
 

منادی وحدت، مدافع تشیع
پرونده ای برای شهید ثالث و فقیه اصولی، قاضی نوراهلل شوشتری

 ............ صفحه 5
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفت وگو با قدس: قالیباف در دیدار وزیر خارجه سوئیس:

:h حضرت زهرا
هر کس عبادات و 
کارهای خود را 

خالصانه برای خدا 
انجام دهد، خداوند 
بهترین مصلحت و 
برکات خود را برای 
او تقدیر می کند.  
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سالروز قیام خونین  17 شهریورماه سال 57 را گرامی می داریم

 شاهدی بر جایگاه علمی قاضی نوراهلل شوشتری
 شخصیت قاضی نوراهلل دارای گوهری تمدنی است

۵۰۰ نخبه ایرانی امسال به کشور 
باز می گردند

نیاز آموزش و پرورش به جذب معلم 
از سال 14۰1 برآورده می شود

آمریکا نمی تواند مذاکره را 
به ایران تحمیل کند

 ............ صفحه 6

 اسماعیلی درخواست آیت اهلل رئیسی از رهبرانقالب برای ادامه دادگاه های ویژه اقتصادی را تشریح کرد 

خواب مفسدان اقتصادی آشفته تر می شود

خودروهای داخلی به شکل 
بی سابقه ای گران شدند

دنده هوایی 
قیمت خودرو!

 سیاست  سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موافقت رهبر انقالب با تداوم فعالیت دادگاه های 
ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی گفت: از امروز دادگاه هــا به کار خود با برخی اصالحات 
ادامه خواهند داد. به گزارش ایســنا، غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران 
گفت: امروز آنچه که موجب زمینه حضور حقیر در جمع شما شده، تبیین استجازه ریاست 
قوه قضائیه از رهبر معظم انقالب در ارتباط با اســتمرار فعالیت دادگاه های انقالب اسالمی 
ویژه رســیدگی به اخالل در نظام اقتصادی کشــور است. ســخنگوی دستگاه قضا تأکید 
 کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاســد و معرفی گلوگاه های فســاد برنامه های ویژه ای دارد. 

 ............ صفحه 2اسماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد...

 اقتصاد  رونــد صعودی قیمت هــا در بازار 
چهارچرخ وطنی که از نیمه  دوم سال گذشته 
شروع شد با سیر نگران کننده ای ادامه پیدا کرده 
است. با در نظر گرفتن مجوز بررسی قیمت ها 
هر ســه ماه یک بار و افزایش ۱۰ تا 25میلیون 
تومانی قیمت ها طی دو روز اخیر، بیشــتر به 
داســتان هزار و یک شبی شبیه شده که قرار 
نیســت خاتمه یابد. در ابتدای ســال جاری و 
پس از تعطیالت کرونایی که بی نظمی در بازار 

خودرو موج می زد...

درمان بیمار نوروبالستوم 
براي نخستین بار

جوانه امید 
 بیماران در بخش

هسته ای 
بیمارستان رضوی

قدس 
گزارش می دهد

جمع آوری 
کودکان خیابانی؛ 

مأموریت 
فراموش شده

 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 3

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

عوامل خرابکاری 
در سایت 

غنی سازی نطنز 
شناسایی شده اند

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدصادق کوشکی 

توصیه ضــد ایرانی چند روز پیش مــارک دوبوویتز، رئیس البــی بنیاد دفاع از 
دموکراســی ها )FDD( و یعقوب نیگل از اعضای ارشد این مؤسسه به ترامپ در 
مقاله ای که تحت عنــوان »مقابله با ایران پیش از انتخابات نوامبر« صورت گرفت 
از چند جهت قابل بررسی است. این دو به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده اند در 

راستای افزایش فشار بر تهران در گام نخست...

 شوآف ضد ایرانی ترامپ 
با کمک البی صهیونیسم

 ............ صفحه 2

 سرکار خانم علیزاده همکار محترم حوزه فنی هنری  
درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت الهی  و برای شما و 
سایر بازماندگان  صبر  و شکیبایی مسئلت داریم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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فراخوان مناقصه نوبت  اول
بیمارستان علوی 
شرح در صفحه 8
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آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خرید تجهیزات 
ارتقای امنیت شبکه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا 
متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا س�اعت 12:30 روز پنجشنبه ش�نبه مورخ 1399/06/27 نسبت به تحویل 
مدارک و پیش�نهادات تکمیل شده مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره های تماس 32001166-051 و 051-32001039 

»مناقصه عمومی خرید تجهیزات امنیت شبکه«

,ع
99
06
10
1

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000073را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهردیف
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار 
)شرکت در مناقصه(

1

موضوع مناقصه عبارتست خرید لوله یو پی 
وی سی UPVC( 14(اینچ استاندارد 4 

متری مشبک و 200 متر لوله جدار یو پی 
وی سی  14 اینچ استاندارد 4 متری ساده  
جهت اجرای پروژه مجتمع بزد تربت جام 

طبق مشخصات فنی پیوست.

155/720/000/000 روز
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، 
واریز وجه نقد جهت فرایند شرکت در 
مناقصه به میزان  286/000/000ریال 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقص�ه گ�ران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/06/15 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 19 روزپنج شنبه مورخ 1399/06/20

مهلت ارسال پاسخ: ساعت 12 روزدوشنبه مورخ 1399/06/31
شرایط مناقصه گر :  - صرفا” خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
www.abfakhorasan.ir : شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی سایت اینترنتی
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نجات آب ، نجات زمین ، نجات زندگی . 
آگهی شركت در مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

تا تحقق بازگشتتا تحقق بازگشت
 میهمان لبنان خواهیم بود میهمان لبنان خواهیم بود

اسماعیل هنیه پس از دیدار تاریخی با سید مقاومت اسماعیل هنیه پس از دیدار تاریخی با سید مقاومت 
و ضمن بازدید از اردوگاه فلسطینی ها در بیروت:و ضمن بازدید از اردوگاه فلسطینی ها در بیروت:

 ............ صفحه  ............ صفحه 88

 سرکار خانم علیزاده همکار محترم حوزه فنی و هنری  
درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت الهی  و برای شما و سایر 

بازماندگان  صبر  و شکیبایی مسئلت داریم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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روزنامـه صبـح ایـران 2

ابالغ سالم و قدردانی رهبر معظم انقالب به فرمانده و مجموعه نیروی انتظامی  تسنیم: سردار محمد شیرازی در جمع فرماندهان، معاونان و رؤسای پلیس های تخصصی نیروی انتظامی در ستاد 
این نیرو ضمن ابالغ سالم و قدردانی حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( به فرمانده نیروی انتظامی و فرماندهان، کارکنان و خانواده های این نیروی تالشگر اظهار کرد: امنیت کشور مرهون 

آمادگی و بیداری کارکنان خدوم نیروی انتظامی است.

 سیاست  ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره 
به موافقــت رهبر انقالب با تــداوم فعالیت 
دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 
گفت: از امروز دادگاه ها به کار خود با برخی 
اصالحات ادامه خواهند داد. به گزارش ایسنا، 
غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری 
با خبرنگاران گفــت: امروز آنچه که موجب 
زمینه حضور حقیر در جمع شــما شــده، 
تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر 
معظم انقالب در ارتباط با اســتمرار فعالیت 
دادگاه های انقالب اســالمی ویژه رسیدگی 
به اخالل در نظام اقتصادی کشــور اســت. 
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: قوه قضائیه 
در برخورد با مفاســد و معرفی گلوگاه های 

فساد برنامه های ویژه ای دارد. 

 اراده برخورد با فساد »
همچنان وجود دارد

اسماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا 
زمانی که مفاســد وجود داشته باشد، هیچ 
گاه تغییر نخواهد کرد و این 
تغییر زمانــی خواهد بود که 
زمینه های فساد از بین برود. 
وی یادآور شد: دو سال پیش 
بنا بر ضرورت رئیس وقت قوه 
قضائیه درخواســت تشکیل 
دادگاه های ویژه را داشــتند. 
امروز شــرایط تغییری نکرده 
اســت و با در نظــر گرفتن 
شرایط و جهت برخورد قاطع، 
تصمیم مســئوالن قضایی بر 
اســتمرار ایــن دادگاه ها بود؛ 
بنابراین تالش ما برگزاری دادگاه ها منطبق 

با قانون بوده و هست.

 اصالح برخی رویه ها »
و قاطع بودن برخوردها

ســخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بررسی 
وضعیت روز و عملکرد دادگاه ها ما را به این 
نتیجه رساند با اصالح برخی رویه ها و قاطع 
بودن برخوردها می توان انتقادها را برطرف و 
مبارزه را شدت بخشید. اسماعیلی افزود: از 
امروز دادگاه ها به کار خود با برخی اصالحات 
ادامه خواهند داد. یکی از اصالحات این است 
که دادگاه های ما که شعبی از دادگاه انقالب 
بودند، صالحیت دادگاه های کیفری یک و دو 

و انقالب را داشته باشند. در وضعیت جدید 
صالحیت ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن 
پرونده جلوگیری شــود و با اصالحات یک 
دادنامه صادر می شود. وی ادامه داد: با توجه 
به عنوان اخالل اقتصادی و پراکنده بودن آن 
در قانون و کثرت موارد اتهامی سبب ارجاع 
پرونده های سبک به این دادگاه ها شده بود؛ 
بنابرایــن در این اصالحیه مقرر شــد موارد 
اخالل جزئی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود 
و اخالل کالن در این دادگاه ها بررسی شود تا 

دانه درشت ها محاکمه شوند.

 رفع انحصار وکال »
در دادگاه های اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ایراد قبلی 
دادگاه ها این بود که وکال در پرونده ها محدود 
اســت و در اصالحیه جدیــد انحصار وکالت 
برداشــته شد، گفت: همه وکال اعم از وکالی 
کانون وکالی مرکز و مرکز مشاوران می توانند 

در دادگاه های اقتصادی وکالت کنند. همچنین 
درباره نحوه اطالع رسانی دادگاه ها انتقادهایی 
بود که قرار شــد اطالع رسانی محاکم مانند 
سایر دادگاه ها و علنی باشد. وی تأکید کرد: بنا 
بر این است که این استجازه تا پایان شهریور 
۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضائیه براین است 
که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع 
قوانین خاص برای اســتمرار فعالیت شعب 
ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه 
مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه 
مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای آن 
خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: 
انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط 
و چارچوب قانونی خواهد بود. وی افزود: گفته 
شــده بود چرا به پرونده های قبل از استجازه 
رسیدگی می شــد که این موضوع هم لحاظ 
شد و مقرر شــد پرونده های بعد از مرداد ۹۷ 
رســیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و 
زمان های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین 

دادرســی کیفری شرط اصلی است؛ بنابراین 
آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها اجرا 

می شود.

 به جز احکام اعدام»
سایر احکام قطعی خواهد بود

اســماعیلی درباره قطعی بــودن احکام این 
دادگاه هــا گفت: به جز احکام اعدام، ســایر 
احکام قطعی خواهد بــود، البته این احکام 
شــامل مقررات اعاده دادرسی می شود. ماده 
۴۷۷ در مورد ایــن دادگاه ها اعمال خواهد 
شد؛ البته نیازمندی ها و خألها در این رابطه 
به مجلس اعالم می شود تا مجلس به صورت 
ویژه پیشــنهادهای ما را در رابطه با فعالیت 
دائمی شــعب بررسی کنند. وی تأکید کرد: 
موارد جزئی فســاد اقتصادی به سایر شعب 
محول شــده و آن ها رســیدگی می کنند؛ 
زیرا باید به آن جرایم هم رســیدگی شود و 
سایر شعب به آن ها رسیدگی خواهند کرد، 
ولی عمده مأموریت شعب ویژه ما رسیدگی 
به موارد کالن و عمده فساد اقتصادی است، 
برای اینکه مأموریت اصلی شان به فراموشی 
سپرده نشــود. سخنگوی قوه قضائیه یادآور 
شد: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای 
ما این است که آنچه در قانون آیین دادرسی 
کیفری آمده اســت، لحاظ شود و انتشار در 
چارچوب قوانیــن و مقررات خواهد بود. وی 
دربــاره تغییر تبصره مــاده ۴۸ قانون آیین 
دادرســی کیفری دربــاره وکالت گفت: قوه 
قضائیه پیشــنهاد اصالح انحصار را فقط در 
پرونده های اقتصادی داد و بررسی خود ماده 
و تغییر آن در مجلس شورای اسالمی است. 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی 
و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق 
مجرمانه می پردازند و اگر مصداق جزئی بود بر 
اساس تبصره بررسی می شود. بنابراین دیگر 
رأی چند ماهه نخواهیم داشــت و دالالن و 
کسانی که مجرم بوده اند محاکمه می شوند. 
ابزار تشــخیص دهنده سازمان شاکی یعنی 
بانک مرکــزی و وزارت صمت در کنار خود 
قاضی هستند، البته ما از قاضی می خواهیم 
تا مصادیق عمده و کالن مشــخص شود و 
مجلس به قانون شــفافیت بدهد. وی افزود: 
بر اســاس اصالحیه های جدید ما دیگر در 
دادگاه هــای ویژه رأی یک ســال و 6 ماه و 

این ها نخواهیم داشت.

اسماعیلی درخواست آیت اهلل رئیسی از رهبرانقالب برای ادامه دادگاه های ویژه اقتصادی را تشریح کرد

خواب مفسدان اقتصادی آشفته تر می شود

پول مالیات و عوارضی که دولت و شــهرداری ها از مردم می گیرند، دقیقاً برای س
چه اموری استفاده می شود؟ وظیفه نمایندگان مجلس این است که دولت را برای 
عملکرد و نحوه هزینه کرد ریال به ریال دارایی های مردم وادار به پاسخگویی کنند. 

اما متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. 09120003011
 وزارت آموزش و پرورش در رابطه با تشــریح نحوه بازگشایی مدارس برای سال س

تحصیلی جدید و چگونگی استفاده دانش آموزان از ساختار آموزشی به گونه ای عمل 
کرد که موجب سردرگمی و اضطراب مردم شد. این عملکرد ضعیف موجب بدبینی 
والدین به نظام آموزش و پرورش شده است. مردم نمی دانند فرزندانشان را به مدرسه 

بفرستند یا نه؟ 09330007821
 قیمت ها نسبت به سال قبل سه برابر شده است و درآمدها کمتر! از آنجایی که س

شرایط زندگی مسئوالن کشور با مردم کامالً متفاوت است، هیچ درکی از این فشار 
اقتصادی ندارند. این وظیفه رسانه هاست که از مسئوالن برای رسیدگی به مشکالت 
مردم مطالبه کند اّما متأســفانه رسانه ها هم با سکوتشان به ادامه این وضع دامن 
زده اند. از روزنامه قدس تقاضا می کنم برای رسیدگی به مشکالت مردم از مسئوالن 

مطالبه کند. 09150008526
 هر روز بر تعداد کودکان کار اضافه می شود. حتی شهرداری ها با طرح ساماندهی س

کودکان کار این مسئله غیر انسانی را قانونی کرده اند! کودکی که در این روزها باید در 
کالس درس و مدرسه باشد، سر چهارراه ها به فروختن روزنامه و گل مشغول است، آن 
هم با کاور منقش به آرم شهرداری! با تشکر از سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد 

مستضعفان و چندین نهاد دولتی و غیر دولتی به ظاهر مسئول. 09350008097

وعده روحانی برای پرداخت مطالبات مالی مجاهدان سالمت©
سیاست: حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی دیروز در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، افزود: در کنار معیشت و تأمین 
کاالهای اساسی مردم و مواد اولیه تولید برای 
کارخانجات، سالمت مردم مهم ترین اولویت 
اســت، از این نظر تأمین دارو جزو حوزه های 
اصلی و راهبردی است و دستگاه های ذی ربط 
با برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، نخواهند گذاشت که در این خصوص مردم احساس 
کمبود کنند. روحانی ادامه داد: از محل تســهیالت کرونایــی مطالبات کادر درمان که 
ایثارگرانه در ماه های اخیر در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا حضور داشته اند، تأمین 
خواهد شــد و در این خصوص با برنامه ریزی های انجام گرفته از ســوی بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات باید به سرعت پرداخت شود. در این جلسه همچنین 
وزیر راه و شهرســازی گزارشی از پیشرفت کار بورس امالک و دیگر راه های تأمین مالی 
پروژه های تولید مســکن انبوه ارائه کرد. رئیس جمهور ضمن تأکید بر حمایت و تقویت 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن به عنوان پیشــران رونق تولید و اشتغال، بهره گیری از 

شیوه های مختلف مشارکت مردم در تأمین مالی پروژه های تولید مسکن را الزم دانست.

برای تدوین برنامه هفتم توسعه حداکثر تا تیرماه وقت داریم©
سیاســت: محســن رضایی، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در آیین افتتاحیه نظام 
جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری 
دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
محوریــت تدوین سیاســت های کلی برنامه 
هفتم توسعه کشور، اظهار کرد: درست است 
یک ســال دیگر وقت داریم اما به دلیل اینکه 
سیاست های کلی چند ماه قبل از برنامه نویسی باید به دولت ابالغ شود و برنامه هفتم برنامه 
مهمی برای ماســت ، حداکثر ما باید بتوانیم تا تیر و اردیبهشت سال آینده سیاست های 
کلی را از مســیر اندیشگاهی و بخش های داخل مجمع بگذرانیم و خدمت رهبر انقالب 
ارائه کنیم و ایشان تصویب کنند و اردیبهشت ماه که ابالغ شد، دولت بعد بتواند آذر ماه 
آن را به مجلس بدهد و مجلس هم آن را در مدت سه ماه تصویب کند تا در سال ۱۴۰۱ 

به نتیجه برسد.

حضور صهیونیست ها در منطقه برگ برنده ای برای ایران است©
نویسنده  عطوان،  عبدالباری  سیاســت: 
سرشناس جهان عرب و ســردبیر روزنامه 
رأی الیوم در یادداشتی نوشت: حضور دولت 
اشغالگر صهیونیســتی در ساحل جنوبی 
خلیج فارس برگ برنده ای برای ایران است؛ 
زیرا صهیونیســت ها از این پس در تیررس 
موشــک ها، قایق های جنگی و کماندوهای 
ایرانی خواهند بود. وجود پایگاه های اسرائیلی در امارات و بحرین و درپی آن ها عربستان 
هــزاران کیلومتر راه موشــک ها و پهپادهای ایرانی را کوتاه تر می کنــد و ایران دیگر به 
پایگاه های سوری و لبنانی نیازی نخواهد داشت. عطوان در پایان می نویسد: ایران پیش این 
چندین بار تهدید و اعالم کرده است اگر آمریکایی ها تعرضی کنند، پایگاه های نظامی آن ها 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد، بی شک این تهدید پایگاه ها و 
مراکز اسرائیلی در صورت تأسیس را شامل خواهد شد و اگر جنگی رخ دهد، تمام آن ها 
اهدافی مشروع برای ایران خواهند بود و دیگر بازوهای ایران در منطقه یعنی حزب اهلل لبنان 

و الحشدالشعبی عراق و جنبش انصاراهلل یمن هم دست بسته نخواهند بود.

©aواکنش مجلس خبرگان به اهانت علیه پیامبر اسالم
ایســنا: به دنبال اقدام های توهین آمیز علیه قرآن و پیامبر اسالم)ص(، رئیس مجلس 
خبرگان رهبری در بیانیه ای این اقدام ها را محکوم کرد. در این بیانیه آمده اســت: این 
ســؤال جدی وجود دارد که چرا هر از گاهی، عده ای آزادانه و با جرئت تمام به خشونت 
علیه دین اسالم و اعتقادهای مسلمانان دست می زنند و با جریحه دار کردن احساسات 
شــهروندان مسلمان، همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمین و پیروان سایر ادیان را در 
برخی کشورها به مخاطره می اندازند و به بهانه آزادی بیان، برخورد جدی و عبرت آموزی 
با آن ها نمی شود؟! آیا ضرورت ندارد که سردمداران جوامع غربی به خاطر حفظ ظاهر هم 
که شده با برخورد جدی، جلو این نوع افراط گری ها و اقدام های خشونت بار و نژادپرستانه 

که در واقع اهانت به همه ادیان ابراهیمی است را بگیرند؟!

وزیران دفاع هند و ایران دیدار کردند©
ایرنا: »راج نات ســینک« وزیر دفاع هند در 
مسیر سفر به مسکو با سرتیپ امیر حاتمی، 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران دیدار و گفت وگو 
کــرد. در دیدار وزیران دفــاع ایران و هند 
موضوعات منطقه ای، دوجانبه و بین المللی 
مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.  وزیر 
دفاع هند پس از دیدار با سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع کشورمان در تهران با اشاره به 
این دیدار در صفحه توییترش نوشت: دیداری بسیار ثمربخش با سرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع ایران در تهران داشــتم. درباره مسائل امنیتی منطقه از جمله افغانستان و 
همچنین مسائل همکاری دوجانبه گفت وگو کردیم. این نخستین سفر یک مقام بلند 

پایه هند به ایران از زمان شیوع کووید-۱۹ است.

مالک ماشین سازی تبریز راهی زندان شد©
فارس: احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در  تذکری اظهار کرد: سرانجام 
با مرارت های بسیار مش قربانعلی از مالکیت ماشین سازی خلع و به اتهام اخالل در نظام 
ارزی کشور راهی زندان شد. وی افزود: همچنین طراح سناریوهای ناصواب و واگذاری که 
مسبب اصلی آشفتگی امروز واحدهایی چون کشت و صنعت مغان، ماشین سازی و هپکو 
و بســیاری از واحدهای مهم بود راهی زندان شــد و رئیس قوه قضائیه به تازگی دستور 
رسیدگی به پرونده های وی را صادر کرد که تسریع در این موضوع ضروری است. وی  با 
یادآوری اینکه بیش از  هشت ماه است که سازمان خصوصی سازی اعاده ماشین سازی 
به هیدرو را ابالغ کرده، گفت: ســرانجام ماه گذشــته هیئت عامــل هیدرو در کارخانه 
ماشین سازی حاضر شد و اعمال مالکیت هیدرو را کلید زد، با وجود این همچنان مدیران 
صندوق بازنشستگی که کاتالیزور واگذاری ظالمانه این شرکت به مش قربانعلی بودند به 

مدیریت کاسبکارانه خود ادامه می دهند.

