دارد بمنظور تكمیل 
نیروی انس��انی مورد نیاز خود بش��رح جدول زیر و از میان واجدین ش��رایط،با برگزاری مصاحبه ش��خصیتی و 

تخصصی اقدام به جذب نیرو نماید:
آگهی استخدامی

س
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شركت قند چناران

مدارك الزمشرایط احرازجنسیتمدرك تحصیلی تعداد نفرعنوان شغلیردیف
لیسانس یا فوق لیسانس  یككارشناس مالی1

حسابداری
شرایط عمومی استخدامی مرد

كشور-دوسال سابقه كاری-
آشنا به قوانین مالیاتی وبیمه، 
حسابداری،حسابرسی و تهیه 

صورتهای مالی و قیمت تمام شده
افزار همكاران سیستم ICDL،نرم 
معدل مدرك دانشگاه حداقل 14

سن حداكثر25 سال

تصویرمدرك تحصیلی
تصویر كارت ملی و كارت پایان خدمت-

رزومه كامل كاری

فوق دیپلم یا لیسانس  یك تكنیسین مكانیك2
مكانیك

شرایط عمومی استخدامی كشور-مرد
دوسال سابقه كاری- كلیه گرایشها

تصویرمدرك تحصیلی
تصویر كارت ملی و كارت پایان خدمت-

رزومه كامل كاری
فوق دیپلم یا لیسانس  یكتكنیسین برق3

برق
شرایط عمومی استخدامی كشور-مرد

دوسال سابقه كاری- كلیه گرایشها
تصویرمدرك تحصیلی

تصویر كارت ملی و كارت پایان خدمت-
رزومه كامل كاری

كارشناس 4
كشاورزی

لیسانس یا فوق لیسانس  یك
كشاورزی

شرایط عمومی استخدامی كشور-مرد
دوسال سابقه كاری-

گرایش زراعت و اصالح نباتات

تصویرمدرك تحصیلی
تصویر كارت ملی و كارت پایان خدمت-

رزومه كامل كاری
لیسانس قندسازی،صنایع  یكمتصدی تولید5

غذایی یا شیمی
شرایط عمومی استخدامی كشور-مرد

دوسال سابقه كاری-
 

تصویرمدرك تحصیلی
تصویر كارت ملی و كارت پایان خدمت-

رزومه كامل كاری

متقاضیان محترم میتوانند تا تاریخ1399/05/25نسبت به ارسال مدارك خود به آدرس الكترونیكیchenaransugar@gmail.com اقدام نمایند.              

پادشاه فاسد به تبعید می رود©
خوآن کارلوس، پادشاه سابق اسپانیا 
در نامه ای خطاب به فرزندش فیلیپه 
ششم، پادشاه کنونی اسپانیا اعالم کرد: 
»من شما را از تصمیم خود برای ترک 
اسپانیا و نقل مکان به خارج از کشور 
مطلع می کنم«. هنوز مشخص نیست 
که او چه زمانی اسپانیا را ترک خواهد 
کرد و به کدام کشــور خواهد رفت. 
پادشاه پیشین اسپانیا که هم اکنون 
۸۲ سال دارد، در ژوئن ۲۰۱۴ میالدی پس از انتشار اخبار متعددی درباره رسوایی های 
مالی و اخالقی، از جمله روابط با زنان، دریافت رشــوه و داشتن حساب های پنهان در 
بانک های سوئیس و همچنین ریخت وپاش های مالی در دوران بحران اقتصادی اسپانیا، 

پس از چهار دهه حکمرانی از سلطنت کناره گیری کرد.

ایسنا: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت این 
کشور حضور نیروهایش در افغانستان را به زودی به 
حدود ۴هزارتن کاهش می دهد. وی به زمان دقیق 

خروج این نیروها اشاره نکرد.
جروزالم پســت: نیــروی هوایی ارتــش رژیم 
صهیونیســتی به چند نقطه در قنیطره در جنوب 
ســوریه حمله کــرد. بهانــه این حملــه، ادعای 
صهیونیســت ها مبنی بر بمب گذاری چند نفر در 
نوار مرزی با سوریه بوده است؛ حال آنکه بر اساس 

فیلم های منتشر شده، این افراد غیر نظامی بوده اند.
بلومبرگ: دولت هند در نخســتین سالگرد لغو 
خودمختاری ایالت جامو و کشمیر، در »سرینگر« 
پایتخت کشمیر مقررات حکومت نظامی ۴۸ ساعته 
وضع و دسترسی به اینترنت را به شدت محدود کرد.
المعلومه: فاضل الفتالوی، نماینده ائتالف الفتح در 
پارلمان عراق گفت برخی طرف های خارجی مانع 
اجرای توافق امضا شده میان بغداد و پکن هستند. 
این در حالی است که تا زمانی که این توافق ها فعال 

نشوند، عراق نمی تواند گامی رو به جلو بردارد.
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