 شوآف ضد ایرانی ترامپ ©
با کمک البی صهیونیسم

توصیه ضــد ایرانی چنــد روز پیش مارک 
دوبوویتــز، رئیــس البــی بنیاد دفــاع از 
دموکراســی ها )FDD( و یعقــوب نیگل از 
اعضای ارشــد این مؤسســه بــه ترامپ در 
مقاله ای کــه تحت عنوان »مقابلــه با ایران 
پیش از انتخابات نوامبــر« صورت گرفت از 
چند جهت قابل بررســی اســت. این دو به 
رئیس جمهــور آمریکا توصیــه کرده اند در 
راستای افزایش فشار بر تهران در گام نخست، 
کل بخش مالی ایران را در فهرست سیاه قرار 
داده و ۱۳ بانک باقیمانده در سوئیفت )جامعه 
جهانی ارتباط های مالی بین بانکی( را از این 
سامانه پیام رسان خارج کند. آن ها همچنین 
پیشنهاد داده اند چنانچه مکانیسم ماشه موفق 
شــود، دولت بعدی آمریکا باید از اهرم فشار 
ایجاد شده برای مذاکره بر سر »یک قطعنامه 

بهتر« استفاده کند.
به نظر می رســد توصیه هــای اعضای البی 
اف.دی.دی که از مشاوران غیررسمی ترامپ 
در امور ایران هم محسوب شده و نقش فعالی 
در تروریســم اقتصادی علیه تهران داشته و 
روابط نزدیک و دیرینه ای با رژیم صهیونیستی 
دارنــد را در راســتای افزایش فشــارها بر 
جمهوری اســالمی باید تعبیر کرد. با وجود 
این، آنچه مســلم به نظر می رسد، آن است 
که پیشنهادهای جدید، بار جدی در موضوع 
تحریم برای ایران نداشته و الفی توخالی است. 
واقعیت آن اســت کــه ایاالت متحده در دو 
سال اخیر با سردمداری باالترین مقام اجرایی 
خود پیرو »سیاست فشار حداکثری« آنچه در 
چنته داشته اند را علیه تهران اجرایی کرده اند؛ 
اما دســتاورد این سیاســت غیرانسانی چه 
شــد؟ این بود که از زمانی که فشارها علیه 
جمهوری اسالمی در دوره ترامپ به حداکثر 
خود رسید، نوعی ازهم گسیختگی جدی در 
ساختارهای تحریم های ضد ایرانی یانکی ها 
پدید آمد؛ یعنی درحالی که در درون جامعه 
آمریکایی نزاعی سخت در نوع رابطه با تهران 
ایجاد شد، در ســوی مقابل هم ایران بیکار 
ننشسته و در همین زمان بر اساس آمارهای 
موجود ما تا 6۰۰ هزار بشکه صادرات نفتی 
داشــته ایم. در بعد سیاســی هم جمهوری 
اســالمی به توســعه همه جانبه همکاری ها 
با کشــورهای غیر غربی اقدام کرده و روابط 
تجاری خود را توســعه داده است، به ویژه با 
ونزوئال که آن هم یکی از دولت هایی است که 
تحت مصادیق تحریم های حداکثری آمریکا 
قرار دارد. تفاهم نامه 25 ساله همکاری های 
راهبردی میان ایران و چین در شــرف اقدام 
اســت و تاکنون دو بار سیاســت های ضد 
ایرانی واشــنگتن که از کانال شورای امنیت 
سازمان ملل پیش می رود، با رأی منفی اعضا 
به بن بســت خورده و واشــنگتن بازنده این 
رویکرد بوده اســت. همزمان تمایل کشورها 
و حتی اتحادیه اروپــا به عنوان نزدیک ترین 
متحد یانکی هــا برای عبــور از تحریم های 
ایاالت متحده و برقــراری رابطه با جمهوری 
اسالمی افزایش یافته و سردمداران کاخ سفید 
را در منزوی ترین موقعیت تاریخی آن ها در 

صحنه جهانی قرار داده است.
پــس به نظر می رســد ایــن اقــدام بنیاد 
صهیونیستی دفاع از دموکراسی ها کارکردی 
فراتر از روندهای تبلیغاتی علیه کشــورمان 
نداشته و درصحنه میدانی هیچ ارزش اجرایی 
نخواهد داشــت. نباید فراموش کرد بنیادی 
ماننــد FDD برای تأمیــن منابع مالی خود 
هر از چند گاهی مجبور به ارائه گزارش هایی 
این گونــه اســت. علت تأســیس نهادهایی 
این گونه در بحــث براندازی و تضعیف نظام 
جمهوری اسالمی ایران تعریف شده و بر این 
اســاس آن ها با ارائه این گزارش ها به دنبال 
آن هســتند تا ماهیت وجودی خود را حفظ 
کنند. گزارش ضــد ایرانی اخیر این بنیاد را 
هم باید در همین دســته تقسیم بندی کرد؛ 
چراکه به نظر می رســد با توجه به بن بست 
خوردن سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه 
کشــورمان دیگر کاری از یانکی ها ســاخته 
نیست و این گونه اقدام ها هم در بحث فشار 

روانی بر کشورمان صورت می گیرد.
اما در نهایت اینکه پیشــنهادکنندگان البی 
بنیــاد دفاع از دمو کراســی ها هــدف از این 
سیاست را ایجاد شورش های خیابانی در ایران 
و دامن زدن بــه ناآرامی های داخلی عنوان و 
اعالم کردند. به اذعان آن ها این اقدام، اکسیژن 
مالی تهران را قطع کرده، ســبب دامن زدن 
بــه تظاهرات ها و اعتصاب های کارگری علیه 
جمهوری اسالمی شده و برای مذاکرات آینده، 
اهرم فشار ایجاد خواهد کرد. ولی باید تأکید 
کرد این رؤیا برای آن ها توهم دست نیافتنی ای 
بیش نیســت؛ چــرا که حمایــت آمریکا از 
شورش های داخلی در کشورمان چیز جدیدی 
نیست. ماهیت سیاست تحریم های ضد ایرانی 
در نهایت فروپاشی نظام جمهوری اسالمی را 
هدف گرفته است و از سوی دیگر سردمداران 
گذشته کاخ سفید در طول ۴۰ سال گذشته 
از بیان این نکته که به دنبال نابودی اصل نظام 
 هستند، ابایی نداشته اند. پس پیشنهادهای 
اف. دی. دی هم در نهایت نمایش تبلیغاتی 
بیش نیســت که هیچ دستاورد میدانی برای 

یانکی ها به دنبال نخواهد داشت.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

در ارتباط با انتشار 
جزئیات دادگاه، 
بنای ما این است که 
آنچه در قانون آیین 
دادرسی کیفری 
آمده است، لحاظ 
شود و انتشار در 
چارچوب قوانین و 
مقررات خواهد بود

بــــــــرش

سیاست: بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی در گفت وگویــی اظهار کرد: بارها حمالت ســایبری را 
دفع کردیم و تعداد زیادی خرابکاری های صنعتی داشــتیم و 
نمایشگاهی از موارد کشف شده داریم و این ها مواردی نیست 
که به بازرس انتساب بدهیم. وی خاطرنشان کرد: باید مراقبت 
کنیم و مراقبت خوبی هم انجام شده و اشراف کامل وجود دارد. 
کمالوندی درباره اتفاقی که در نطنز رخ داد نیز گفت: این اتفاق 
متأسفانه جنبه خرابکاری دارد و سازمان های امنیتی هستند که 
باید دقیق بررسی کنند و قرار هم بر این بوده که آن ها در این 

باره اظهارنظر کنند و تحقیقاتشان ادامه دارد.
معاون رئیس ســازمان انرژی اتمی که در شبکه یک گفت وگو 
می کرد، افزود: تا آنجایی که اطالع داریم عوامل را کشف کرده اند 

و دالیل، روش و چگونگی را هم می دانند و در حقیقت نسبت 
به این موضوع اشراف دارند. کمالوندی در عین حال یادآور شد: 

جزئیات دقیق را نمی دانیم، اما تا اندازه ای به ما گفته شده و چون 
موضوع در دست پیگیری و بررسی است، معذوریم که  بیشتر در 
این رابطه صحبت کنیم. به گزارش فارس، بامداد پنجشنبه  ۱2 
تیرماه یکی از ســوله های در حال تکمیل در محوطه باز سایت 
نطنز دچار آسیب شد و در همان زمان کمالوندی اعالم کرد این 
رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه ای به فعالیت های 
جاری این مجموعه نیز وارد نکرده اســت. یک روز بعد کیوان 
خسروی، ســخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعالم 
کرد: بررسی های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه های 
ذی ربط، علت وقوع حادثه در مجتمع هسته ای شهید مصطفی 
احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنجشنبه ۱2 تیرماه به وقوع 

پیوست به صورت دقیق مشخص کرده است.

سیاســت: وزیر امور خارجه سوئیس که بامداد شنبه در سفری 
ســه روزه وارد ایران شــد، روز گذشته با برخی مقامات کشورمان 
دیدار داشت. یکی از برنامه های رسمی وزیر امور خارجه سوئیس 
در سفر به ایران حضور در جلسه گرامیداشت یک صدمین سالگرد 
آغاز روابط دو کشور است. ایگنازیو کاسیس عصر دیروز در سخنانی 
درباره روابط میان دو کشــور گفت: صلح و تجارت دو عامل مهم 
در توســعه کشورهاست و بیش از یک صد سال از روابط ما با ایران 
می گذرد. ما امروز در حضور شما هستیم تا بگوییم سوئیس همواره 
به دنبال صلح و آرامش بوده است. وی با اشاره به نقش میانجیگرانه 
سوئیس بین ایران و آمریکا تصریح کرد: تالش سوئیس آن است که 
حداقل های گفت وگوی بین دو کشور برقرار شود. کاسیس اضافه 
کرد: معتقدم روابط عالی دو کشور ایران و سوئیس پس از کرونا در 

جهت روابط علمی و گردشگری توسعه یابد.

قالیباف: واشنگتن نمی تواند مذاکره را به ما تحمیل کند»
اما وزیر خارجه سوئیس روز گذشته با رئیس مجلس نیز دیدار 
داشت. محمدباقر قالیباف در این دیدار تأکید کرد ملت ایران به 
دلیل تحریم های یکجانبه، ظالمانه و خالف قانون آمریکا نسبت 
به این کشور بدبین هستند، از این رو تصمیم قطعی دولت و ملت 
ایران تقویت اقتصاد و فناوری درونی جهت عبور از بحران با توجه 
به ظرفیت باالی کشورمان است. قالیباف در ادامه با بیان اینکه 
جمهوری اســالمی در چارچوب اصول خود رویکرد همکاری با 
تمام کشورها را دارد، اظهار کرد: در کنار این همکاری با هرگونه 
ســلطه مخالف بوده و عدم مذاکره بــا آمریکا نیز به دلیل نگاه 
سلطه طلبانه آن هاست و ملت ایران هرگز از خساراتی که به دلیل 
تحریم های آمریکایی به وجود آمده، نمی گذرد. رئیس قوه مقننه 
در ادامه با بیان اینکه اروپای مســتقل قابلیت ایجاد روابط روان 
با ایران را دارد، عنوان کرد: اروپا نباید تحت تأثیر سیاســت های 

واشنگتن قرار بگیرد، به ویژه که اقدام های آن ها سبب بی ثباتی و 
ناامنی در منطقه شده است.

شرکت های سوئیسی به سرمایه گذاری در ایران ادامه می دهند»
وزیر خارجه ســوئیس نیز در این دیدار با بیان اینکه امروز ایران به 
خاطر مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه رنج می برد، 
گفت: امیدواریم جشن صدسالگی آغاز روابط میان ایران و سوئیس، 
تقویت روابط میان دو کشــور را بیش ازپیش رقم بزند و ما بتوانیم 
به نقش خود به عنوان حافــظ منافع به خوبی عمل کنیم. وی در 
ادامه با اشاره به کانال مالی که به تازگی میان دو کشور ایجاد شده 
است، اظهار کرد: این کانال مالی به جریان سیال درآمدهای ایران 
به خصوص در حوزه غذا و دارو کمک می کند که البته اقدام کمی 

بوده و باید گسترش یابد.
ایگنازیو کاســیس پس از این دیدار نیــز در پیامی توییتری 
ابراز تمایل شــرکت های این کشور برای ســرمایه گذاری در 
ایران باوجود تحریم های آمریــکا را اعالم کرد. وی در صفحه 
کاربری توییترش نوشت: شرکت های سوئیسی به لطف کانال 
بشردوســتانه برای پرداخت هزینه های غــذا و دارو با وجود 

تحریم های اقتصادی به سرمایه گذاری در ایران ادامه می دهند.

آب نبات چوبی دیگر برای رضایت تهران؟»
تأکید وزیر خارجه سوئیس بر گشایش های بیشتر در حوزه ارتباط 
مالی با جمهوری اسالمی در حالی است که پیش ازاین تحلیلگران، 
گفت وگو میان دو طرف بر ســر کانال مالــی را یکی از محورهای 
احتمالی دیدار کاسیس با مقامات تهران می دانستند. گفتنی است 
پس از اعالم خروج یکجانبه دولت ترامپ از توافق نامه هســته ای 
با ایران )۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷( شرکای اروپایی برجام در راضی 
نگه داشتن ایران و همچنین متقاعد کردن تهران برای ماندن در این 
توافق از کانال اعتباری خود موسوم به اینستکس رونمایی کردند؛ 
اما با گذشت نزدیک به دو سال از این اقدام اروپا امروز مشخص شده 
این گام هیچ منفعتی برای ایران نداشته است. این در حالی است 
کــه همزمان با افزایش انتقادهای تهران از بی عملی اروپا در عمل 
به وعده های برجامی، ســوئیس به عنوان دولتی بی طرف در حوزه 
اروپایی بهمن ماه سال گذشــته از ایجاد کانال مالی بشردوستانه 
اختصاصی خود در راستای انتقال دارو و مواد غذایی به ایران خبر 
داد. وزارت خارجــه ایران پس از راه اندازی آزمایشــی این توافق با 
مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجــی خزانه داری آمریکا، آن را 
کانال مالی »محدودی« خواند که با سروصدا باز کردند، ولی اجازه 
نمی دهند منابعی که درجاهای مختلف داریم را در این کانال وارد 
کنیم. پس در نهایت هر چند به نظر ایجاد کانال اعتباری از سوی 
سوئیس برای گسترش تبادالت مالی بشردوستانه با تهران گامی 
مثبت تلقی می شود، اما کافی نیست و چیزی جز آب نبات چوبی 
دیگر برای راضی نگه داشتن تهران نیست. در شرایطی که واشنگتن 
هر روز گام های ضد ایرانی جدیدی رو می کند، جمهوری اسالمی از 
شرکای اروپایی به عنوان طرفین برجام انتظار حمایت جدی تر برای 

بهره مندی از منافع این توافق دارد و این خواسته معقولی است.

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

چهره ها

انرژی هسته ای

سیاست خارجی

annotation@qudsonline.ir
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

قالیباف در دیدار وزیر خارجه سوئیس:

عواملخرابکاریدرسایتغنیسازینطنزشناساییشدهاند

آمریکانمیتواندمذاکرهرابهایرانتحمیلکند

موافقترهبریبادرخواسترئیسقوهقضائیه
تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده های 

مفسدان اقتصادی 
میزان: رهبر معظم انقالب اســالمی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر 
تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقالب اسالمی جهت رسیدگی به پرونده های اخاللگران 
و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصالحات، با این درخواست موافقت کردند. آیت اهلل 
رئیســی در نامه ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت های اعالم شده در نامه دو سال 
پیش قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده 
است به زودی پیشنهادها و نیازمندی های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، 

قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد شد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

مسابقه مجازی »مصباح الهدی« ویژه ماه محرم الحرام برگزار می شود    آستان نیوز: این مسابقه از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی طراحی شده و به صورت مجازی در بارگاه منور امام 
هشتم )ع( برگزار می شود. منبع سؤاالت این مسابقه کتاب »امام حسین)ع( و قرآن« است و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت حرم به آدرس razavi.aqr.ir و با انتخاب سامانه مسابقات اینترنتی حرم مطهر 

رضوی و عضویت در آن منبع را دانلود کنند و بارؤیت سؤاالت، پاسخ نامه را تکمیل و تا 17 مهر1399 به سامانه پیامکی 3000802222 ارسال کنند و یکی از برندگان این مسابقه قرآنی باشند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r از سوی فدراسیون فوتبال ایران انجام شد

 اهدای فرش »یادبود جام جهانی 2018 روسیه« ©
به موزه ورزش آستان قدس رضوی

آستان: مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضــوی از اهدای فرش 
»یادبود جام جهانی 2018 روســیه« به 
موزه ورزش آستان قدس رضوی توسط 

فدراسیون فوتبال کشورمان خبر داد.
علیرضا تاج فیروز مدیرعامل مؤسســه 
تربیت بدنی آســتان قدس رضوی در 

رابطه با اهدای این فرش نفیس گفت: پس از برگزاری مسابقه نهایی جام حذفی 
فوتبال میان دو تیم تراکتورســازی و استقالل، فرش »یادبود جام جهانی 2018 
روسیه« از سوی فدراسیون فوتبال ایران و با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی 

از مسئوالن استانی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.
وی بابیان این نکته که پنج تخته از این فرش بافته شده، اضافه کرد: در حال حاضر 
یک تخته فرش در موزه فیفا در کشور سوئیس، یک تخته فرش در موزه فدراسیون 
فوتبال روسیه، یک تخته فرش در کمیته المپیک، یک تخته فرش در فدراسیون 
فوتبال ایران نگهداری می شود و تخته پنجم هم به موزه آستان قدس رضوی اهدا 
شد.تاج فیروز ادامه داد: با توجه به اینکه این فرش های اهدایی در اماکن ورزشی 
جهان نگهداری می شود، قرار است این فرش اهدایی هم در موزه ورزش مؤسسه 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی نگهداری شود.
وی ایــن فــرش را یادبود جام جهانی 2018 روســیه خوانــد و افزود: هر یک 
ازاین دست بافته ها، به هر مجموعه ای که اهدا شده، نماد آن مجموعه هم در باالی 
فرش جانمایی شده است؛ بر باالی فرش اهدایی به آستان قدس رضوی نیز تصویر 
بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( بافته شده است.این مقام مسئول تأکید کرد: می توان 
گفت از این فرش تنها پنج تخته در جهان وجود دارد و تخته پنجم باوجود تصویر 
گنبد و بارگاه نورانی امام هشتم)ع(، فرشی منحصربه فرد محسوب می شود.وی 
بابیان مختصات فیزیکی و بافت فرش هم اظهار کرد: این اثر هنری به ابعاد 2 در 
3 متر و از جنس ابریشم است که در مدت هشت ماه به دست هنرمندان تبریزی 
بافته شده اســت. بافت پنج تخته، مدت دو سال از جام جهانی 2018 روسیه تا 

امسال به طول انجامیده است.

به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی صورت می گیرد

آموزش مهارت های زندگی ویژه زوجین در فضای مجازی©
آستان: رئیس مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی گفت: ویژه برنامه 
آموزشی مهارت های زندگی ویژه زوجین جوان تحت عنوان »بروید باهم بسازید« 
به صورت زنده در اینستاگرام زندگی به سبک رضوی اجرا می شود.فاطمه دژبرد 
ضمــن اعالم این خبر اظهار کرد: این برنامه بــا رویکرد بیان عناوینی همچون 
»سازگاری و مدارا در زندگی مشترک« و »احسان و گذشت در زندگی مشترک« از 
سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی طراحی شده و باهدف آشنا 

کردن زوج های جوان با مهارت های زندگی برگزار می شود.
وی افــزود: پرداختــن به موضوع »ســازگاری و مدارا در زندگی مشــترک« در 
قالب دو جلســه و با ارائه راهکارهای مؤثر در اســتحکام روابط زوجین توســط 
حجت االسالم والمسلمین جوانشیر در روزهای 13 و 19 شهریور اجرا خواهد شد.
دژبــرد گفت: همچنیــن  در قالب برنامــه زنده آموزشــی مهارت های زندگی 
حجت االسالم والمسلمین عباسی به تبیین موضوع »احسان و گذشت در زندگی 

مشترک« در روزهای 26 شهریورماه و دوم مهرماه خواهد پرداخت.  
وی گفت: زوج های عالقه مند  می توانند با مراجعه به صفحه اینســتاگرام زندگی 
به ســبک رضوی به آدرس https://www.instagram.com/zendegi_razavi از 

ویژه برنامه آموزشی مهارت های زندگی بهره مند شوند.

به مناسبت بازگشایی مدارس کشور توسط موزه ملی ملک رقم خورد

معرفی کتاب های چاپ سنگی »الف و با« و »کلیله و دمنه« ©
آستان: به مناسبت بازگشایی مدارس 
کشــور دو کتاب نفیس چاپ ســنگی 
مصــور »الف و بــا« و »کلیلــه و دمنه« 
کتابخانه و موزه ملی ملک معرفی شد. 
این دو کتاب چاپ ســنگی که قدمت 
آن هــا به اوایل دوره قاجار بر می گردد و 
از نخستین کتاب های آموزشی کودکان 

کشور محســوب می شود، به صورت فاکسی میله )نســخه عکسی( و در قطع 
رحلی بازنشر شده و در میز ویژه کتاب های آموزشی کتابخانه و موزه ملی ملک، 
بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آســتان قدس رضوی در تهران در معرض نمایش 
قــرار دارد. در حال حاضر با توجه به توقف ارائه خدمات حضوری این موقوفه به 
دلیل بحران بیماری کرونا، عالقه مندان به ویژه پژوهشگران می توانند از خدمات 
www. غیرحضوری و مجازی این مؤسسه با مراجعه به وب سایت آن به نشانی

malekmuseum.org استفاده کنند.

یک کتاب دیگر ویژه کودکان توسط به نشر منتشر شد

قصه های زندگی امام رضاj در دو جلد©
آســتان: مجموعه دو جلدی »قصه های زندگی امام رضــا)ع(« ویژه کودکان 
از ســوی به نشر)انتشارات آســتان قدس رضوی( منتشر شد. »رضا جان خوش 
آمدی« و »مرغابی های میهمان« عنوان های این مجموعه هستند که به قلم مجید 
مالمحمدی از نویسندگان برجسته حوزه ادبیات دینی کودکان نوشته شده است.
»رضــا جان خوش  آمدي« دربردارنده 16 قصــه از زندگی امام رضا)ع( از تولد تا 
امامت آن حضرت با عنوان های رضا جان خوش آمدی، مقام رضا، میهمان های 
مدینه، جانشین امام کاظم)ع(، کودک مسیحی، شهادت پدر، مجازات اسراف و... 
است.»مرغابي هاي میهمان« نیز 1۵ داستان زندگی امام رضا)ع( را از سفر به طرف 
خراسان تا زمان شهادت ایشــان در بر مي گیرد که بیان کننده صفات کرامت، 
مهربانی، بخشش و خصائل درخشان امام رضا)ع( است.هر کدام از این آثار در قطع 
وزیری و شمارگان 2 هزار نسخه همراه با تصویرگری امید خلیفی منتشر شده و 
در فروشگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر در مشهد و سراسر کشور با 

قیمت 1۵0 هزار ریال در دسترس کودکان ایران زمین قرار دارد. 

 آستان   هرچند هنوز تصمیم قاطع و مشخصی 
روز  هر  و  نشده  گرفته  مدارس  بازگشایی  برای 
خبر جدیدی در این خصوص منتشر می شود، 
اما شرایط فعلی بیانگر این است که بازگشایی 
مدارس و حضور دانش آموزان اصالً عادی و مانند 
هرسال نخواهد بود. در این بین، بنیاد فرهنگی 
این تهدید را به  رضوی تالش داشته است که 
فرصت تبدیل کرده و خود را برای شرایط جدید 
آماده کند. دکتر حسین باغگلی، مدیرعامل بنیاد 
در  بنیاد  این  آموزشی  رویکرد  رضوی  فرهنگی 
سال تحصیلی جدید را در گفت وگو با قدس بیان 

کرده است.

 آقای باغگلی، پیش از اینکه رویکرد های   
آموزش بنیاد را برای ســال آینده توضیح 
دهید، بفرماییــد چه نکاتی را برای تدوین 

این رویکردها در نظر داشتید؟
در سال های اخیر، ســطح انتظار از کلیت نظام 
آمــوزش و پرورش در حال تغییر اســت، امروزه 
یکی از مطالبات بسیار جدی والدین این است که 
مدارس بتوانند دانش آموزان را برای زندگی واقعی 
آماده کنند. نظام آمــوزش و پرورش جمهوری 
اسالمی چند سالی است که با سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش تالش کرده تا خط مشی خود 
را برای تربیت نسل جدید مشخص کند. هدف ما 
نیز مدل سازی و استفاده از ظرفیت مدرسه برای 
ایجاد مدل اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش است. به همین جهت، بنیاد شعار خود را 
»توانمند شدن برای زیست مؤمنانه و انقالبی در 
دنیای معاصر« در نظر گرفته و در تالش است تا 
مطالبی که به دانش آموزان منتقل می شــود به 

زندگی آن ها نیز پیوند بخورد.

 در رویکردهای خود برای سال تحصیلی،   
نگاه تربیتی بنیاد فرهنگی رضوی نیز دیده 

شده است؟

جریان آموزش و تربیت نســل آینده 
یکی از مهم ترین موضوعاتی است که 
هر جامعه و هر خانواده ای با آن درگیر 
است. همه دوست داریم که فرزندان و 
نسل آینده ضمن فهم دقیق ارزش های 
دینی، معنوی، فرهنگی و تمدنی بتوانند 
آن ها را در زندگی خود به عرصه ظهور 
برســانند و چیزی به آن اضافه کنند، 
به همین دلیل در تمام جوامع مسئله 
تربیت نســل یکی از مسائل جدی و 
کلیدی اســت. در رویکرد اســالمی، 
تربیت نســل، صرفاً با هدف ساختن 
جامعه آینده نیست، بلکه آماده سازی 
آدم ها برای قرار گرفتن در جریان یک 
زندگی بی نهایت اســت و باور ما این 
است که یکی از بزرگ ترین کمک هایی 
که بنیاد می تواند به آموزش کشــور 
بکند، تجربه مدل اجرایی سند تحول 
در مدارس امام رضا )ع( و ایجاد زمینه 
الزم برای انتقال آن به ســایر مدارس 

ابتدای  اســت.از  کشــور 
نیز، مسئله  بنیاد  تشکیل 
باالترین  از  یکــی  تربیت 
اولویت ها بــوده و مدارس 
امام رضا)ع( به عنوان یکی 
پیشــرو  مجموعه های  از 
در حــوزه تعلیم و تربیت 
همــواره به ایــن موضوع 
توجه داشــته اند. هر چند 
در ســال جدیــد با توجه 
به شــرایط خاص و شیوع 
کرونا نیاز بود تا خود را با 
وضعیت جدید وفق دهیم، 
اما همواره مســئله تربیت 
را نیــز در کنــار آموزش 
مدنظر داشتیم، هرچند با 
توجه به شــرایط کرونایی 
که در آن قرار داریم قطعاً 
پیچیدگی های فعالیت های 

تربیتی بیشتر خواهد بود.

با توجه به استمرار شرایط کرونایی در   
کشــور در خصوص رویکرد های بنیاد در 

سال تحصیلی جدید توضیح دهید.
از حدود ســه ماه پیش، مجموعه مطالعاتی در 
خصوص تجارب ســال گذشــته بنیاد فرهنگی 
رضــوی و همچنیــن  تحقیقاتــی را در مورد 
مدارس پیشــرو در داخل و خارج کشــور انجام 
دادیم و مبتنی بر آن به این نتیجه رســیدیم که 
برای طراحــی رویکرد آموزشــی و تربیتی باید 
این پیش فرض را قبول کنیم که مدارس در سال 
جدید در خوشبینانه ترین حالت نیمه حضوری و 
در یک سناریو کمی سختگیرانه کامالً به صورت 
غیر حضوری دایــر خواهد بود. به همین منظور 
بنیاد، نرم افزار اختصاصی با نام »ســیب رضوی« 
)ســامانه یادگیــری برخط( طراحــی کرد که 
آموزش های خود که از قبل تولید شده است را به 

صورت چندرسانه ای در آن قرار دهد. 

این تولیدات توســط مجموعه خاصی   
انجام شده است؟

یکی از نکات حائز اهمیت در طراحی این نرم افزار 
این اســت که تمام محصوالت با همکاری همه 
معلمان مدارس امام رضا)ع( تولید شده است. از 
حدود سه ماه پیش دپارتمان های تخصصی برای 
هر واحد درسی شــکل گرفت و تولیدات شروع 
شد و در واقع مالکیت معنوی همه این تولیدات 
متعلق به همه معلمان مدارس امام رضا )ع( است. 
با شروع این فعالیت، شعار بنیاد فرهنگی رضوی 
را از بدنه اجرایی مدرسه آغاز کردیم و معلمان ما 
تجربه یک کار تیمی موفق را در بازه زمانی بسیار 

کم بدست آوردند که بسیار ارزشمند است.

با وجود نرم افزار »شاد« اپلیکیشن شما   
چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

نرم افزار سیب رضوی مکمل سامانه شاد است. از 
زمان شروع برای طراحی این نرم افزار، با مدیران 

آموزش و پرورش نواحی که ما در آنجا مدرســه 
داریم جلسات متعددی برگزار و چگونگی استفاده 
از این نرم افزار در کنار ســامانه شاد مورد بحث 

قرار گرفت.

یکی از مســائل مهــم والدین، حضور   
دانش آموزان در فضای مجازی و به تبع آن 
آســیب های مبتنی بر آن است، برای این 

موضوع راه حلی اندیشیده اید؟
بله همین طور اســت، فضای مجــازی با وجود 
مزیت های زیادی که دارد می تواند آسیب هایی را 
نیز به همراه داشته باشد، کارشناسان ما در بنیاد 
ضمن توجه به این نکته که آموزش ها و همچنین 
خــود نرم افزار باید جذابیت های زیادی داشــته 
باشد تا دانش آموزان برای دنبال کردن آن رغبت 
داشته باشند، آموزش آفالین را نیز به امکانات این 
سامانه اضافه کردند و مطالب به صورت روزانه و 
هفتگی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. 
با وجود این ویژگی در نرم افزار، والدین می توانند 
ســاعاتی را که خود می تواننــد حضور و نظارت 
داشته باشــند را تنظیم و نرم افزار را در اختیار 
فرزند خود قرار دهند.همچنین نرم افزار »سیب 
رضوی« دارای نســخه »ولی« و »معلم« نیز هست 
که هر کــدام می توانند کارهای مدیریتی الزم را 
در این فضا انجام و اطالعات الزم و کافی داشته 
باشند؛ بنابراین بخش اول آموزش های ما آموزش 

های برون خط یا آفالین خواهد بود.

در پایان بفرمایید آیا در سال جدید به   
مدارس امام رضا)ع( اضافه خواهد شد؟

مدارس امام رضا)ع( دارای 30 سال سابقه و 19 
واحد آموزشی و همچنین 7 هزار دانش آموز است 
و یکی از فعالیت های سال جدید بنیاد فرهنگی 
رضوی، اضافه شدن دبیرستان دوره دوم دخترانه 
در رشــته علوم و معارف اســالمی است که در 
منطقه خواجه ربیع، کار خود را آغاز خواهد کرد.

نرم افزار سیب 
رضوی مکمل 

سامانه شاد است. 
از زمان شروع 

برای طراحی 
این نرم افزار، با 

مدیران آموزش و 
پرورش نواحی که 
ما در آنجا مدرسه 

داریم جلسات 
متعددی برگزار و 
چگونگی استفاده 

از این نرم افزار در 
کنار سامانه شاد 
مورد بحث قرار 

گرفت

بــــــــرش

 در گفت وگو با مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی ضمن تبیین رویکردهای آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 معرفی شد

j سیب رضوی، سامانه ای برای  یادگیری برخط در مدارس امام رضا

خـــبر
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معاون کتابخانه های این سازمان اعالم کرد

بازگشایی کتابخانه آستان قدس با هماهنگی مقامات بهداشتی

 شهرداری س��بزوار در نظر دارد به استنادبند 
)د( تبص��ره 4 بودجه مصوب س��ال 99 نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری 11 واحدتج��اری در زیرزمین،یک 
واح��د درطبق��ه همک��ف و ی��ک واح��د درطبقه 
کتب��ی  مزای��ده  طری��ق  از  امیری��ه  ارگ  اول 
اق��دام نماید.ل��ذا متقاضیان م��ی توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیش��ترودریافت ف��رم مربوطه 
ب��ه واحدقرارداده��ای ش��هرداری مراجعه و یا 
ب��ا ش��ماره تلفن05144241781تم��اس حاصل 
فرمایند..مبلغ س��پرده شرکت در مزایده بابت 
هری��ک ازواحدهامعادل5درص��د قیم��ت پایه 
بص��ورت نقدیاضمانت نام��ه بانک��ی می باش��د. 
ضمن��ًا ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول هری��ک از 
پیشنهادها مختار اس��ت. آخرین  مهلت شرکت 
در مزای��ده و تحویل پاکت های پیش��نهادی به 
دبیرخان��ه ش��هرداری پایان وق��ت اداری راس 
م��ورخ 99/6/27  س��اعت13:10روزپنج ش��نبه 
م��ی باش��د. مزای��ده رأس س��اعت 10 صبح روز 
ش��نبه مورخ 99/6/29در محل س��الن جلس��ات 

شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی- شهردار سبزوار

 آگهی تجدیدمزایده
 )نوبت دوم(
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ش�رکت آب و فاضالب استان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عموم�ی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری )عملیات اجرایی تکمیل و 
ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر نیشابور( به شماره فراخوان 2099001446000072 را از طریق 
س�امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی 
از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقص�ه گ�ران در صورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان 
در س�امانه 1399/06/12 می باش�د .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 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد –ابتدای 

خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

www.abfakhorasan.ir : شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی سایت اینترنتی
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نجات آب هدیه ای به آیندگان است . 
 » فراخوان تجدید  ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  خدمات پیمانکاری « نوبت دوم

* موضوع مزایده: آگهی  مزایده عمومی واگذاری نگهداری وبهره برداری پاركینگ پایانه بار یزد 
   http://setadiran.ir زمان انتشار در سایت :  از ساعت 07:00 روز شنبه  مورخ  1399/06/15 درسامانه ستاد به نشانی  *

می باشد.
 *  مهلت  ومحل  دریافت  اس�ناد :  تا س�اعت 14:00 روز پنجشنبه مورخ  1399/06/27  درسامانه ستاد به نشانی 

http://setadiran.ir  می باشد.
 *  مهلت و محل تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ  1399/06/29 همراه با تحویل اصل فیش بارگذاری 

شده در سامانه ستاد به دبیرخانه حراست اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد.
* میزان سپرده شركت درمزایده : نگهداری وبهره برداری پاركینگ پایانه بار یزد مبلغ 210،000،000ریال بصورت فیش 
بانكی جداگانه، واریزی بحساب بانك مركزی به شماره 4001063706373510  نزد بانك مركزی یا بصورت ضمانتنامه 

بانكی.
*  ساعت ، روز و محل بازگشائی پیشنهادها : ساعت 10:00 روز یكشنبه مورخ  1399/06/30  

جهت كسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت http://setadiran.ir                                                  م الف752/شناسه آگهی970924
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آگهــی  مزایده عمومی  اجاره شماره 5099003205000010
)شماره 10-1399(  اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان یزد  )نوبت دوم(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

 آستان کتابخانه های آستان قدس رضوی پس از تعطیلی 
یکماهه بــه دنبال دومین پیک کرونا، ارائه خدمات حضوری 
خود را با رعایت دســتورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و هماهنگی با ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
همچنین با شــرایط جدید حضور و استفاده مراجعان، از سر 
گرفتند.معاون کتابخانه های آستان قدس رضوی ضمن اعالم 
این خبر گفت: کتابخانه  های آستان قدس رضوی در سطح 
اســتان خراســان رضوی که به علت وضعیت قرمز کرونایی 
از 1۵ مردادماه با ابالغ معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم 

پزشکی و همچنین ستاد پیشگیری و مقابله با بحران کرونای 
آستان قدس رضوی تعطیل اعالم شده بود، از دیروز فعالیت 
حضوری خود را از سر گرفتند.حسین خسروی در خصوص 
ســاعات ارائه خدمات، تصریح کرد: کتابخانه مرکزی آستان 
قدس در بخش های تاالر محققان، امانت و کتابخانه تخصصی 
اهل البیت)ع( از ســاعت 7:30 تا 19 و در ســایر بخش ها از 

ساعت 7:30 تا 13 به ارائه خدمات به مراجعان می پردازد.
وی افزود: کتابخانه های وابســته در مشــهد نیز از ســاعت 
7:30 تا 19 و کتابخانه های وابســته در سایر شهرستان های 

خراسان رضوی از ساعت 7:30 تا 13 ارائه خدمات دارند که 
در صورت اســتقبال و درخواست مراجعان شهرستان ها، این 
ساعت قابل افزایش است.خســروی با اشاره به ملزوم بودن 
مراجعان به رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 
و دستکش، بر عدم همراه داشتن لوازمی چون کتاب شخصی، 
تبلت، لپ  تاپ، کیف، کوله  پشتی در فضای کتابخانه تأکید کرد.

معاون کتابخانه های آســتان قدس رضوی، سالمندان و افراد 
مبتالبه بیماری های زمینه ای را از حضور در فضای کتابخانه 
منع کرد و گفت: پیشنهاد می کنیم این افراد از طریق درگاه 

کتابخانه دیجیتال آســتان قدس به آدرس digital.aqr.ir از 
خدمات بهره مند شوند.

وی همچنین از تعطیلی کارگاه های آموزشــی، نشســت ها 
و فعالیت های عمومــی حضوری تا اطالع ثانــوی خبر داد 
و اظهار کــرد: این برنامه ها تا حد امــکان به صورت مجازی 
برگزار می شود.خسروی همچنین خاطرنشان کرد: به منظور 
جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفظ سالمتی اعضا، همه 
منابع برگشتی حداقل به مدت یک هفته قرنطینه شده و از 

امانت مجدد آن ها جلوگیری می شود.

 آستان برای نخســتین بار در شرق کشور و خراسان رضوی 
درمان بیمار نوروبالستوم با MIBG قرار است در بخش پزشکي 
هســته اي بیمارستان رضوی انجام شــود. این درمان تاکنون 
فقط در تهران و به صورت خیلي محدود انجام مي شده و براي 
بیماران مقاوم به رژیم هاي شیمی درمانی، غیرقابل جراحی و عود 

بعد از پیوند مغز استخوان کاربرد فراوانی دارد.

قاب رضوی

 جوانه امید بیماران در بخش
 هسته ای بیمارستان رضوی

عکس ها: مسعود نوذری/ عکس رضوی

درمان بیمار نوروبالستوم براي نخستین بار
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 زنان ایرانی مسئولیت تاریخی خود را درک کنند اندیشه: جمیله علم الهدی، رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در نشست رونمایی از کتاب »جنسی زدگی و خودشئ انگاری 
در زنان« گفت: زنان ایرانی عالوه بر انواع سه گانه خشونت، دچار یک نوع خشونت خاص نیز هستند؛ چرا که از یک جهت دیگر با نگاه ابزاری به عنوان ابزار توسعه استعمار دیده می شوند. در زمان رضاخان با حذف حجاب و 
تحمیل آزادی های جنسی، ماشین مدرنیزاسیون در ایران به راه افتاد، یعنی در آن زمان زنان ایرانی به عنوان پیشقراول تحمیل مدرنیته در نظر گرفته شدند. وقت آن است که زنان ایرانی مسئولیت تاریخی خود را درک کنند.

»کانت و مسئله متافیزیک« به زودی منتشر می شود©
ایبنا: کتاب »کانت و مسئله متافیزیک« نوشته »مارتین هایدگر«، ترجمه »مهدی 
نصر« به زودی از ســوی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو منتشر 
می شــود.کتاب پیش رو، جلد سوم از مجموعه آثار هایدگر، منتشر شده در سال 
1929 است و اثری برجسته در دوره نخست تفکر هایدگر به شمار می آید. بسیاری 
از مفســران، آن را قسمتی مهم از بخش دوم »هستی و زمان« می دانند که هرگز 
با عنوان هســتی و زمان2 نگاشته نشد. آن طور که در فقره هشتم هستی و زمان 
می خوانیم، تفکرات ســه شخصیت فلســفه غرب »دکارت«، »ارسطو« و »کانت«، 
نقشــی اصلی در این بخش نگاشته نشده ایفا می کنند. در این میانه، گام نخست، 
»آمــوزه کانت درباره شــاکله مندی و زمان به مثابه مرحله مقدماتی بسامســئله 
زمان مندی« بوده است. موضوع کتاب کانت و مسئله متافیزیک هم همین است. 
از این رو، این کتاب پیوندی تنگاتنگ با هستی و زمان دارد.نشر پگاه روزگار نو با 
توجه به تاریخ و فلســفه رشته ها و حوزه های علوم، با نگاهی کل نگر، علوم انسانی 
را در بستر تاریخی و در نسبت با سیاست و حل مسائل اجتماعی مورد توجه قرار 
داده اســت. جایگاه رشته ها در کلیت علوم انسانی، تاریخ شکل گیری، پیدایش و 
تکوین علوم، تأثیر و تأثر متفکرین بر هم، منابع اصلی و مروری، ارتباط میان آن ها 
و تناسب اثر با فضای علمی کشورمان، سیر تولید و عرضه کتاب های پگاه روزگار 

نو را شکل می دهد.
در چکیده این کتاب آمده اســت: »تفســیر هایدگر از کانت، درخشــان و بسیار 
بحث برانگیز اســت و تنگناهای کانت پژوهی متعارف را از هم دریده است. متفکر 
اصیل همیشــه در حال گفت وگو با فالسفه مهم قبلی است. اما مواجهه هایدگر 
با کانت، انقالبی است. او کانت را نه فیلسوفی معرفت شناس، بلکه اندیشمندی به 
دنبال شالوده گذاری متافیزیک و بنیانی استوار برای متافیزیک یعنی قوام هستی 
هستندگان قلمداد می کند که درنهایت مسیری به جز تحلیل پدیدارشناسانه دازاین 
پیشــاروی او نیســت«.این اثر که دارای پنج بخش و 6ضمیمه است، به زودی در 
شمارگان ۵۰۰ نسخه از سوی نشر پگاه روزگار نو در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.

به چالش کشیدن محوریت آمریکا و اروپا در »گاِه نقد«©
اندیشه: این شــماره از مجله »گاهِ نقد«، 
نخستین جلد از مجموعه سه جلدی گاِه 
نقد علــوم اجتماعی با موضــوع »جدال 
الگوهای توســعه در نشر ایران« است که 
جلد نخست، بر الگوهای توسعه نئولیبرال 
تمرکز کرده اســت و به بررسی و تحلیل 
توسعه و الگوهای گوناگون آن در فضای 
نشر کشور می پردازد و با تمرکز بر الگوهای نئولیبرال و کّمی نگر، ویژگی های آن ها 
و الگوهای جایگزین را نقد و بررسی می کند. در این شماره مهم ترین و اصلی ترین 
ناشران حوزه توسعه واکاوی شده و کتاب های هرکدام از این ناشران نقد و بررسی 
می شــود. »گفتار«، »دیدار«، »هشــدار« و »نقدوار« بخش های گوناگون این شماره 
هســتند که هرکدام از زاویه ای ویژه به توســعه و ویژگی های آن در آینه کتاب ها 
نگریسته اند. در »گفتار«، علیرضا حدادی، سردبیر این شماره از »گاهِ نقد«، سری به 
تاریخچه توسعه و خاستگاه های آن می زند و با نگاهی به تاریخ چندصدساله غرب، 

الگوی توسعه ایشان و تالش برای جهانی کردن آن را موشکافی می کند.
در »دیدار«، نخست محسن امین در ویژگی های اصلی توسعه چون وچرا می کند و 
با قراردادن توسعه در برابر پساتوسعه، به آسیب شناسی آن می پردازد و با نگاهی به 
نظریات پسااستعماری و شرق شناسی، محوریت آمریکا و اروپا در الگوی توسعه را 
به چالش می کشد. در ادامه ایمان عابدی، با بررسی پیوند میان انسان و توسعه، به 
جایگاه انسان در الگوهای توسعه می پردازد و ابعاد فرهنگی و روانی توسعه موجود و 

توسعه مطلوب را واکاوی می کند.
در بخش »هشدار«، سیدمحمدرضا دادگستر به نقد و بررسی نئولیبرالیسم ایرانی و 
کارگزاران و نمایندگان آن پرداخته است و مکتب نیاوران و اعضای آن را به عنوان 
مهم ترین نماینده الگوی نئولیبرال و بازار آزاد در برنامه ریزی های توسعه در ایران 
معرفی و بررسی می کند. سپس مهدی امیدی به جست وجوی عدالت در نحله های 
معاصر لیبرالــی می پردازد و دیدگاه های گروه هــای برابری طلب، اختیارگرایان و 

جماعت گرایان را با یکدیگر مقایسه می کند.

 اندیشه/ فاطمی نسب  انقالب اسالمی در ذات 
خودش در همه حوزه ها انقالبی مردمی است. همین 
اصل ابتدایی به باور اندیشــمندان داخل و خارج، 
وجه ممیز انقالب اسالمی با سایر انقالب های جهان 
است. روشن است که مسئله مردمی بودن تنها در 
ساختارهای مشــخصی مانند انتخابات و... خالصه 
نمی شــود و این ویژگی در واقع به معنای، جایگاه 
اساسی و اصلی مردم در همه شئونات یک جامعه 
اســالمی اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست، هنر و... 
است. با نگاهی به اقدام ها و سخنرانی های رهبری 
در سه دهه اخیر، می توان به اهمیت نقش مردم در 
تداوم انقالب اسالمی پی برد. دکتر جمال یزدانی، 
پژوهشــگر حوزه فرهنگ و ارتباطات در پژوهش 
خود به طرح اندیشه ای رهبری در راهبری انقالب 
اسالمی پرداخته است که بخشی از این پژوهش را 

از زبان وی می شنویم.

4 محور کلی در اندیشه رهبری»
رهبری در 3۰ سال گذشته در شئوناتی که بخشی 
ناظر به حکومت اســت و بخشــی ناظر به مردم، 
سازوکارهایی داشته اند که قابل ارزیابی است. من در 
پژوهش خودم قسمت هایی را بررسی کرده ام که به 
حوزه مردم و امت برمی گردد. چهار محور در اندیشه 
رهبری قابل ردیابی اســت. محور نخســت، محور 
گفتمانی و محتوایی اســت؛ محور دوم بین الملل؛ 
محور سوم مدیریتی و ســاختاری و محور چهارم 
محور نهادی است؛ یعنی ســاختارهای اجتماعی 
مثل نهــاد علم، نهادهای اجتماعــی که جامعه را 
تشکیل می دهند و مردم هم با آن ها سروکار دارند. 
پرمطلب ترین بخش هم همین بخش نهادی است؛ 
چراکه نهادها متکثر اند و مردم هم با همین نهادها 

زندگی می کنند. 

زیربنای همه پیشرفت ها گفتمان است»
هر کــدام از این چهار محــور در کلیدواژه های 
مخصوص خود نمایان می شــود که به این شرح 
است: در حوزه محتوایی و گفتمانی کلیدواژه های 
تبیین، آگاهی بخشــی و اقناع عمومی )که میان 
همــه این چهارپایــه همین حــوزه گفتمانی و 
محتوایی اصل اســت، یعنی همه پیشرفت ها بر 
اســاس همین گفتمان اســت(، در حوزه نهادی 
کلیدواژه های سیاســت، فرهنــگ، هنر جامعه، 

ایمــان و واســپاری حداکثــری امور بــه مردم 
اســت. در حوزه بین الملل کلیدواژه های اساسی 
ساماندهی جبهه مستضعفین و مقاومت در برابر 
مستکبران، در حوزه ســاختاری و مدیریتی هم 
ساده ســازی امور، در دســترس بودن و خدمت 

کلیدواژه های اساسی هستند. 

 تبیین اندیشه امام»
نخستین قدم بخش گفتمانی 

مــن در ادامه به شــرح و تبیین بخش گفتمانی و 
محتوایی طرح کلی رهبری می پردازم. نخســتین 
اقدامی که توسط رهبر به صورت مستمر در هدایت 
جبهه مردمی صورت گرفته، تبیین اندیشــه امام 
به صورت عمومی و مســتمر است. یعنی ایشان با 
تبیین گفتمــان امام در نظر دارند آن چهره اصیل 
و مبنایی اســالمی انقالب حفظ شود و مردم دچار 

تحریف نگردند.
محور دیگــر در حوزه محتوایی، ادبیات ســازی و 
تولید خطــوط گفتمانی متنوع و متکثر اســت. 
مردم متکثر اند و نیازهایشــان هم متکثر است. در 
تئوری گفتمان می گویند گفتمان های زیادی تولید 
می شود که رقیب های گفتمانی زیادی هم دارند و 
بنا به توجه مردم، برخــی از آن ها تقویت و برخی 
حذف می شوند، برخی افراد هم به گفتمان رقیب 
می پیوندند، اما مهم این اســت که شما چطور این 

فضا را مدیریت کنید. 

توانایی در رهبری اجتماعی»
مســئله هدایت گفتمان ها و مقابله با گفتمان های 
رقیب یکی از اصول اساســی رهبــری اجتماعی 
است. درواقع این موضوع توانایی ایشان در رهبری 
اجتماعی را نشان می دهد. مثالً شریعتی در دوران 
خود از جهــت تولید ادبیات و گفتمان های متکثر 
و متنوع، رهبــری اجتماعی می کند. گفتمان های 
رهبری هم در بســیاری موارد موفق شده اند و در 
برخــی هم به علت کم توجهی مغفــول مانده اند. 
گفتمان هایــی مثــل گام دوم و عدالت خواهی پی 
گرفته شــده اند و برخی مثل جنبــش نرم افزاری 
مغفــول مانده اند. محور دیگــر در حوزه محتوایی 
گفتمان ایثار و شهادت، دیدار با خانوده شهدا، تأکید 
بــر راهیان نور و... این گفتمان در حضرت امام هم 

فوق العاده ساری و جاری است.

دیدارهای مستقیم و متنوع با مردم»
محور دیگر در حــوزه محتوایی و گفتمانی، دیدار 
مســتقیم با مردم اســت که حجــم باالیی را هم 
دربرمی گیرد. در موضوعات بســیار متنوعی مثل 
پیام های ورزشی و... رهبری فعاالنه حضور داشته اند 
که این ها در جهت دهی به توده مردم بسیار اثرگذار 
اســت. محور دیگر در حــوزه محتوایی، گفتمان 
امیدبخشــی برای حرکت اســت. در نظر داشته 
باشید این امیدبخشــی را رهبری در کنار یا ذیل 
گفتمان های دیگر نیاوردند، بلکه یک محور مستقل 

و جداگانه ای برای آن در نظر 
گرفتند کــه این جای تأمل و 
بررسی دارد. محور دیگر بحث 
تقدس زدایی است؛ در جایگاه 
قابلیت  شــدت  بــه  رهبری 
اینکه فرد به یک فرد غیرقابل 
دســترس و نقد تبدیل شود 
وجود دارد. بنابراین هم رهبری 

و هــم حضرت امــام روی این 
مسئله تأکید داشتند، مسئله ای 
که بسیار روی تصحیح و تعدیل 
نگاه توده مردم به والیت فقیه 
اثرگذار اســت. بارهــا از امام و 
رهبری بحــث تقدس زدایی را 
و  شنیده   سخنرانی هایشان  در 
دیده ایم.محــور دیگر در حوزه 
محتوایــی و گفتمانی، ضریب 
دادن به حرکت هــای مردمی 
اســت.  مختلف  حوزه های  در 
شاهد مثال هم تعریف رهبری 
در  مردمــی  حرکت هــای  از 
ســخنرانی های مختلف است. 
مثالً کارگران هفت تپه، فرودگاه 

امام )که می خواســتند بروند غزه( توزیع گوشــت 
در سبزوار. اگر دقت کنید تنوع موضوعات و نحوه 
پرداختــن به این موضوعات نیز خود بســیار حائز 
اهمیت اســت و می توان از آن حرکت مردمی الگو 

و مدل گرفت و آن را توسعه داد. 

عدم تحمیل نگاه به مردم »
محور دیگر در حــوزه محتوایی و گفتمانی، زمان 
دادن برای رشد و عدم تحمیل نگاه به مردم است. 
اگر بناست مردم را جهت دهی کنیم زمان دادن و 
عدم تحمیل نظرات وجه جدی در این زمینه دارد. 
مردم تحت تأثیر عوامل مختلف، نظراتی می دهند، 
کارهایی می کنند که مهم است در این میان شما 
در تعامل بــا آن ها چطور برخــورد می کنید. اگر 
بخواهــم نمونه ای از این جنــس راهبری را بگویم 
اظهارنظر نکردن امام درباره شــریعتی و ســکوت 
ایشان را مثال می زنم. در شرایطی که همه انتظار 
داشــتند امام موضع گیری کنند، ایشــان سکوت 
اختیار کردند و بعدها مشخص شد آن سکوت چه 

دالیلی داشته است. پس این، اصل 
بسیار مهمی در جهت دادن به توده 
مردم اســت. محور دیگر در حوزه 
محتوایی و گفتمان سازی، استفاده 
از احساســات مردمی در حفظ و 
نگهداشت انقالب است. در مواقعی 
که مردم دچار یک هیجان جمعی 
می شوند اینکه شما چگونه از این 
حس استفاده و برای انقالب اسالمی 
بهره برداری کنید از موضوعات مهم 
محتوایی است. ما باید به طور دقیق 
رصد کنیم و ببینیم چطور می توانیم 
در اوج هیجان  جامعه به نفع آرمان ها 

و انقالب اسالمی استفاده کنیم. 
اما در حوزه ســاختاری و مدیریتی؛ 
یکــی از آن حوزه هایی که رهبری 
باتوجه به شرایط جسمی شان نسبت 
به امام، از ایشان جلوتر آمدند بحث 
حضور میدانی در عرصه های اجرایی 
و عملیاتی اســت. رهبری با حضور 
خود در عرصه های اجرایی، روحیه 
مضاعفــی برای ادامــه کار و جدی 

گرفتن آن می دهند. 

 دانش آموزان را »
وارد فعالیت های جهادی کنید

اما در حوزه نهادی یک کار مهمی که انجام شــده 
تالش برای حفظ جهاد ســازندگی و تأسیس یک 
نهاد جدید به نام بسیج ســازندگی پس از از بین 
رفتــن این نهاد مهم اســت. به تازگی متن هایی از 
سخنرانی رهبری مشاهده کردیم که شبیه تعبیر 
امام است، آنجا که می گویند »سربازان من هنوز در 
گهواره اند«. در این سخنرانی ها رهبری می فرمایند: 
بروید ســراغ مدرســه ها و دانش آموز ها و آن ها را 
ببرید برای کار جهادی، بعد رهبری تأکید می کنند 
ما در دهه های آینده به کسانی که در بحث جهادی 
فعالیت می کنند نیــاز داریم و انقالب به این اتفاق 
نیازمند اســت. به نظرم این مســئله از این به بعد 
جدی تر هم خواهد شــد و بسیج ســازندگی دارد 
می رود در رأس برنامه هــای نظام. حدس من این 
اســت که بیشترین اتکای دولت بعد نیز به همین 

کمک گرفتن از گروه های جهادی باشد. 

دکتر جمال یزدانی از طرح رهبری در راهبری انقالب مردمی می گوید

مهم ترین محور اندیشه  رهبری، گفتمان سازی و مردم  محوری است

رهبری می فرمایند: 
بروید سراغ 
مدرسه ها و 
دانش آموز ها و 
آن ها را ببرید 
برای کار جهادی، 
بعد رهبری تأکید 
می کنند که ما در 
دهه های آینده به 
کسانی که در بحث 
جهادی فعالیت 
می کنند نیاز داریم

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 17شهریور 1399  18محرم 1442 7 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9337
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973207(

آگهی تغییرات شرکت پانیز افزار آریا سهامی خاص به شماره ثبت 281630 و شناسه ملی 10103157479

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399.03.07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم فاطمه آذری بروجنی به شماره 
ملی 4650382149 و آقای علیرضا شائمی برزکی به شماره ملی 1263005950 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت 
به شماره ملی  : آقای محمد صادق همایونی  انتخاب شدند  برای مدت دو سال  به سمت اعضاء هیئت مدیره  افراد ذیل   . انتخاب شدند  یکسال 
4650405971 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم سمیه قنبریان بروجنی به شماره ملی 4650457221 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
آقای محمد کریم همایونی به شماره ملی 4650375029 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – 

سفته – برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردًا همراه با مهر و هولوگرام شرکت معتبر می باشد .
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  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973212(

آگهی تغییرات شرکت معمار سازه اعلم سهامی خاص به شماره ثبت 310869 و شناسه ملی 10103504464

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.06.16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا اعلم به شماره ملی 0054724457 به 
سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ، یحیی اعلم به شماره ملی 0063917807 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، عبداله منبع چی 
به شماره ملی 0047110848 به سمت عضو هیئت مدیره ومحمدجواد غفرانی ها به شماره ملی 0940139472 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 

عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973210(

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی دکل بار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 56667 و شناسه ملی 10101017606

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395.08.12 و بموجب مجوز شماره 27735 . ص . 95 مورخ 1395.8.22 سازمان بنادر و 
دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمد رویان به شماره ملی 1827974923 بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین رویان 
به شماره ملی 0076196976 بسمت عضوء هیئت مدیره و علی اصغر اسکویی به شماره ملی 1379790557 )خارج از شرکاء ( بسمت 
مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته ، بروات اسناد و غیره با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات ادارای با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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کادوس  اسکان  زیبا  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   391728 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10720223072

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1399.03.06 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 5 از  مرکب  مدیره  هیئت  اعضای 
در  مربوطه  ماده  باشد.و  می  نفر 

اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 
تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

)973209(

,ع
99
06
13
8

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ناظر پیشرو ساویس درتاریخ 1399,04,30 به شماره ثبت 561840 به شناسه ملی 14009302698

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بازرسی کاال ، ساختمان ، انرژی ، کنترل 
کیفیت ، صدور ومشاوره کیفی استاندارد ، ساخت ، خرید ، فروش، واردات و صادرات انواع تجهیزات آزمایشگاهی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محله سلسبیل جنوبی ، خیابان خوش ، خیابان مالک اشتر ، پالک 839 ، طبقه دوم کدپستی 1346746853 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میالد غالمزاده به شماره ملی 0016863720 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیرحسین برسالنی به شماره ملی 0440386918 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای میالد غالمزاده به شماره ملی 0016863720 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیرحسین برسالنی به شماره ملی 0440386918 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 

: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

,ع
99
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973202(

ایرانیان  عصر  اریکه  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   407350 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10320582891

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396,04,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و اقای عبداله احمدی به شماره ملی 
انتخاب  تصفیه  مدیر  سمت  به   1063233224
گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان بلوار 
سوم  طبقه  پا  جوی  کوچه  نژاد  پاک  شهید 

واحد16کدپستی 1998798348 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )973203(

,ع
99
06
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آگهی تغییرات شرکت دارو گستران مبین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 331400 و 

شناسه ملی 10103699392

مکانیزه  بشماره  های  آگهی  پیرو 
139530400901133309 مورخ 1395,11,20 
مورخ   139530400901133319 و 
 139530400901133333 و   1395,11,20
مورخ 1395,11,20 ، نام احدی از شرکاء مبین 
باشد و شماره  الماسی صحیح می  مال محسن 
 0046896473 الماسی  مالمحسن  علی  ملی 
صحیح می باشد که مراتب بدین نحو اصالح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )973204(

,ع
99
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12
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     دهیاری روستای کال زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب 
، الیروب�ی کان�ال ه�ا ، یخ زدایی معابر و آبیاری فضای س�بز روس�تا را از طریق مناقصه 
عموم�ی به پیمانکاران و ش�رکت های واجد ش�رایط و دارای حداقل رتبه 7 صالحیت 
ام�ور خدمات�ی از اداره تع�اون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال واگ�ذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/06/30 
ب�ه آدرس مش�هد ، بلوار توس ،نبش ت�وس 120 ،پالک 2 ، تعاون�ی دهیاری  های غرب 
بخ�ش مرکزی مش�هد ، طبقه دوم مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش 
واریز وج�ه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره 0107689455002 نزد 
بان�ک مل�ی بنام دهی�اری کال زرکش ارائه گ�ردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری کال زرکش

/ع
99
06
13
1

دهی�اری روس�تای زرک�ش از تواب�ع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اس�اس مصوبه 
ش�ورای اس�المی روس�تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب 
، الیروب�ی کانال ها و یخ زدایی معابر روس�تا را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و ش�رکت های واجد ش�رایط و دارای حداقل رتبه 7 صالحیت امور خدماتی از اداره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/06/30 به آدرس مشهد ، بلوار توس 
،نبش توس 120 ،پالک 2 ، تعاونی دهیاری  های غرب بخش مرکزی مش�هد ، طبقه دوم 
مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال 
به حس�اب ج�اری ش�ماره 0107689435003 نزد بانک ملی بنام دهی�اری زرکش ارائه 
گ�ردد .دهی�اری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت . هزینه انتش�ار آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری زرکش

/ع
99
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دهی�اری روس�تای کن�ه بیس�ت از توابع بخش مرک�زی شهرس�تان مش�هد در نظر دارد 
مجموع�ه ورزش�ی روس�تا را به مس�احت عرصه 9975 مترمربع ش�امل س�الن ورزش�ی 
سرپوش�یده به مس�احت 1536 مترمربع ، زمین خاکی فوتب�ال و محوطه بازی کودکان 
ب�ه همراه 77 مترمربع س�رایداری از طری�ق مزایده عمومی به مدت یکس�ال به قیمت 
کارشناس�ی 10،000،000 ریال برای هر ماه جهت اج�اره واگذار نماید . لذا متقاضیان 
م�ی توانند جهت خرید اس�ناد تا تاری�خ 1399/06/30 به آدرس مش�هد ، انتهای بلوار 
میامی ، روس�تای ش�هرآباد کارشناس مالی دهس�تان کنه بیس�ت مراجعه نمایند . جهت 
خرید اس�ناد می بایس�ت فی�ش واریز وجه به مبل�غ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری 
ش�ماره 0107689544002 ن�زد بانک ملی بنام دهیاری کنه بیس�ت ارائ�ه گردد . هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای – نوبت اول

دهیاری کنه بیست
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کارت، ب���رگ س���بز و س���ند مالکی���ت خودرو س���واری 
پ���ژو 405 م���دل 1383 رن���گ نقره ای آبی به ش���ماره 
موتور 12483061581 و ش���ماره شاس���ی 83028152 
به ش���ماره انتظامی 817 د 23 ای���ران 36 بنام وحید 

فخرایی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���دل   125 ره���رو  موتورس���یکلت  ف���روش  س���ند 
1395 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 54853 ای���ران 774 و 
ش���ماره موت���ور 0124NBJ425739  و ش���ماره تن���ه 
NBJ***125G9534147  بن���ام محمدرض���ا رضائ���ی 
فرزن���د س���ید احمد مفق���ود گردیده واز درج���ه اعتبار 

ساقط است. ,ع
99
06
10
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
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خودروپ���ژو  م���دارک  کلی���ه  و  س���ند  س���بز،  ب���رگ 
405GLX م���دل 1396 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه 
ش���ماره موت���ور 124K1025534 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CE9HK579058 به شماره انتظامی 785 
ص 24 ای���ران 74 به مالکیت س���یده فاطمه احمدی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی L90 مدل 1387 رنگ خاکستری 
به ش���ماره انتظام���ی 885ه����36 ایران 32  ش���ماره 
موت���ور 7702035322D044945 و ش���ماره شاس���ی 
NAALSRALD8A020246 به مالکیت جواد حیدری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
06
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز وب���رگ کمپان���ی خ���ودرو ی پرای���د م���دل 
ص   /  821  /  79 انتظام���ی  ش���ماره  دارای   80
شاس���ی   وش���ماره  موت���ور00255878  وش���ماره   14
S1442280160659  مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
99
06
11
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
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برگ س���بز، س���ند و کلیه م���دارک  خ���ودرو SX زانتیا 
مدل 1387 به شماره موتور 26065 و شماره شاسی 
S1512287170969 ب���ه ش���ماره انتظام���ی  492 ه 81 
ای���ران 32 به مالکی���ت امیرصبور مقن���ی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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»صدرنامه« منتشر شد  اجتهاد: کتاب »صدرنامه«، احوال و آثار آیت اهلل سیدصدرالدین صدر و فرزندش آیت اهلل سیدرضا صدر، به اهتمام سیدباقر خسروشاهی از سوی مؤسسه کتاب شناسی شیعه به زیور 
طبع آراسته شد. این کتاب بیش از یک هزارو800 صفحه دارد و در دو جلد، با استناد و اتکا به آثار مکتوب و اسناد موجود، نقش پررنگ و برجسته آیت اهلل سیدصدرالدین صدر در حفظ و بالندگی حوزه علمیه قم 

بعد از ارتحال آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری را به خوبی نشان می دهد و باب دوم آن، حیات علمی و شخصیت فرزند پرآوازه ایشان، آیت اهلل سیدرضا صدر را به تفصیل تبیین کرده است.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9337 دوشنبه 17 شهریور 1399  18 محرم 1442 7 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

»صوارم المهرقه« شاهدی بر جایگاه علمی قاضی نوراهلل©
قاضی نوراهلل شوشتری از مفاخر عالم تشیع است؛ شخصیتی ممتاز و در علوم اسالمی 

در حد اعلی بوده و معاصر با شیخ االسالم شیخ بهاء الدین عاملی )شیخ بهایی( است.
علمیت قاضی نوراهلل شوشــتری و وسعت اطالعات او از کتب شیعه و سنی از کتاب 
صوارم المهرقه بدســت می آید. این بزرگوار در آنچه از کتب اهل سنت نقل می کند 
کامالً رعایت امانت را کرده است و از صحاح سته اهل سنت و کتب معتبره آنان دلیل 
می آورد. جواب های قاضی نوراهلل شوشتری به کتاب صواعق المحرقه بر اساس قرآن 
 و احادیث معتبر شیعه و سنی و عقل و منطق است، اما ابن حجر که نویسنده کتاب 
صواعق المحرقه است، باکی از نقل احادیث جعلی اهل سنت ندارد و حتی بر آن جعلیات 
با خواسته خودش بسیار افزوده است و جعلیاتی را که با عقل و منطق نمی سازد نوشته 
و به شیعه کامالً تهمت می زند و با شیعیان عناد و دشمنی فوق العاده ای دارد و در زمینه 

طرف مقابل هیچ انصافی ندارد.
اما قاضی نوراهلل شوشتری در نقد کتاب او با دقت در کتب خود اهل سنت به میدان 
آمده اســت و اگر اتهام هایی که او به شیعه وارد کرده را رد می کند از کتب معتبر و 
اساسی سنی و شیعه دلیل می آورد، درحالی که او هیچ باکی نداشته که از افراد مجهول 

و نادان چیزی را بنویسد.

کاشــانی   مــروج  محمدحســین  معــارف/   
چندی پیش کتاب »المجموع« که یکی از کتاب هایی است که 
در تراث شیعه نگاشته شده، توسط بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضوی منتشر شد. این اثر ارزشمند که در گروه 
تصحیح متون بنیاد آماده شده، به قلم سیدضیاء الدین نوراهلل بن 
شریف حســینی مرعشی آملی شوشتری، تصنیف شده است؛ 
البته برخی از کتاب شناســان و فهرســت نگاران، این اثر را در 
شمار تألیفات قاضی نوراهلل  شوشتری یاد کرده اند. شهید »عالمه 
قاضی نوراهلل شوشتری« یکی از بزرگان، مفاخر و مجاهدان عالم 
تشــیع و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است؛ جاودانه 
مردی که »مداد العلماء« را با »دماء الشهداء« در هم آمیخت. به 
همین بهانه و به منظور آشنایی بیشتر با این شخصیت گرانقدر 
جهان اسالم، با ابراهیم عرب پور، پژوهشگر و مدیر سابق گروه 
تصحیح متون بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی به 

گفت وگو پرداختیم.

 علم آموزی، از شوشتر تا مشهد»
ابراهیم عرب پور درباره این شخصیت بزرگ می گوید: در میان 
علمای شــیعه که از کیان تشــیع و نام آوران آن دفاع کرده اند، 
»قاضی نور اهلل شوشتری« از جایگاه ویژه ای برخوردار است. وی 
اظهار می کند: سید ضیاءالدین  نوراهلل  بن سید شریف  حسینی 
مرعشی آملی شوشــتری، مشهور به »امیر ســید«  و »شهید 
ثالث«،  متکلم، رجالی، مفسر، محدث، فقیه و ادیِب نامدار شیعی، 
در ســال 956 ه.ق در شوشتر در خانواده علم، تقوا، سیاست و 
ریاست دیده به جهان گشود. نسب وی با 21 واسطه به سیدعلی 

مرعش و با 26 واسطه به امام سجاد)ع( می رسد.
مدیر سابق گروه تصحیح متون بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی ادامه می دهد: نخســتین استاد قاضی نوراهلل ، پدر 
عالمه اش میرســید شریف است. او ادبیات، منطق، فقه، اصول، 
حدیث، تفســیر، کالم و ریاضی را نزد پدر در شوشتر آموخت 
و تجویــد را از موالنا محمد ادیب شوشــتری و طب را از موالنا 

عمادالدین محمود طبیب شیرازی فراگرفت.
وی تصریح می کند: قاضی شــهید طلبه و خریج حوزه علمیه 
مشهد مقدس بوده و در آنجا پرورش یافته، زیرا عالءالملک فرزند 
قاضی در ذیل شرح حال پدرش نوشته: میر نوراهلل  در ربیع الثانی 
979 ه .ق به عزم زیارت امام رضا)ع( و تکمیل دانش و تهذیب 
نفس از زادگاهش شوشتر رهسپار مشهد مقدس شد و در اول 
رمضان همان سال به مشهد رسید. او در آنجا رحل اقامت گسترد 
و مطالعه علوم دینی و معارف یقینی را در حوزه علمیه مشهد 
رضوی آغاز کرد. وی مدت 12 سال به تعلیم و تعلم پرداخت و 
از استادان آن سامان بهره ها برد تا آنکه در علم و دانش و تهذیب 

نفس به مقصود خود دست یافت و به کمال رسید. 
این پژوهشگر می افزاید: وی در جای دیگر در مورد اساتید پدرش 
نوشــته: در خدمت محقق نحریر موالنا عبدالواحد شوشتری و 
دیگر موالی در مشهد مقدس به استفاده اشتغال نمودند. خود 
قاضی نیز در مجالس تصریح کرده  که از نحاریر مشهد مقدس 
بهره ها برده  اســت و از عبدالواحد شوشتری تعبیر به »حضرت 

استاد محقق نحریر« کرده است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش اظهار می کند: مشهورترین 
اســتاد وی در مشهد مقدس عبدالواحد شوشتری است. وی از 
علمای مشــهور آن روزگار بود. قاضی در مشــهد مقدس فقه، 
حدیث، تفسیر، کالم و ریاضیات را از وی آموخت؛ 12 سال در 
این دیار به تعلیم و تعلم پرداخت. وی عالوه بر تعلیم و تعلم چند 

اثر فقهی و کالمی را در مشهد مقدس استنساخ کرد. 

 مهاجرت به هندوستان؛ فصل جدید زندگی قاضی »
مدیر سابق گروه تصحیح متون بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی در زمینه سفر قاضی نوراهلل شوشتری به هندوستان 

می کند:   بیان 

میر نوراهلل  شوشــتری در اول شــوال 992 ه .ق 
از مشــهد مقدس رضوی آهنگ هندوستان 
کــرد. عالءالملــک شوشــتری فرزند قاضی 
نوراهلل، علت مهاجرت پدر خود را آشــوب ها و 
فتنه های خراسان دانسته؛ خود قاضی نوراهلل 
نیز در مقدمه حاشیه شرح الملخص نوشته: »به 
خاطر فتنه و آشــوب از مشهد رضوی به هند 
مهاجرت کردم«. اما با توجه به پایگاه اجتماعی 
قاضی و نفوذ خاندان مرعشی در دولت صفوی، 
نمی توان پذیرفت وی فقط به دلیل آشوب ها و 
فتنه های خراسان به هند هجرت کرده باشد؛ 
زیرا وی می توانســت به مرکز ایران یا شوشتر 
ســفر کند و خود را از آشــوب ها و فتنه های 

خراسان نجات دهد.
وی متذکر می شود: برخی علت هجرت قاضی 
را ترویج و تبلیغ تشیع دانسته اند؛ زیرا معتقدند 
قاضی نخستین کسی است که آشکارا شیعه 
را در هنــد تبلیغ کرده. برخی علت مهاجرت 
قاضی را دعوت امرا و علمای نامدار شیعی دربار 
اکبرشاه می دانند؛ زیرا آن ها از پایگاه علمی و 
معنوی و نبوغ میر نوراهلل  شوشــتری به خوبی 

آگاه بودند و برای دفاع و گسترش و نفوذ مذهب شیعه در دربار 
تیموری، وی را به هند فراخواندند. به نظر می رسد هر سه دلیل 

در مهاجرت قاضی به هند مؤثر بوده است.

 اقوال مختلف درباره شهادت قاضی»
عرب پور همچنین درباره علل شهادت این عالم بزرگ می گوید: 
مورخــان و تذکره نویســان درباره علت و چگونگی شــهادت 
قاضی نوراهلل  روایات مختلفی نقل کرده اند. گروهی از محققان 
علت شــهادت قاضی را تألیف کتاب گرانقــدر »احقاق الحق و 
ازهاق الباطل« دانســته اند. گروهی از مورخان هم علت خشــم 
جهانگیر و شهادت قاضی را تقیه کردن قاضی دانسته اند. گروه 
دیگــری از محققــان هم بر این عقیده انــد که تصنیف کتاب 
»مجالس المؤمنین« دلیل شــهادت وی بوده است و علت دیگر 
شــهادت او بستن ابواب رشا و ارتشا و نیز حسادت علما و دیگر 
قضات بوده، چراکه بدائونی تصریح کرده قاضی توانست با ذکاوت 

و درایت ابواب رشوت را ببندد. 
وی یادآور می شــود: قاضی نــوراهلل  پس از 63 ســال زندگی 
پرافتخار، ســرانجام در نیمه شب 26 ربیع الثانی سال 1019 در 
آگره به سعایت علمای ناصبی و دستور مستقیم جهانگیر پادشاه 

تیموری هند به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

 قاضی نوراهلل، منادی وحدت امت اسالمی»
این پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی درباره آثار قاضی نوراهلل شوشــتری 
ابراز می کند: بیشــترین آثار قاضی در علم کالم 
تألیف شده است. باید قاضی را در علم کالم یکی 
از استادان و پیشگامان متبحر و سرآمد روزگار به 
شمار آورد. قاضی در کتاب مجالس المؤمنین نیز در 
خالل شرح حال رجال نامدار شیعه به مباحث و 
مسائل کالمی و استدالل های عقلی و نقلی درباره 
حقایق اعتقادی امامیه پرداخته است. او پیوسته با 
قلم و زبان آماده مبارزه و مناظره با مخالفان مذهب 
امامیه بوده و تمام هســتی اش را وقف پاسداشت 
و دفاع از مذهب کرده اســت و نیز گاهی تأسف 
می خورد که چرا در گذشته علمای شیعه به رد و 

نقض ردیّه های اهل سنت نپرداخته اند.
وی تصریح می کند: قاضــی بزرگ ترین منادی 
وحدت امت اســالمی است؛ بدین جهت برخورد 
وی با اهل سنت به ویژه با عالمانشان بسیار خوب 
بوده است. فقه چهار مذهب اهل سنت را تدریس 
می کرده و بر اساس فقهشان فتوا می داده و قضاوت 
می کرده؛ البته ترجیح او فقه جعفری بوده  است؛ 
به همین دلیل وقتی اکبر شــاه او را به قاضی القضاتی انتخاب 
کرد، قاضی شرط نمود که آزاد باشد که بر اساس یکی از مذاهب 
چهارگانه اهل سنت حکم کند. او فتوای هر یک از مذاهب را که 
به فقه جعفری نزدیک تر بود انتخاب و بر اساس آن حکم می کرد. 
قاضی هیچ گاه در رد مخالفان نیز پیش دستی نکرده. وی زمانی 
کتاب شریف »مصائب النواصب« را نوشت که میر مخدوم سنی 
کتاب نقض را در رد شــیعه و مذمت سالطین صفویه نگاشته 
بود. همچنین کتاب »الصوارم المهرقه« را زمانی به نگارش درآورد 
که »الصواعق المحرقه« را ابن حجر هیتمی سنی نوشته بود و به 
تخطئه آرای شیعی پرداخته بود و »احقاق الحق« را زمانی نوشت 
که روزبهان خنجی »ابطال نهج الحق« را نگاشــته بود؛ بنابراین 

قاضی هیچ گاه در رد اهل سنت پیشگام نبوده است. 
عرب پور می افزاید: قاضی با نواصب در ستیز بوده و روزگاری که او 
در هند بوده است، تبلیغات وسیعی از سوی مخالفان، ضد مذهب 
شیعه انجام می شد. وی شاهد بود که چگونه علمای معاند کمر به 
قلع و قمع مذهب شیعه بسته اند و کتاب هایی را که علیه مذهب 
امامیه نوشته شــده بود را در سطح وسیعی منتشر می کردند. 
قاضی به مقابله با این حرکت برخاسته و ردیه هایی بر میر مخدوم 
شریفی و ابن حجر هیتمی و فضل اهلل  بن روزبهان خنجی مشهور 

به خواجه مال نوشت.

مروری بر زندگی و زمانه »قاضی نوراهلل شوشتری« به بهانه انتشار کتاب »المجموع« توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

منادی وحدت، مدافع تشیع

گفتار اول
 آیت اهلل محمدحسن خزاعی /  استاد درس خارج فقه حوزه علمیه مشهد 
و محقق بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

گفتار دوم
 حجت االسالم دکتر سیدمحمود مرویان حسینی
 مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

شخصیت قاضی نوراهلل دارای گوهری تمدنی است©
شخصیت قاضی نوراهلل شوشــتری دارای یک گوهر تمدنی است که برای نخبگان، 
عالمان، طالب و کســانی که دغدغه دین دارند بسیار مناسب است که مورد توجه 

واقع شود.
قاضی با آنکه عالمی شیعی و درس آموخته مکتب اهل بیت)ع( بود، ولی برای حفظ 
وحدت جهان اســالم از اظهارات افراطی به شــدت اجتناب می کرد و احکام قضایی 
 را هم بر اســاس فتوای یکی از مذاهــب که البته هماهنگ با نظریه صحیح مکتب 
اهل بیت)ع( بود ارائه می کرد تا آنجا که جان خویش را هم در راه اصالت دینی خود 
تقدیم کرد و توسط گروهی اندک، ولی افراطی که سعایت )بدگویی( او را کرده بودند 

به شهادت رسید.
سه عنصر هجرت علمی، وحدت بین مذاهبی و شهادت در راه آرمان دینی ویژگی هایی 
هستند که شخصیت قاضی نوراهلل شوشــتری را متمایز از دیگران می کند. در بین 
عالمان والیت پژوه در اندیشــه شــیعی در قرون اخیر سه شخصیت »عالمه امینی« 
صاحب کتاب الغدیر، »عالمه میر حامد حسین هندی« صاحب عبقات االنوار و »عالمه 
قاضی نوراهلل شوشتری« درخشش فوق العاده ای دارند که البته عالمه امینی بر سفره 
علمی میرحامد حسین نشسته است و میرحامد حسین هم از دستاوردهای علمی 

قاضی نوراهلل شوشتری، بهره های فراوانی گرفته است.
آثار علمی قاضی نوراهلل شوشتری در عرصه های گوناگون علوم اسالمی چشمگیر است. 
او در تفســیر، شرح مبسوطی بر تفســیر بیضاوی نگاشته است که پنج جلد آن در 
اواخر ســال 98 توسط بنیاد پژوهش های اسالمی منتشر شد. همچنین در مباحث 
حدیث و اعتقادات اسالمی آثار فراوانی از وی منتشر شده است که هفت جلد با عنوان 
مجالس المؤمنین در سال های گذشته منتشر و کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 

هم شناخته شد.
همچنین بیش از 15 جلد آثار دیگر ایشان در دست تحقیق و نشر است که تا پایان 
ســال جاری منتشر می شود. آســتان قدس رضوی به همراه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و برخی از مراکز علمی دیگر درصدد برگزاری همایشــی باشکوه و علمی 
درباره شخصیت و آثار ایشان بوده که با انتشار آثار پژوهشی بنیاد پژوهش های اسالمی 
در اواخر ســال جاری، این اقدام به ثمر خواهد نشســت و نشست هایی هم درآگره 

هندوستان محل مزار ایشان و نیز شوشتر محل تولد ایشان برگزار خواهد شد.
پیام تمدنی شــخصیت علمی و اجتماعی قاضی نوراهلل شوشــتری هجرت علمی، 
مجاهدت دینی و همدلی بین مذاهب در راه تحقق آرمان اسالمی است و امیدواریم 

این مسیر درخشان توسط عالمان و اندیشمندان همواره مستمر و پایدار باشد.

قاضی نوراهلل، 
بزرگ ترین منادی 

وحدت امت اسالمی 
است؛ او هیچ گاه 
در رد اهل سنت 

پیشگام نبود 
و کتاب های او 

ردیه هایی بر تخطئه 
مذهب امامیه 

توسط برخی علمای 
اهل سنت است

بــــــرش

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابراهیم امانی یوس��ف آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 626 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4/9900204 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اسمعیل 
امانی یوس��ف آبادی به شناس��نامه 588 در تاریخ 1399/04/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ابراهیم امانی یوسف آبادی به ش ملی 0748655964 متولد 1341/01/01 فرزند متوفی

2- عبدالحمید امانی یوسف آبادی به ش ملی 0749520256 متولد 1346/03/10 فرزند متوفی
3- پری امانی یوسف آبادی به ش ملی 0748657071 متولد 1350/03/10 فرزند متوفی

4- شهناز امانی یوسف آبادی به ش ملی 0748658858 متولد 1356/01/01 فرزند متوفی
5- مهری امانی یوسف آبادی به ش ملی 0748657061 متولد 1347/06/02 فرزند متوفی

6- گلی امانی یوسف آبادی به ش ملی 0748658841 متولد 1354/06/09 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9906109
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی ابالغ ارزیابی کالسه اجرایی 9700242
بدین وس��یله به آقایان و خانم ها هما- صادق- محمدرضا- ش��هین- ش��هناز- عالیه- مجید- محمود- حمیده- 
دانیال- حمید- سعید شهرت همگی میرصالحی ریزه ئی و خانم فاطمه مرادی ابالغ می شود که بانک کشاورزی 
تایباد به اس��تناد سند رهنی شماره 766- 86/2/24 و 92/6/17- 8207 و 8208- 92/6/17 علیه مورث شما 
صالح میرصالحی ریزه ئی اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700242 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا به شما ابالغ می گردد که حسب 
گزارش هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری از پالک ثبتی 281 فرعی از 251- اصلی واقع در بخش 
14 مش��هد شهرس��تان تایباد به مبلغ 28/500/000/000 ریال )بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال( 

ارزیابی گردیده لذا مراتب جهت اطالع بشما ابالغ می گردد.  آ-9906110
تاریخ انتشار: 99/6/17

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای دوس��ت محمد مردانش��اهی دارای شناس��نامه ش��ماره 50 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4/9900220 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر مردان 
ش��اهی به شناس��نامه 333 در تاریخ 1385/04/15 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- گلستان رحیمی به ش ملی 0749431229 متولد 1312/09/05 همسر متوفی

2- نورمحمد مردانشاهی به ش ش 67 متولد 1323/07/22 فرزند متوفی
3- دوست محمد مردانشاهی به ش ملی 0749336153 متولد 1331/02/19 فرزند متوفی

4- صفر مردانشاهی به ش ملی 0749339683 متولد 1333/08/01 فرزند متوفی
5- مریم مردانشاهی به ش ش 49 متولد 1321/07/08 فرزند متوفی

6- شمسی مردانشاهی به ش ملی 0748383085 متولد 1339/01/01 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9906112
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
ب��ه موجب دادنامه 9009975170001049 صادره از ش��عبه یک دادگاه عمومی و حقوقی شهرس��تان تایباد 
محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 1/466/978/700 ریال بابت اصل خواس��ته در حق خانم خدیجه 
اکب��ری و مبلغ2/500/000 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 980461 که بعلت 
عدم پرداخت یک فقره فیش حج تمتع به تاریخ صدور 1386/08/08 توقیف و به قیمت 250/000/000 ریال 
ارزیابی ش��ده است. بدینوس��یله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز شنبه مورخه 1399/07/05 
در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و به کسی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی 
المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه 
به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. آ-9906115
دادورز اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- صادق دادمحمدی سرخسی

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9909975722300043 صادره از ش��ورای حل اختالف ش��عبه س��وم تایباد محکوم علیه 
عبدالرحمن عزیزالهی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 168/231/600 ریال بابت اصل خواس��ته در حق حمید 
غفاری در پرونده اجرایی شماره 980459/ش که بعلت عدم پرداخت یکدستگاه خودروی سواری سمند تاکسی 
به ش��ماره انتظامی 12- 321 ع 63 با مش��خصات ذیل توقیف و به قیمت 350/000/000 ریال ارزیابی ش��ده 
است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 الی 11 روز 1399/07/06 در محل اجرای احکام مدنی 
حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی 
به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان 
مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد، در صورتی که تاریخ مزایده 

مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مش��خصات خودرو: نوع وس��یله: س��واری سمند تاکس��ی، ش��ماره موتور: 12483114004، ش��ماره شاسی: 
83236018، مدل: 1383، رنگ: زرد، تعداد س��یلندر: 4، وضعیت اتاق: بدون رنگ- شاس��ی ها سالم، وضعیت 

موتور، فرمان و سیس��تم جلوبندی و دس��تگاه انتقال نیرو بدلیل روشن نشدن موتور امکان تست نبود، وضعیت 
الس��تیک خودرو: جلو ضعیف- عقب متوس��ط، وضعیت بیمه خودرو: 1399/11/01، توضیحات: دوگانه س��وز 

دستی میباشد. آ-9906116
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- ابراهیم اسمعیلی فری آبادی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه یک قم تصرف��ات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی شماره 139860330001011430 مربوط به پرونده کالسه 1398114430001000715 آقای/خانم 
محمد مهدی پاکدل فرزند عباس در شش��دانگ یک باب س��اختمان بمساحت 118/70 مترمربع پالک شماره 
9432  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی ش��ماره39615مورخ 1395/05/07دفترخانه52قم. )م 

الف 7118 (
2- رأی ش��ماره 139960330001003397 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001002201 آقای/

خانم ابوالقاس��م عیوضی بز چلوئی فرزند حس��ن در دو دانگ مش��اع شش��دانگ یک باب ساختمان بمساحت 
ششدانگ 198 مترمربع پالک شماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند قطعی به شماره80649 

مورخ 1397/11/02دفترخانه11قم. )م الف 7121 (
3- رأی ش��ماره 139960330001003398 مرب��وط ب��ه پرون��ده کالس��ه 1398114430001002202 
آقای/خان��م حج��ت تج��دد فرزن��د جب��ار دردو دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک باب س��اختمان بمس��احت 
شش��دانگ198 مترمرب��ع پالک ش��ماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی به ش��ماره 

80649مورخ1397/11/02دفترخانه 11قم )م الف 7122 (
4- رأی ش��ماره 139960330001003395 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430001002200 آقای/

خانم محمدرضا جوادی نوید فرزند محمدحسین در دو دانگ مشاع در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 
شش��دانگ198 مترمرب��ع پالک ش��ماره 10994  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. س��ند قطعی به ش��ماره 

80649مورخ 1397/11/02دفترخانه 11قم. )م الف 7123 (
5- رأی ش��ماره 139960330001002273 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430001000137 آقای/

خانم حسن سلطانی فرزند قریب علی  در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 40/82 مترمربع پالک شماره 
باقیمانده 11239  اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از ابوالقاسم خانی 

صادره در دفتر 65 صفحه519. )م الف 7124 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر س��ند مالکیت 
رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 

به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(
تاریخ انتشار اول: 1399/06/17                                   آ-9906103

تاریخ انتشار دوم: 1399/07/02
محمدرضا ادیبان

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هی��أت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکان��ه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی ش��ماره 139460330002004414 مربوط به پرونده کالس��ه 1391114430002004176 آقای/

خانم  برات رضائی فرزند اس��رافیل در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
100)یکص��د( مترمربع پالک ش��ماره 1/74فرعی از1945- اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. س��ند رس��می /

س��ند مالکیت مشاعی/خریداری رسمی برابر سند قطعی ش��ماره 67577مورخ1370/11/01دفترخانه20قم از 
انس��یه میره ای و دارای مالکیت مش��اعی می باشد و طبق نامه ش��ماره1725/1/85 مورخ1385/11/01شعبه 
اول دادس��رای عمومی قم در قبال مبلغ س��یصد و پنجاه میلیون ریال بازداش��ت می باش��د طبق نامه ش��ماره 

ی1174/91ن ک مورخ93/11/08باحفظ بازداشت صدور سند بالمانع است . )م الف 7117(
2- رأی ش��ماره 139960330002004611 مربوط به پرونده کالس��ه 1392114430002002785 آقای/

خانم  علی عباس��ی فرزند علیجان در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
73 مترمربع پالک ش��ماره 2فرعی از 2394 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع 

الواسطه از اکبر عموزاده به نسبت1/3ومصطفی عموزاده به نسبت2/3  . )م الف 7119 (
3- رأی ش��ماره 139960330002002759 مربوط به پرونده کالس��ه 1398114430002001320 آقای/

خانم  حس��ن افضل پور فرزند محمد در 3دانگ مش��اع  از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمساحت 154 مترمربع پالک شماره 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند ثبت 

دفتر557صفحه200 . )م الف 7120 (
4- رأی شماره 139960330002002761 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001603 آقای/خانم  
ربابه دانیالی فرزند آصف در 3دانگ مشاع از / ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 154 
مترمربع پالک شماره 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم. مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت 

دفتر 557صفحه200  . )م الف 7121 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر س��ند مالکیت 
رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم 

به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )قدس(
تاریخ انتشار اول: 1399/06/17                          آ-9906106

تاریخ انتشار دوم: 1399/07/02
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی دعوت افراز
چون ورثه س��رابندی مقدم احدی از مالکین مش��اعی پالک 1349 فرعی از 1- اصلی واقع   در بخش2 
سیس��تان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 102/6309- ز  مورخ 1399/6/1 تقاضای افراز سهمی 
خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره 
نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس 
آنها مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی 
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند 
دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه مورخ 1399/7/6 دراین اداره و یا در محل وقوع 
ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:473  آ-9906099
تاریخ انتشار : 1399/6/17 

مهدی پهلوانروی   
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای حس��ن میر ش��هبازی فرزند عباس احدی از مالکین مشاعی پالک 1171/2- اصلی واقع   در 
بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان مدرس کوچه 9 طبق درخواست شماره 102/6334- ز  مورخ 
1399/6/1 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مش��اع 
مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین 
مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک 
دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 99/7/6 دراین 
اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 

صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 483
تاریخ انتشار : 1399/6/17      آ-9906102

مهدی پهلوانروی   
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی بخش سه قوچان اراضی سیاهدشت

براب��ر رأی ش��ماره139960307003000411-1399/05/14هیأت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک  فاروج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودفالح فرزند علی اصغربش��ماره شناسنامه 45024صادره ازقوچان 
درشش��دانگ یکباب دامداری به مساحت 5031/98پالک فرعی....از 112اصلی واقع درسیاهدشت بخش 
س��ه قوچان  خریداری ازمالک رسمی  خانم شوکت جنانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وص��ول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادر خواهد شد. آ-9906097
تاریخ انتشار نوبت اول:99/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/07/01

محمداسماعیل فرهمند
رئیس ثبت اسناد و امالک فاروج

رونوشت اگهی حصروراثت 
اقای عبدالباسط یوسف زهی بشماره ملی 3580656791 به شرح دادخواست به کالسه 99/560 از این 
دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده چنین توضیح داده که ش��ادروان مدد یوسف زهی در  تاریخ 
1394/01/14 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
: 1- متقاضی با مش��خصات فوق 2- عبدالس��تار بشماره شناس��نامه 13 فرزندان ذکور متوفی 3- حوری 
یوس��ف زهی بش��ماره شناسنامه 470  4- مریم یوسف زهی بشماره شناسنامه 1264  5- شمس خاتون 
یوس��ف زهی بش��ماره شناسنامه 471  6- گلی یوسف زهی بش��ماره شناسنامه 1265   7- زهره یوسف 
زهی بش��ماره ملی 3580257056 فرزندان اناث متوفی 8- بسو عبدالهی بشماره شناسنامه 368 همسر 

متوفی ، مرحوم ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ-9906095
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ن ایروانی فرزند قنبر به ش��ماره شناسنامه 1069 صادره از نیشابور نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه باغ و زمین مزروعی متصل به آن( کالس��ه های139811440600100032و1
39811440600100033جهت حفظ یک پارچگی اراضی کش��اورزی و نس��ق های زراعی و جلوگیری 
از خرد ش��دن تجمع گردید( در قس��متی از پالک ش��ماره 1 فرعی از 97 اصلی واقع در بخش 2 از محل 
مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز 
طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که 

اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
ب��ود برابرماده13آیین نام��ه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی 
نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906093
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/6/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /99/07
سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

» آکهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ش��ماره  کالس��ه  و   139960308002000177 ش��ماره   رای  براب��ر   "
395114408002000067 مورخ��ه 13 / 03 / 1396 ص��ادره هیئ��ت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخ��ش 11 قطعه مف��روزه مزرعه قدی پالک 1587- اصلی آقای غالمرضا اش��رف زاده 
فرزن��د محمد بش��ماره شناس��نامه 168 و کدملی 0888998112 ص��ادره از قاین در 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 1719,1 متر مربع در قسمتی از 
پالک 325 فرعی از 1587- اصلی بخش 11 قاین واقع مزرعه قدی خریداری شده )مع 
الواسطه( از محل مالکیت آقای حسین شاملو عیدگاهی مالک رسمی پالک فوق . محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9905384
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/17
علی  صفایی  فر   -  رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین 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 اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رس��یدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد.
اصغ��ر   فرزندعل��ی  زاده  اس��فیدانی  فاطم��ه  373-98خان��م  پرون��ده  1-کالس��ه 
پالک3246فرع��ی  از  قس��متی  107مترمرب��ع  مس��احت  ب��ه  خان��ه  ب��اب  ی��ک  درشش��دانگ 
یزدان��ی فی��روزه  خان��م  رس��می   مال��ک  از  خری��داری  باغ��ات  اصل��ی  از13   از683فرع��ی 

2-کالس��ه پرون��ده 292-98 آق��ای میالدگلیان��ی فرزند محمدعلی در شش��دانگ یک دربن��د مغازه به  
مس��احت32/25 متر مربع  قس��متی ازپالک باقیمانده 629 فرعی ازیک  اصلی س��ه یک آب خریداری 

ازمالک رسمی خانم مرضیه فرهادی
3-کالس��ه پرونده 293-98  خانم س��پیده حاجی زاده مقدم پهلوانلو   فرزند علی اصغردر ششدانگ یک 
باب مغازه به مس��احت  27/65 متر مربع قس��متی ازپالک 629فرعی ازیک اصلی سه یک آب خریداری 

ازمالک رسمی خانم مرضیه فرهادی
-4 کالس��ه پرون��ده 291-98آقای حس��ن علی زاده فرزند س��لطان رضا درشش��دانگ یکب��اب مغازه به 
مس��احت 32/50مترمربع پ��الک 629فرعی ازیک اصلی س��ه یک آب  خریداری ازمالک رس��می خانم 

مرضیه فرهادی 
5 -کالسه پرونده 324-98آقای میثم تقوی زیارت فرزند محمد رحیم درششدانگ یکباب منزل مسکونی 
به مساحت 382/60مترمربع قسمتی ازپالک 1672فرعی از7اصلی زیارت خریداری از مالک رسمی آقای 

محمد رحیم تقوی
 لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت محل تحویل دهن��د. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9906092
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/07/02
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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دولت آقای روحانی به دلیل مسائل تحریمی و شیوع ویروس کرونا که قیمت نفت 
را بــه یکباره به زمین کوبید و آنچه در بودجه برای نفت تصور کرده بود چه در 
بشکه ای و چه در قیمت حاصل نشد، با توسل به تبلیغات گسترده سعی کرد با 
فروش وعرضه اموال خود در بورس مردم را به سرمایه گذاری در این بازار عالقه مند 

تا از این محل کسری بودجه خود را تأمین کند.
دولت به دلیل تحریم ها ناچار به درآمدزایی است؛بنابراین چون راه دیگری نداشت  
اموال خود را از طریق بورس فروخت. این مسئله منجر به ورود غیرمنتظره توده 
مردم  به بورس شد. فروش اموال دولتی در بورس اگرچه در کوتاه مدت برای دولت 
اثر اقتصادی به دنبال داشــت، اما به جهت ایجاد آشنایی مردم با بازارسرمایه و 
افزایش مشارکت آن ها برای هدایت نقدینگی های خود به سمت تولید مفید است. 
اما با تمام مزیت های این موضوع با توجه به آمارهایی که به صراحت نشان می دهد 
حضــور و عالقه مندی مردم به بورس و هدایت پس اندازها و نقدینگی های خود 
به این بازار منجر به رشــد و رونق تولید نشده است ، این مسئله از جهاتی قابل 
تأمل است. حجم سرمایه  ای که وارد بورس شد دقیقاً نشان داد نتوانسته ارتباط 
معناداری با رونق تولید ایجاد کند. رشد منفی تولید با ورود نقدینگی به بازارسرمایه 
از یک تعارض شدید در سیاست گذاری و نتیجه هدف حکایت می کند؛بنابراین 
زمانی که رشــد تولید منفی است نمی توان از هجوم نقدینگی به تولید از طریق 
بازارسرمایه سخن گفت. آنچه در بورس صورت گرفته حسابرسی اموال یا تجدید 
ارزیابی است به این معنا که بر اثر تورم و افزایش نرخ ارز قیمت ها از هزار تومان 
مثالً به 100 هزار تومان رسیده؛ بنابراین در این فرایند سود سهامداران افزایش 

یافته است.
بخشی از کســانی که وارد این بازار شدند سود بردند و بخش دیگری هم دچار 
ضرر و زیان شدند؛بنابراین چون جمع زیان دیدگان بیشتر است دولت هر چند به 
بخشی از درآمدهای مورد نظر خود رسید، اما همچنان نگران تبعات اجتماعی و 

سیاسی ریزش هاست.
فعاالن بازارســرمایه که ریزش را اصالح می نامند به این نکته اشاره می کنند که 
افزایش شــاخص ها در ماه های اول سال حبابی بادکنکی بود؛بنابراین اکنون به 
وضعیت اصالح برای رســیدن به تعادل برگشته است. به هر حال از این جهت 
نگرانی وجود دارد که  اگر ســهامداران خرد احساس زیان و نگرانی کنند، دولت 
به دلیل تبعات سیاســی این موضوع ناچار است نسبت به بورس حساس شود و 
از هر ابزاری که در اختیار دارد مثل ابزار حقوقی ها برای کمک به بازارســرمایه 
اســتفاده کند . به هر حال با توجه به اینکه وقتی اقتصاد به بازار سپرده می شود 
نباید از عوامل غیربازاری انتظار دخالت داشت، دولت به دلیل نگرانی از تنش ها و 
جلوگیری از تنش های احتمالی از ابزار خود همان حقوقی هایی که یک سر آن ها 
به دولت بسته شده و تابع سیاست گذاری  مستقیم و غیرمستقیم دولت هستند 

خواسته با ورود خود به بازارسرمایه مانع سقوط بیشتر قیمت سهام شوند.

ردپای معامالت شبانه در قیمت های حبابی بازار ارز©
ایرنا: ســفته بازان و دالالن بازار ارز در حالی برای کســب سود بیشتر، افزایش 
صوری تقاضا و افزایش کاذب قیمت ها در معامالت شبانه را در دستور کار خود 
قرار داده اند که بازارساز با عرضه های گسترده به دنبال کنترل نوسان های ارز است. 
نوسان های بازار ارز در هفته های اخیر تا حد زیادی کنترل شده که این موضوع 

بیش از هر چیز به عرضه های گسترده بازارساز در بازار بازمی گردد.
 بررســی میدانی نشــان دهنده آرامش و ثبات در بازار اســت، اما در این میان، 
جوسازی های کاذبی توسط برخی دالالن انجام می شود که سعی در بر هم زدن 

این آرامش دارند. 
پیگیری ها حاکی است بانک مرکزی قصد دارد با عرضه های گسترده نشان دهد 
که دســت باال را در کنترل نوسان های ارز دارد. از سوی دیگر افزایش عرضه ارز 
صادرکنندگان در ســامانه نیما نیز در جریان است. با این حال قیمت ها در بازار 
نسبت به کاهش مقاومت می کنند، زیرا سفته بازان و دالالن با هدف کسب سود 

بیشتر به عنوان خریدار کاذب در بازار حضور دارند.

خودروهای داخلی به شکل بی سابقه ای گران شدند 

دنده هوایی قیمت خودرو !
 اقتصاد / زهرا طوسی  روند صعودی قیمت ها در 
بازار چهارچرخ وطنی که از نیمه  دوم سال گذشته 
شــروع شد با سیر نگران کننده ای ادامه پیدا کرده 
است. با در نظر گرفتن مجوز بررسی قیمت ها هر 
سه ماه یک بار و افزایش 10 تا ۲۵میلیون تومانی 
قیمت ها طی دو روز اخیر، بیشتر به داستان هزار و 

یک شبی شبیه شده که قرار نیست خاتمه یابد.
در ابتدای سال جاری و پس از تعطیالت کرونایی 
که بی نظمی در بــازار خودرو موج می زد، افزایش 
نرخ ارز به مثابه سکوی پرتاب قیمت ها عمل کرد 
تا گرانی در بازار خودرو با ســرعت بیشتری ادامه 
پیدا کند. آن زمان کمیته ای برای ساماندهی بازار 
خودرو متشــکل از نهادها و سازمان های مختلف 
تشکیل شد و نتیجه این نشســت، ارائه طرحی 
برای فــروش خودرو به صورت قرعه کشــی بود. 
خودروســازان با شعار تدارک یک شانس یکسان 
برای تمامی افراد، این روش را نیز آزمودند تا اسب 
سرکش قیمت ها مهار شود، اما آنچه مردم می بینند 

چیزی جز افسارگسیختگی در بازار نیست.
از دیگر اقدام ها برای کنتــرل قیمت ها، می توان 
به حــذف قیمت خودرو در ســایت های خرید و 
فروش آنالین نظیر دیوار، باما یا شیپور اشاره کرد. 
استدالل سیاســت گذاران تنظیم بازار خودرو این 
بود که درج قیمت در وب سایت ها زمینه سفته بازی 
و داللی با قیمت های نجومی را افزایش می دهد و 
بازار خودرو را به هم ریخته است. اما نگاهی به بازار 
خودرو نشان می دهد قیمت انواع خودرو نه تنها در 
این مورد کاهش پیدا نکرده بلکه ۲0 تا ۴0درصد 

به قیمت ها افزوده شده است.
در این میان خودروسازان نیز که به دلیل مشکالت 
مختلف از جمله کمبود مواد اولیه با حداقل ظرفیت 
تولید مشــغول به کار هستند و همواره از افزایش 
هزینه های تولیــد می نالند، از البی های قدرتمند 
خود برای دریافت مجوز گرانی بهره می برند و در 
نهایت مصرف کنندگان واقعی تاوان آن را می دهند 
و این چرخه باطل سال هاســت مردم را تبدیل به 

بازنده اصلی این میدان کرده است.
 
افزایش چندپله ای انواع خودرو »

برندگان این بازار از دالالن و واســطه ها گرفته تا 

شــرکت های خودروساز که چوب بی کفایتی شان 
را مردم می خورند، این روزها جشن 100میلیون 
تومانی شدن پراید را هم گرفتند. خودروهای دیگر 
نیز هر کدام بسته به امکانات خودشان چند پله از 

نردبان گرانی باالتر رفتند.
در دو روز اخیر ســمند ال ایکس بــا افزایش 13 
میلیــون تومانی با قیمــت 170 میلیون تومان، 
سمند سورن با افزایش 11میلیون تومانی با قیمت 
۲1۲ میلیون تومان، پژو ۴0۵ با افزایش 9 میلیون 
تومانی با قیمت 166 میلیــون تومان، پژو پارس 

تویو۵ بــا افزایش 10میلیون 
تومانی با قیمت ۲30 میلیون 
تومــان، پــژو ۲06 تیپ ۲ با 
افزایــش 8 میلیون تومانی با 
قیمــت 18۲ میلیون تومان، 
پــژو ۲06 تیپ۵ بــا افزایش 
13میلیــون تومانی با قیمت 
۲۲0 میلیــون تومــان و پژو 
v8 ۲06 با افزایش 1۵ میلیون 
تومانی با قیمت ۲1۵ میلیون 

تومان، در بازار معامله شدند.
همچنین پژو ۲07  دستی با 
با  تومانی  افزایش 16میلیون 

قیمت ۲۵6 میلیون تومان، پژو ۲07 اتوماتیک با 
افزایش 38 میلیون تومانی با قیمت 37۵ میلیون 
تومان، دناپالس بــا افزایش 13میلیون تومانی با 
قیمت ۲8۴ میلیون تومان، پراید 111 با افزایش 
۴ میلیون تومانــی با قیمت 10۴ میلیون تومان، 
پرایــد 131 با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 
9۵ میلیون تومان، پراید 13۲ با افزایش 8 میلیون 
تومانی با قیمت 96 میلیون تومان، تیبا۲ با افزایش 
11میلیون تومانی با قیمت 1۲۴ میلیون تومان، 
تیبــا صندوقدار با افزایــش 1۲میلیون تومانی با 
قیمــت 113 میلیون تومان و ســاینا با افزایش 
11میلیون تومانی با قیمت 1۲۵ میلیون تومان به 

فروش می رسند. 
همان طــور کــه می بینیــد قیمت هــا بــه حد 
سرســام آوری افزایش پیدا کرده است، در چنین 
شرایطی فروشــندگان خودرو می گویند دست از 
معامالت کشــیده و هیچ خرید و فروشــی انجام 

نمی شود، اما آگهی های فروش خودرو به سرعت 
براساس قیمت های جدید به روزرسانی شده اند.

افزایش ۸۰درصدی قیمت انواع خودرو »
داخلی طی هفت ماه 

رئیس نمایشــگاه داران خودرو بــا تأکید بر اینکه 
ســال جاری بازار خودرو نه تنها ســاماندهی پیدا 
نکرده بلکه بالتکلیف تر از ماه های گذشــته است، 
می گوید: نوسان های قیمت دالر نیز بر بالتکلیفی 
خودرو اضافه کرده، اما طی دو روز اخیر نمی دانیم 
چه اتفاقی در بازار به وجود آمده که 
شاهد رشد قیمت قابل توجه در انواع 

خودروهای داخلی هستیم.
ســعید مؤتمنی با اشــاره به اینکه 
در حال حاضر هیچ ســقف قیمتی 
در معامالت بازار وجود نداشــته و 
فروشــندگان به صورت سلیقه ای 
قیمت هــا را تعییــن می کننــد، 
معتقد اســت: افرادی که خودرو در 
اختیار دارند نسبت به شرایط بازار 
قیمت گذاری هــای خــود را انجام 
می دهنــد و هیچ نظارتــی نیز بر 

عملکرد آن ها صورت نمی گیرد.
به گفتــه وی، طی یک هفته اخیــر پراید 111 
حــدود9 میلیون تومــان و پرایــد 131 حدود 
11میلیون تومان گران شده است. عالوه بر این در 
روزهای اخیر ساینا رشد 1۲ میلیون تومانی، پژو 
۴0۵ رشد 16 میلیون تومانی و پژو پارس حدود 

1۵ میلیون تومان گران شده است.
وی با اشاره به اینکه طی هفت ماه اخیر قیمت انواع 
خودروهای داخلی تا 80 درصد افزایش پیدا کرده 
اســت، می گوید: معامالت خودرو در بازار به صفر 
رسیده است، اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. 
به نحوی که هر کس با انتشار آگهی های مختلف 

سعی در افزایش بیشتر قیمت ها در بازار دارد. 

قیمت نامتعارف خودرو از دید »
خودروسازان

روح اهلل ایزدخــواه، نماینده مجلس نیز در این باره 
می گوید: اعتقاد دارم مشــکل خودرو در سیستم 

فروش یا توزیع است و اگر بتوان این مورد را اصالح 
کرد، قیمت خودرو هم تعدیل می شود. جالب است 
خودروســازان هم معتقدند قیمت خودرو در بازار 
بــه صورتی غیرمتعارف اســت و نباید تا این حد 
باال باشد. مشــکل این است که قیمت های فعلی 
به دلیل وجود واســطه ها و دالل هاست و بخش 
قابل توجهی از ســود فروش خودرو به جیب این 
افراد ریخته می شود. اگر بتوانیم روش توزیع خودرو 
را اصالح کنیم، خودروساز هم به قیمت تمام شده 
تن می دهد و راضی اســت و با برآورد ما قیمت ها 

می تواند کاهش 30 تا ۴0درصدی داشته باشد.
نماینــده مردم تهــران می گوید: خودروســازها 
معتقدند قیمتی که شورای رقابت تعیین می کند، 
بدون در نظر گرفتن تورم و گرانی قطعات خودرو 
است و این موارد در قیمت های مصوب تمام شده 
لحاظ نشده  است. نکته اینجاست که گرانی خودرو 
به دلیل قیمت کاذب بــازار آزاد بوده و اگر روش 
توزیع اصالح شــود تا حد خوبی قیمت ها تعدیل 

می شود.

مشکل بازار خودرو، سرمایه ای  شدن این »
کاالست 

ایزدخواه، مشکل بازار خودرو را تبدیل شدن این 
وسیله نقلیه به کاالی سرمایه ای می داند و می افزاید: 
تنها راه موجود بازنگری در روش توزیع اســت، به 
این صــورت که خریــدار و مصرف کننده واقعی 
صاحب خودرو شــوند و شخصی صرفاً برای سود 
و ثروت، اقدام به خرید خــودرو نکند. خودرو راه 
افزایش سرمایه نیســت، مسئوالن اجرایی کشور 
نیز نباید اجازه دهند نقدینگی تبدیل به سوداگری 
شود و این امر ابتدا به ساکن متوجه دولت است. 
باید روش هایی اعمال شود تا سرمایه سرگردان به 

بازار کاالی ضروری هجوم نیاورد. 
وی گفت: اولین مســئله ای که کمیسیون صنایع 
مجلس روی آن دســت گذاشته و حتی پیش از 
شروع به کار مجلس، جلســاتی درباره آن برگزار 
شد، بحث خودرو است. در مجلس سابق طرحی 
مطرح شد، اما به دلیل ضعف به مرحله اجرا نرسید، 
به همین دلیل طرحی را مجدد تهیه کرده ایم که 
نزدیک به ۲0ماده دارد و ســعی ما بر این اســت 
که هم بحث توزیع و هم قیمت گذاری و کیفیت 
خودرو را با هم سنجیده و مشکالت را تا حد زیادی 

مرتفع کنیم.

طرح مجلس درباره توزیع و فروش خودرو »
ایزدخواه گفت: ان شــاءاهلل طرح موردنظر همین 
هفتــه در مجلس اعالم وصول می شــود و نکته 
مثبت این است که برای نگارش این طرح نظرات 
خودروســازان، منتقدان و نخبــگان را به صورت 
کارشناســی دریافت کرده ایم و امیدواریم قیمت 
خودرو را تا حد خوبــی اصالح کنیم. به هر حال 
ظرفیت تولید خودرو در ایران پایین نیســت، به 
 طور مثال ایران خودرو در سال بیش از یک میلیون 
خــودرو تولید می کند. اگر بتــوان محرکی برای 
عرضه بیشتر ایجاد کرد، در زمانی مشخص می توان 

نیاز داخل را تأمین نمود.
وی می افزاید: وضعیت فعلی طبیعی نیست، ناشی 
از کمبود هم نیســت و مشــکل در روش عرضه 
است. این روش قرعه کشی و ثبت نام اصالً جوابگو 
نخواهد بود، باید ســازوکاری باشد که خودرو به 
دست مصرف کننده واقعی برسد. ما در کمیسیون 
صنایع این مورد را در نظر گرفته ایم و طرح پیش رو 
ان شــاءاهلل دست واســطه را قطع خواهد کرد و 

قیمت را تعدیل می کند.

تولیدکننده های 
همیشه ناالن، از 
البی های قدرتمند 
خود برای دریافت 
مجوزگرانی بهره 
می برند و در نهایت 
مصرف کنندگان 
واقعی تاوان آن را 
می دهند

بــــــــرش

خانه های خالی از برآوردهای برق امید خارج می شوند   فارس: مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشورگفت: تعداد 8میلیون و 400هزار مشترک برق خانگی در سال های 97 و 98 در رده مشترکین 
کم مصرف رده بندی شده اند. بنابر این برآورد و استناد به شاخص بعد خانوار در این سال ها 30 میلیون نفر جزو افرادی دسته بندی می شوند که در صورت تداوم کم مصرفی، در طرح برق امید از برق رایگان بهره مند 
خواهند شد. ممکن است تعدادی از واحدهای خالی جزو برآوردها و تخمین های اولیه لحاظ شده باشند که در آینده و با توجه به رسانه ای شدن الگوریتم مشخص کردن مشترکین کم مصرف، برآوردها دقیق تر خواهد شد.  
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9606534
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9606534 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم عصمت 
غالم پورویرانی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1338/09/11 ش��ماره ملی: 0943688159 ش��ماره 
شناس��نامه: 12 باستناد س��ند طالق: شماره س��ند: 5211، تاریخ س��ند: 1393/11/04 تنظیمی 
دفترخانه ازدواج شماره 98 و طالق شماره 83 شهر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول مبلغ 
1/990/000 ریال )یک میلیون و نهصد و نود هزار ریال( به نرخ روز علیه آقای محمدعلی رحمانی 
کیش نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1332/09/16 ش��ماره ملی: 0932862934 ش��ماره شناسنامه: 
49363 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1396/12/16 حس��ب 
درخواس��ت بستانکار وارده به شماره 5698- 1397/02/30 چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالک 
ثبتی 71947 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد در قبال مبلغ 1/250/000/000 ریال ملکی مدیون 
بازداش��ت که برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگس��تری پالک ثبتی فوق واقع در مشهد خیابان 

سیدرضی 10 پالک 233 بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
موضوع کارشناس��ی عبارت است از یک واحد آپارتمانی واقع در طبقه سوم از ساختمان 6 سقف 5 
واحدی ش��مالی به آدرس فوق به مس��احت 154/35 مترمربع که 3/51 مترمربع آن مسقف بوده و 
عرصه آن موقوفه اس��ت. ساختمان مذکور مس��تند به پایانکار صادره به شماره 11/72457 مورخه 
1390/12/21 هفت سال ساخت بوده و حدود اربعه واحد مذکور به شرح مندرج در سند میباشد. 
ساختمان با سیستم تمام اسکلت فلزی و نمای آجر تزئینی و سنگ و نرده دکوراتیو احداث شده و 
دارای آسانسور بوده و واحد مذکور سه خوابه با آشپزخانه اپن با کابینت های گالس- نقاشی و کاغذ 
دیواری- سیس��تم گرمایش پکیج رادیاتور و س��رمایش کولر آبی- کف پارکت- حمام مستر- سقف 
دکوراتیو به همراه انشعابات مجزا و دارای پارکینگ مجزا و انباری به متراژ 2/6 مترمربع در همکف 
و س��ایر مش��خصات آپارتمان های لوکس منطقه میباشد. 4 دانگ آپارتمان مذکور ملکی خواهان و 
در تص��رف و تحت س��کونت وی و خانواده اش بوده و دو دان��گ آن متعلق به خواهان خانم عصمت 

غالمپور میباشد.
عل��ی ایحال بهای واحد مذکور به همراه متعلقات و انش��عابات منصوبه آن با در نظر گرفتن عوامل 
مؤثر در ارزیابی از جمله موقعیت ملک، وضعیت س��اختمان و مش��خصات آپارتمان به ش��رح فوق، 
وضعیت فعلی بازار مس��کن و سایر عوامل مؤثر به میزان 8/950/000/000 ریال معادل هشتصد و 
ن��ود و پنج میلیون تومان برآورد و پیش��نهاد میگردد. که ب��ا توجه به میزان مالکیت مدیون برابر با 
گزارش مأمور اجرا میزان چهار دانگ مش��اع از شش دانگ به مبلغ 5/966/666/666 ریال ارزیابی 

گردیده است.
حدود اربعه ملک: ش��ماالً در پنج قسمت که قس��مت دوم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی است 
اول دیواریس��ت به طول 3/5 متر به فضای ملک مجاور دوم دیوار و پنجره ایس��ت به طول 0/95 به 
فضای نورگیر مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول 2/95 متر به فضای نورگیر مشاعی چهارم 
دیوار و پنجره اس��ت به طول 0/95 متر به فضای نورگیر مش��اعی پنجم دیواریست به طول 3/55 
متر به فضای ملک مجاور ش��رقاً در ده قسمت که قسمت های هفتم و نهم آن شمالی قسمت های 
دوم و چهارم و پنجم آن جنوبی است اول دیواریست به طول 5/79 متر به فضای ملک مجاور دوم 

دیواریس��ت به طول 1/97 متر به آسانسور سوم دیواریس��ت به طول 0/31 متر به آسانسور چهارم 
دیواریس��ت به طول 1/93 متر به راهرو پنجم دیواریس��ت به طول 1/42 متر به راهرو شش��م درب 
است به طول 1/37 متر به راهرو هفتم دیواریست به طول 0/15 متر به راهرو هشتم دیواریست به 
طول  3/05 به راه پله نهم دیواریس��ت به طول 3/41 متر به راه پله دهم دیواریست به طول 6/50 
متر به فضای ملک مجاور جنوباً و هفت قس��مت که قس��مت های دوم و چهارم آن ش��رقی قسمت 
شش��م آن غربی اول دیواریس��ت به طول 1/45 متر به فضای حیاط مش��اعی دوم دیوار به فضای 
خیابان به طول 0/20 متر به فضای حیاط مش��اعی سوم دیوار به فضای خیابان به طول 2/20 متر 
به فضای حیاط مش��اعی چهارم دیوار به فضای خیابان به طول 0/08 متر به فضای حیاط مش��اعی 
پنج��م دی��وار به فضای خیابان به طول 1/22 متر به فضای حیاط مش��اعی شش��م دیوار به فضای 
خیابان به طول 0/28 متر به فضای حیاط مشاعی هفتم دیوار و پنجره است به طول 5/13 متر به 

فضای حیاط مشاعی غرباً دیواریست به طول 17/60 متر به فضای ملک مجاور
حدود اربعه پارکینگ به مس��احت 12/5 متر: ش��ماالً خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول 
2/50 متر ش��رقاً خط فرضی به محوطه مش��اعی اس��ت به طول 5 متر جنوباً خط فرضی اس��ت به 

محوطه مشاعی به طول 2/50 متر غرباً خط فرضی است به محوطه مشاعی به طول 5 متر
حدود اربعه انباری به مس��احت 2/6 متر: ش��ماالً دیواریس��ت به طول 2 متر به فضای ملک مجاور 
ش��رقاً دیواریست مش��ترک به طول 1/30 متر به انباری مسکونی قطعه 4 جنوباً درب و دیوار است 
به طول 2 متر به محوطه پارکینگ غرباً دیواریست مشترک به طول 1/30 متر به انباری مسکونی 

قطعه 2
ک��ه ب��ه گزارش مأمور محترم اجرا وارده به ش��ماره ملک در زمان ارزیاب��ی در تصرف مدیون و دو 

دختر و نوه ایشان می باشد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و سهم مدیون بر اساس نامه وارده شماره 8657- 1399/02/21 
مأمور محترم اجرا به دو دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بس��تانکار به 
مبلغ 2/983/333/333 ریال مزایده خواهد ش��د. ضمن��اً مبلغ 119/333/333 ریال حق مزایده و 
نیم عش��ر به مبلغ 149/166/666 ریال میباش��د که طبق تبصره م��اده 121 آئین نامه اجرا بعهده 
برنده مزایده می باش��د  و مزایده بمقدار فوق از مبلغ 2/983/333/333 ریال از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر در روز دوش��نبه مورخه 1399/6/31 در محل ش��عبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت 
که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهیهای مربوطه اعم از آب و برق و گاز 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق 
مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در 
ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای 

اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار می گردد.
ضمنا واریز ده درصد مبلغ پایه در صندوق ثبت توسط خریداران و حضور خریدار در جلسه مزایده 

الزامی است. م.الف 227   تاریخ انتشار: 1399/6/17    آ-9906089
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی- محمدرضا اجتهادی عرب

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973200(

آگهی تغییرات شرکت پرسان کاالی ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 498874 و شناسه ملی 14006194727

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا جعفری نسب ، کدملی: 
از  افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت  الشرکه خودرا  به صندوق شرکت ،سهم  مبلغ 24.800.000.000  باپرداخت   0452702577
مبلغ 200.000.000 ریال به مبلغ25.000.000.000 ریال افزایش یافت . ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: لیست شرکاء بعد 
از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد خانم شیما نسترن راد ، کدملی: 0451675770 دارنده مبلغ 100.000.000 ریال سهم الشرکه 

آقای علیرضا جعفری نسب ، کدملی: 0452702577 دارنده مبلغ 24.900.000.000 ریال سهم الشرکه 
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آگهی تغییرات شرکت نان و شیرینی ژرف گستر بهار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 313252 و شناسه ملی 10103489454

مبلغ  با پرداخت  ماها کدملی 0054878233  : خانم مهتاب  اتخاذ شد  العاده مورخ 1395,04,01 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
9.375.000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . - خانم مژگان ماها کدملی 0050114808 با پرداخت مبلغ 9.375.000ریال به صندوق 
به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار  با پرداخت مبلغ 9.375.000 ریال  شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . - خانم زهره ماها کدملی 0049967398 
گرفت . در نتیجه سرمایه از 196.875.000 ریال به 225.000.000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. لیست صاحبان 
ماها0043316514  نیرالسادات  ریال   37.500.000 دارای  مسجدشاهی0039357491  کلباسی  عباس  باشد:  می  ذیل  شرح  به  افزایش  از  پس  الشرکه  سهم 
دارای 37.500.000 ریال سلطانعلی احمدی اکبری 6239856339 دارای 37.500.000 ریال حمیدرضاشاهرخی0054592801 دارای 18.750.000 ریال 
داریوش ماها0042361291 دارای 18.750.000 ریال شهرزاد ماها 0063767287 دارای 9.375.000 ریال مهرداد ماها0042441463 دارای 18.750.000 
کلباسی  معین  محمد  ریال   4.687.500 دارای   0068545398 مسجدشاهی  کلباسی  ابوالفضل  ریال   9.375.000 دارای  ماها0452518105  مهشید  ریال 
مسجدشاهی0012342734 دارای 4.687.500 ریال مهتاب ماها0054878233 دارای 9.375.000 ریال مژگان ماها0050114808 دارای 9.375.000 ریال 

زهره ماها0049967398 دارای 9.375.000 ریال 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973201(

آگهی تغییرات موسسه حقوقی دادکیان مهر 

به شناسه ملی 10780004212

مورخ   95.856.140 شماره  نامه  موجب  به 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   1395.10.19
مدیر  درخواست  به  مستند  و  اصفهان  شهرستان 
موسسه حقوقی مورخ 1395.07.29 مرکز اصلی 
تهران  نشانی  به  مهر  دادکیان  حقوقی  موسسه 
چهارراه جهان کودک خیابان آفریقا نرسیده به 
پل میرداماد بن بست سپیدار پالک 1 واحد 102 
اداره  در  و  یافت  انتقال   88662678 کدپستی 
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 

40671 به ثبت رسیده است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )973211(

,ع
99
06
14
2

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973205

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان مدیریت پرنیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 422061 و شناسه ملی 10320749664

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399.05.04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عسل ولی زاده به شماره ملی 0150733054 با 
پرداخت مبلغ2499500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 2499950000 ریال افزایش داد. آقای عرفان ولی زاده به شماره 
با پرداخت مبلغ2499500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 2499950000 ریال افزایش داد. سرمایه  ملی0250989247 
شرکت از مبلغ1000000 ریال به5000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید اسامی شرکا پس از افزایش 
سرمایه : خانم عسل ولی زاده به شماره ملی 0150733054 دارای مبلغ 2499950000 ریال آقای عرفان ولی زاده به شماره ملی0250989247 

دارای مبلغ 2499950000 ریال زهرا افضلی نایینی به شماره ملی 0058245065 دارای مبلغ 100000 ریال.
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973206(

آگهی تغییرات شرکت معمار سازه اعلم سهامی خاص به شماره ثبت 310869 و شناسه ملی 10103504464

اشکان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397.06.16 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد   به 
بازرس  به سمت  ترتیب  به  به شماره ملی 0010835865  قهرمان  به شماره ملی 0453670482 و سمیرا کربالئی  هژبری 
اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . حمیدرضا اعلم به شماره ملی 0054724457 ، یحیی 
اعلم به شماره ملی 0063917807 ، عبداله منبع چی به شماره ملی 0047110848 و محمدجواد غفرانی ها به شماره ملی 

0940139472 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
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آگهی تغییرات شرکت زیبا اسکان کادوس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 391728 و شناسه 

ملی 10720223072

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1399.03.05 مورخ  العاده  فوق  بطور 
صورتهای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت   98.12.29 به  منتهی  سال  مالی 
زیان  و  سود  صورت  و  ترازنامه  بر  مشتمل 
مجمع  تصویب  مورد  نقد  وجوه  گردش  و 

قرار گرفت.
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )973208(
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 کارت ماش���ین پ���ژو405 نقره ای متالی���ک دارای 
/ س 28   517 / ،ای���ران 68  انتظام���ی  ش���ماره 
وشماره موتور 12485208822 وبه شماره شاسی 
40301771مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد .)قزوین(
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برگ س���بز و کارت ماشین س���واری پژو 206 هاچ بک 
مدل 89 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 74 
ایران 616 ق 94 به ش���ماره موت���ور 14189013506 به 
ش���ماره شاس���ی NAAP03ED5AJ118269 مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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س���ند موتورس���یکلت پیش���تاز م���دل 1394 س���ه 
ب���رگ س���فید  ب���ه ش���ماره پ���اک 773-45177 
ش���ماره موت���ور 0124MEG419744  ش���ماره تنه 
NAMEG125A9402336  مفق���ود گردی���ده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س���بز خودروی پراید مدل 1387 رنگ س���فید به 
ش���ماره انتظام���ی 183ق51 ایران 42  ش���ماره موتور 
2401904 و ش���ماره شاس���ی S1412287469956 ب���ه 
مالکیت رضا صداقت مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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 برای  تعاونی های جوانان خط اعتباری ایجاد می شود  باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  در راستای حمایت از اشتغال جوانان با ایجاد  مراکز نوآوری و توسعه تعاون، خط اعتباری 
برای  تعاونی های جوانان ایجاد می شود. محمد شریعتمداری در حساب شخصی توییتر خود نوشت:  در راستای حمایت از اشتغال جوانان با ایجاد  مراکز نوآوری و توسعه تعاون، امکان تشکیل صندوق های خطرپذیر با 

مشارکت بخش دولتی و غیردولتی فراهم و خط اعتباری با نرخ ترجیحی برای  تعاونی های جوانان ایجاد می شود. تضمین اصل سرمایه سرمایه گذاران در بخش تعاون از طرح های نوین ماست.

موج جدید اعدام ها در زندان های آمریکا©
میزان: اجرای اعدام در آمریکا و نحوه 
مرگ زندانیان این کشــور به موضوع 
گزارش پایگاه ورلد کوالیشــن تبدیل 

شده است.
پایگاه ُورلد کوالیشن در گزارشی می گوید: 
تعداد کل افراد اعدام شــده توسط دولت 
فدرال آمریکا از زمان از سرگیری اعدام ها 

در اواسط ژوئن ۲۰۲۰، به پنج نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در ماه گذشته دستور اعدام های بیشتری را صادر 
کرد؛ یکی از افراد اعدام شده به نام لزموند میشل ۲۶ آگوست )۵ شهریور( اعدام شد.

این گزارش می گوید:یکی دیگر از این افراد با نام کیث نلسون، دو روز بعد یعنی ۲۸ 
آگوست )۷ شهریور( اعدام شد. به گفته وکالی وی، در محکومیت نلسون باید شرایط 

سالمت وی در نظر گرفته می شد.
وکالی وی افزودند: نلسون همچنین از حق مشاوره حقوقی مؤثر محروم شده بود.

گزارش ها حاکی از آن است که هر دو این افراد با استفاده از تزریق های ُکشنده، اعدام 
شدند. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و بنیاد آزادی های مدنی آمریکا شکایتی علیه 
اداره زندان های فدرال آمریکا تنظیم کرده و خواســته اند هزینه اعدام های فدرال در 

حالی که شیوع کووید۱۹ همچنان یک مسئله جدی در این کشور است، فاش شود.
این دو نهاد اقدام به اعدام این افراد را در زمان بحران اقتصادی و بهداشــتی آمریکا، 

زیرسؤال برده اند.

 تولد ساالنه ۱۰ هزار نوزاد آلمانی ©
با نواقص مادرزادی به خاطر الکل

ایسنا: طبق ارزیابی ها، هر ساله ۱۰ هزار 
نوزاد در آلمان به این دلیل که مادرانشان 
در دوران بارداری مشروبات الکلی مصرف 
کرده اند با نواقص مادرزادی به  دنیا می آیند.

با توجه به آمار فوق، کمیسر مواد مخدر 
دولت آلمان به زنان باردار هشــدار داده 
اســت با مصرف الکل در دوران حاملگی، 

نوزاد خود را در معرض انواع نارسایی ها و عقب ماندگی هایی که ممکن است تمام عمر 
با آن ها همراه باشد، قرار ندهند.

به همین دلیل مرکز فدرال روشنگری های بهداشتی آلمان در آستانه فرا رسیدن »روز 
ملی کودکان آسیب دیده از الکل« از همه مادران آینده خواسته است در دوران حاملگی 

رفتاری مسئوالنه در پیش بگیرند.
دانیال لودویگ، کمیســر ویژه مواد مخدر در دولت آلمان در این زمینه گفته است: 
نوشیدن هر میزان الکل در دوران حاملگی، سالمت جنین را با خطری بسیار بزرگ 

مواجه می کند.
هایدران تایس، رئیس مرکز فدرال روشنگری های بهداشتی آلمان می گوید: بسیاری 
از نوزادانی که در دوران جنینی خود از مصرف الکل توسط مادر دچار آسیب شدید 
شده اند ممکن است با عقب ماندگی های ذهنیـ  حرکتی به دنیا بیایند که تا آخر عمر 

با آن ها همراه باشد.
از هر ۱۰هزار نوزادی که با اختالالت طیف جنین الکلی به دنیا می آیند حدود 3هزار 
کودک مبتال به »ســندرم جنین الکلی« می شوند و این کودکان از اختالالت رفتاری 

نظیر بی قراری، تحریک پذیری و مشکالت تکلم و یادگیری رنج می برند.

مصائب پنهان صاحب مقاله شدن در آموزش عالی

 مقاله دزدی و چاپ چندباره مقاله ها ©
در کنفرانس های داخلی!

فارس: یک اصل کلیــدی در نگارش و 
نمایــه کردن مقاله این اســت که امکان 
چــاپ یک مقاله با یــک موضوع و متن 
در دو مجله مختلف وجود ندارد و تخلف 
محسوب می شود. اگر مجله ای تشخیص 
دهد نویسنده، مقاله ای تکراری برای آنان 
ارسال کرده در بهترین حالت ممکن است 

فقط مقاله رد شود؛ اما در بیشتر موارد، ارسال کننده مقاله در لیست سیاه مجله قرار 
می گیرد و دیگر امکان فرستادن و چاپ مقاله به آن مجله را نخواهد داشت.

بنابراین هر مقاله که در یک نشریه خوب مورد قبول واقع شود، پیش از آنالین شدن 
حتماً توسط ناشر بررسی می شود. 

اما مجالت دارای درجه علمی پژوهشی داخل کشور اغلب این کار را انجام نمی دهند. 
این نوع مجالت برای نویسنده اعتبار می آورد اما برای کشور اعتباری به همراه ندارد. 
دانشجو می تواند از این مقاالت در مصاحبه دکترا استفاده کند؛ اما برای ایندکس های 

معتبر مانند اسکوپوس و آی اس آی فایده ای برایش نخواهد داشت.
اکنون یک سر دیگر این کالف سر درگم، در چاپ چندین باره مقاالت در کنفرانس های 

داخلی گره خورده است.

چاپ چندین باره مقاله ها در کنفرانس های داخلی »
الهام، یک اســتاد دانشگاه در رشته حســابداری با طرح موردی از چاپ چندین باره 
مقاله ها در کنفرانس های داخلی، گفت: مقاله ای را در سال ۱3۹۵ با کمک دانشجویان 
مقطع کارشناسی حسابداری در یکی از دانشگاه های غیر انتفاعی مشهد نوشته بودیم 

که این مقاله در کنفرانسی در شیراز به چاپ رسید.
وی ادامه داد: اتفاقاً آن کنفرانس، مقاله را sid هم کرد؛ یعنی عالوه بر نمایه سیویلیکا 
این مقاله sid هم شد. این استاد دانشگاه گفت: اما در کمال تعجب دیدم که دو نفر 
دیگر در سال ۱3۹۷ دوباره و بدون کوچک ترین تغییر حتی در اسم یا چکیده مقاله، 

آن را دوباره به نام خود چاپ کرده اند. 

چاپ مقاله های قدیمی با نام نویسندگان جدید»
آزاد، یک دانشــجو در یک دانشــگاه دولتی هم در این باره گفت: در دانشگاه محل 
تحصیلم با یکی از استادان در حال کار روی مقاله ای بودیم. مقاله کامالً فنی و وابسته 
به کار آزمایشگاهی بود و تالش زیادی برای آن شده بود. دانشجوها و استادان معموالً 
می دانند اغلب کارهای مقاله را دانشجو انجام می دهد و اسم استاد هم روی مقاله درج 

می شود که در این مورد هم بیشتر کارهای مقاله را خودم انجام دادم.
وی ادامه داد: در نهایت وقتی مقاله نهایی شد، متوجه شدم استاد، مقاله را برای یک 
ژورنال خارجی ارسال کرده و اسم خودش به نام نفر اول و اسم من به عنوان نفر دوم 

درج شده است که این کار با نارضایتی من همراه شد.
این دانشــجوی رشته فنی که در آســتانه فارغ التحصیلی قرار دارد، اضافه کرد: این 
موضوع گذشــت. پس از این، بار دیگر به صورت کامالً اتفاقی متوجه شدم استادم با 
همین مقاله در یک کنفرانس داخلی شرکت کرده است و در کنار نام من و خودش 
به عنوان اســتاد، نام یک فرد دیگر هم در مقاله بود؛ در حالی که این فرد را اساســاً 
نمی شناختم و اصالً نقشی در این مقاله نداشت. این مورد هم با نارضایتی من همراه 
شــد که البته ترجیح دادم به دلیل جلوگیری از بروز درگیری و مشــکل در مسائل 

فارغ التحصیلی از پیگیری ماجرا صرف نظر کنم.
حســین، دانشجوی دیگری است که با مطرح کردن موردی توضیح داد: در دانشگاه 
بارها با پیشنهاد چاپ مقاله به نام دانشجو مواجه شده ایم که برخی از این مقاله ها که 
برای دانشجو تهیه و برای کنفرانس ها و ژورنال ها ارسال می شود در اصل جمع آوری 

مقاله های قبلی است.
وی گفت: کنفرانس ها و همایش های متعددی در حال برگزاری هستند که برخی از 

آن ها ضوابط و قانون را رعایت نمی کنند.
وی گفت: این کار ســبب می شــود در عمل برای پژوهش ارزشــی قائل نشویم و 
اعتبــار کنفرانس ها هم کاهش پیدا کند؛ از این رو واقعاً باید ســازوکاری برای تأیید 
و صحت سنجی مقاله ها در کنفرانس هایی که امتیاز علمی برای دانشجو و استاد دارد 

در نظر گرفته شود.
وی که دانشجوی یکی از رشته های علوم انسانی است، گفت: مقاله های تکراری جنبه 
دیگری هم دارد، استادانی داشتیم که مقاله ای را که قبالً به زبان فارسی چاپ کرده 
بودند، دوباره به زبان انگلیسی و بدون هیچ تغییری، در ژورنال دیگری چاپ می کردند 
و به کنفرانس ها  می فرستادند. این کار تخلف نیست اما صرفاً بازی با ابزارهای علمی 
است. هم اکنون هم بسیار می بینیم مقاالتی در کنفرانس های داخلی پذیرفته می شود 
و حتی چکیده مقاله هم در کتاب کنفرانس چاپ می شود و در سایت سیویلیکا قابل 
دریافت است، اما باز نویسنده، همان را با تغییر اندک یا بدون تغییر به مجالت داخلی 

دیگر یا کنفرانس ها ارسال می کند که از مزایای آن بهره ببرد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   بی شک معلم 
با کیفیت و مدرسه مجهز به امکانات آموزشی روز 
از مهم ترین عناصر در آموزش محسوب می شوند. 
عناصری که اگر به هر دلیل مورد غفلت قرار گیرند، 
آن  دانش آموزان،  آموزش  و  می شوند  چالش انگیز 

گونه که باید به خوبی انجام نمی گیرد.
متأسفانه این اتفاق در کشور ما افتاده و حاال موضوع 
کمبود معلــم و مدارس با کیفیــت از چالش های 
اساسی وزارت آموزش و پرورش است؛ به طوری که 
بسیاری از دانش آموزان احساس می کنند با تحصیل 
در مدارس دولتی نه در کنکور قبول می شوند و نه به 
جایی می رسند و فقط عمرشان تلف می شود و این 
یعنی عدالت آموزشی به معنی واقعی زیرسؤال است؛ 
چرا که رقابت در آموزش زمانی عادالنه خواهد بود 
که همه دانش آموزان اعم از فقیر و غنی در مدارس 
مجهز درس بخوانند و از معلمانی که از لحاظ علمی 
و اخالقــی و... دارای صالحیت های الزم هســتند، 
برخوردار باشــند وگرنه دانش آموزانی که به دلیل 
پایین بودن درآمد مالی والدینشان قادر به پرداخت 
شــهریه های آنچنانی مدارس خصوصی نیستند و 
مجبورند در مدارس دولتی تحصیل کنند در رقابت 

آموزشی قافیه را به بچه پولدارها می بازند. 
اواخر هفته گذشــته و در جریان سی و چهارمین 
اجالس آمــوزش و پرورش، مقام معظم رهبری در 
ارتباط تصویری با مدیران این وزارتخانه ضمن تأکید 
دوباره بر ضرورت صیانت از شأن و جایگاه معلمان، بر 
ارتقای سطح مدارس دولتی تأکید کردند و خواهان 
عدم ورود نیروی بی کیفیت بــه آموزش و پرورش 
 شدند و گفتند: موضوع جذب و تربیت معلم بسیار 
مهم است و باید گونه ای برنامه ریزی و ظرفیت سازی 
شود که معلمان فقط از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان 
و شهید رجایی جذب آموزش و پرورش کشور شوند.
فرمایشات هشدارگونه ایشان درباره موضوعات یاد 
شده به ویژه عدم ورود نیروی بی کیفیت به آموزش 
و پرورش درحالی است که جذب معلم طبق سند 
تحول بنیادیــن آموزش و پــرورش باید از طریق 
دانشگاه های تخصصی تربیت معلم یا همان دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی انجام گیرد، اما 
در مقاطعــی دالیل مختلف از جمله تجمیع مراکز 
دانشگاه فرهنگیان و کاهش پذیرش دانشجو معلم از 
سوی این دانشگاه موجب شده کمبود معلم از راه های 
دیگر تأمین شود که  این خود احتماالً به فرایندی از 
آسیب معلم کم کیفیت دامن زده است. البته منظور 
این نیســت که تمام معلمانی که از راه هایی غیر از 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی وارد آموزش 
و پرورش شــده اند و یا می شوند کم دانش یا فاقد 
کیفیت الزم هستند و نمی توانند به خوبی از عهده 
آموزش دانش آموزان بر آیند، اما فرض بر این است 
کســانی که از طریق دانشگاه های تخصصی تربیت 
معلم جذب آموزش و پرورش می شوند با اختیار و 
عالقه و نه از روی ناچــاری به معلمی رو می آورند 

که ممکن اســت این عالقه در کسانی که از مسیر 
ماده ۲۸ وارد آموزش و پرورش می شــوند، نباشد و 

یا کمرنگ باشد.
با این همه، پرسش این است که شاخص های معلم 
با کیفیت چیست و دانشگاه های تخصصی تربیت 
معلم در حال حاضر چند درصد از نیاز نهاد آموزش 
و پرورش به معلم را برآورده می کنند؟ و ســرانجام 
اینکه دانشــگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی 
در چه ســالی می توانند کف نیــاز وزارت آموزش 
و پــرورش به معلم را بــرآورده کنند، به طوری که 
این وزارتخانه دیگر مجبور نشــود از محل ماده ۲۸ 
و دانش آموختگان دانشگاه های دیگر برای معلمی 

پذیرش کند؟ 

کاهش میزان پذیرش دانشجو»
حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان در پاسخ 
به قدس با انتقاد از تضعیف دانشگاه های تخصصی 
تربیــت معلم در اوایل دهه ۹۰ می گوید: در ســال 
۹۰ از تعداد ۴۰۰ مرکــز تربیت معلم، 3۰۲ مرکز 
آن تعطیل شــد و ۹۸ مرکز باقی ماند که به عنوان 
پردیس دانشــگاه فرهنگیان فعالیت می کردند، اما 
ســال ۹۶ دوباره مراکز تربیت معلم به حالت قبل 
برگشــتند و تمام آن ها فعال شــدند اما اتفاقی که 
در این بین افتاد این اســت که بین این سال ها ما 
با کاهش میزان پذیرش دانشجو مواجه شدیم. یعنی 
پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به رقم یک تا 3 هزار 
دانشجو رسیده بود، ولی سال ۹۷ و با فعال شدن تمام 
مراکز تربیت معلم از محل ظرفیت کنکور، ۲۵ هزار 
دانشجوی پیوسته جذب کردیم و ۲۰ هزار دانشجو 

هم از محل مــاده ۲۸ یا همان 
مهارت آموزان و دانش آموختگان 
سایر دانشگاه های کشور پذیرش 
کردیــم کــه طبــق مقــررات 
پذیرش شــدگان مــاده ۲۸ که 
لیسانس، فوق لیسانس و دکترا 
هســتند به مدت یک ســال در 
آموزش  فرهنگیــان  دانشــگاه 
می بینند و سپس تحویل آموزش 
و پرورش می شوند. در واقع همین 
حــاال هم جذب تمــام معلمان 
توســط وزارت آموزش و پرورش 
دانشگاه های تخصصی  از طریق 

تربیت معلم انجام می گیرد. 
وی با بیان اینکه ســال ۹۸ هم 
۲۰ هزار دانشجو از طریق کنکور 

و ۲۰ هزار دانشــجو هــم از محل 
ماده ۲۸ در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی 
پذیرش شــدند، تصریح می کند: اما امســال تعداد 
پذیرش شدگان دو دانشگاه یاد شده به ۷۷ هزار نفر 
رسیده است که ۲۰ هزار نفر آن ها از طریق کنکور، 
۵۵ هــزار نفر هم از محل مــاده ۲۸ و تعدادی هم 
از نهضتی ها پذیرش شدند؛ بنابراین سال جاری را 
می توان سال بزرگی در پذیرش دانشجو معلم قلمداد 
کرد، به طوری که اگر این روند افزایشــی پذیرش 
دانشــجو ادامه یابد و خللی در برنامه های ما ایجاد 
نشود و بودجه کافی هم تأمین باشد به احتمال قوی 
از سال ۱۴۰۱ می توانیم کف نیاز آموزش و پرورش 

به جذب معلم را برآورده کنیم. 

کیفیت معلمان»
خنیفر در خصوص سطح کیفیت 
معلمانی کــه بــه دو روش یاد 
شــده جذب می شوند، می گوید: 
آمارها نشــان می دهــد بهترین 
معلمان آن هایی هســتند که از 
محل کنکور پذیرش می شــوند 
و دوره چهــار ســاله آموزش را 
در دانشــگاه فرهنگیان و شهید 
این  رجایی می گذراننــد، چون 
دانشگاه ها شــبانه روزی است و 
دانشجویان با آرامش تمام دروس 
دوره کارورزی و فوق برنامه ها را 
به صورت کامل می گذرانند، اما 
آن هایی هم کــه از طریق ماده 
۲۸ پذیــرش می شــوند افرادی 
بسیار باهوش و عالقه مند به تدریس هستند. یعنی 
پذیرش از طریق این ماده به صورت گلچین است و 
همان طور که اشاره شد باید برای فراگیری بعضی از 
دروس مثل فنون تدریس، تکنولوژی آموزشــی و... 
دوره یکساله مهارت آموزی را طی کنند. با این وجود 
اگر روزی ما بودجه و تسهیالت کافی داشته باشیم 
تا فقط از طریق کنکور دانشجو برای معلمی پذیرش 

کنیم قطعاً بهتر است. 
وی سپس به شــاخص های یک معلم فاخر اشاره 
می کند و می گوید: معلمی، عالقه است. اگر شخصی 
با ســطح هوش متوسط به باال اما با عالقه به سراغ 
کار معلمی بیاید و به معلمی به عنوان یک شأن نگاه 
کند نه یک شغل، در این صورت خیلی مفید است. 

در واقع در جذب معلم شایسته، عالقه به معلمی 
جایگاه نخست را دارد. دومین شاخص این است 
که دانشجو دوره آموزش معلمی را به صورت کامل 
در دانشگاه فرهنگیان و یا شهید رجایی ببیند که 
این دوره چهار ساله است و در این مدت باید تمام 
دروس و محتواها را آموزش ببیند و بعد از تحصیل 
در دانشــگاه هم با کوله باری از تجربه، خودش را 
وقف معلمی و آموزش به دانش آموزان کند. البته 
چنین امری تمامش به عهده معلم نیســت بلکه 
بخشــی از آن به عهده وزارت آموزش و پرورش و 
دیگر دستگاه های مسئول است. یعنی باید زمینه 
برخورداری از معلم فاخر که به راحتی بتواند کتاب 
بخرد، مطالعه داشته باشد، به شبکه های مختلف 
وصل شــود و حتی در همایش های بین المللی 

حضور یابد، فراهم شود.

دغدغه اول و آخر»
خنیفر تربیت معلم شایســته و در تراز جمهوری 
اســالمی را دغدغــه اول و آخــرش می خواند و 
می گوید: کالس های ما باید با آخرین فناوری روز 
تجهیز شوند. تربیت معلم را باید یک سرمایه گذاری 
کامل دید نه هزینه. تربیت معلم نجات نسل های 
آینده اســت و همان طور که مقام معظم رهبری 
فرمودند معلمان ســرداران ســپاه تعلیم و تربیت 
هســتند.این خیلی مهم اســت که چه نگاهی به 
تربیت معلم داشــته باشیم. اگر این ها فراهم شود 
خیلی از مشــکالت حل می شود. برای این منظور 
هم دولت و مجلس محترم و سازمان برنامه و بودجه 

باید توجه کافی به این حوزه داشته باشند. 
وی در همین زمینه از تجربه برخی کشورها در ایجاد 
یک دانشگاه جامع در مرکز هر یک از ایالت هایشان 
خبر می دهد و می افزاید: ما هم به این نتیجه رسیدیم 
که اگر روزی بتوانیم در مرکز هر یک از استان های 
کشور یک دانشگاه جامع با تمام امکانات و تجهیزات 
داشته باشــیم آن وقت می توانیم ادعا کنیم که کار 

بزرگی برای تربیت معلمان با کیفیت کرده ایم. 
وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنی بر اینکــه دارا 
بــودن صالحیت های دینی، اخالقی و سیاســی از 
شاخص های معلم با کیفیت از دیدگاه مقام معظم 
رهبری محســوب می شــود، آیا در جذب معلمان 
این شــاخص ها مورد توجه قرار می گیرد، می گوید: 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی در جذب و 
گزینش دانشجویان هیچ دخالتی ندارند، این موضوع 
مربوط به دفتر گزینــش وزارت آموزش و پرورش 
می شــود. در واقع پذیرش دانشــجو معلم توسط 
سازمان سنجش انجام می شود و دانشگاه فرهنگیان 
و دانشگاه شهید رجایی هم کار آموزش دانشجویان را 
انجام می دهند و جذب معلم هم توسط دفتر گزینش 
وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد که به طور 
حتم شاخص های مورد اشاره از سوی بخش گزینش 

مورد توجه قرار می گیرد. 

رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفت وگو با قدس:

نیاز آموزش و پرورش به جذب معلم از سال 1401 برآورده می شود

تربیت معلم را باید 
یک سرمایه گذاری 

کامل دید نه 
هزینه؛ تربیت معلم 

نجات نسل های 
آینده است

بــــــرش
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علم و فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
 ۵۰۰ نخبه ایرانی 

امسال به کشور باز می گردند
 فارس   معاون علمی و فنــاوری با بیان اینکه 
۷۰هــزار نفر با عنوان جامعه نخبگان برای ایجاد 
شــرایط الزم به منظور رشــد و نقش آفرینی در 
توســعه کشــور رصد می شــوند، ادامه داد: طی 
پیش بینی های انجام شــده در سال جاری ۵۰۰ 
نخبه کشــورمان از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان به 
کشــور بازمی گردند تا اندوخته های علمی خود 
را در راستای پیشرفت ایران به کار گیرند. سورنا 
ستاری گفت: احساس بر این بود که در ایام کرونا 
میزان خروج نخبگان از کشــور افزایش یابد ولی 
این موضوع نه تنها رخ نداد بلکه از سویی بازگشت 
نخبگان به ایران افزایش یافت. وی افزود: مردادماه 
ســال جاری میزان بازگشت نخبگان به ایران در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک دو برابر 
افزایش یافته است. ستاری گفت: بیشتر نخبگان 
بازگشــته به کشور در شرکت های دانش بنیان 
مشغول فعالیت هستند و بخشی نیز به عنوان 

هیئت علمی جذب دانشگاه ها می شوند.

بهداشت و درمان

سخنگوی وزارت بهداشت پاسخ می دهد
چرا برای خرید واکسن کرونا 

اقدام نکردیم؟
 ایسنا   دکتــر سیما سادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشــت درباره وضعیت خرید واکسن 
کرونا گفت: تاکنون هیچ واکســن مؤثری برای 
بیماری کووید ۱۹ در جهان ســاخته نشده که 

مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت باشد.
وی افزود: واکســن هایی که در حال حاضر در 
مورد آن ها صحبت می شــود، هنوز مورد تأیید 
سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفته اند؛ در نتیجه 
هنوز قیمت یا هزینه ای هم برای واکســنی که 
تولید و مورد تأیید واقع نشده، تعیین نشده است.

در ایران نیز تالش ها برای تولید واکســن کرونا 
در حال انجام اســت. در عین حال اگر کشوری 
واکســن کرونا را تولید کند و آن واکسن مورد 
تأیید سازمان جهانی بهداشــت قرار گیرد، بر 
اساس دستور ریاست جمهوری برای خرید آن 
اقدام می شــود. وی تأکید کرد: در حال حاضر 
مؤثرترین اقدام در برابر کرونا، پیشگیری و رعایت 

فاصله گذاری و استفاده از ماسک است.

خانه و خانواده

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران:
 وضعیت تغذیه ایرانی ها 

بسیار وخیم است
 آنا   علی میالنی بنــاب، عضو هیئت مدیره 
انجمــن تغذیه ایــران می گوید: بیــن ۷۶ تا 
۸۰ درصد مرگ و میرهای کشــور مربوط به 
بیماری های غیرواگیر بوده، پس می شود گفت 

وضعیت تغذیه ایرانی ها بسیار وخیم  است.
وی افزود: اگر روزی از بحث کرونا فارغ شویم، با 
جامعه ای که سوءتغذیه شدید پنهان دارد مواجه 
خواهیم بود. هر ایرانی امروز باید دست کم 3۰هزار 
تومان برای تغذیه خود هزینه کند که امروز برای 
برخی تهیه چنین سبدی ممکن نیست. میالنی 
گفت: نزدیک به ۹ هزار دانش آموخته رشــته 
تغذیه در کشور داریم که متأسفانه از این ظرفیت 
استفاده خوبی نمی شود؛ باید مردم بتوانند این 
خدمات را از شبکه بهداشتی دریافت کنند؛ اگر 
هم بخواهند از خدمات خصوصی مشاور تغذیه 
اســتفاده کنند، به علت اینکه این خدمات زیر 
پوشش بیمه ها قرار نگرفته است، هزینه زیادی 

را باید پرداخت کنند.

آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی:
خرید بچه از اینستاگرام قاچاق 

اعضای بدن را افزایش داده است
 برنا   حبیب اهلل مســعودی فریــد، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی، گفت: فرزند گرفتن از 
طریق سیستم هایی غیر از سازمان بهزیستی یکی 
از دالیل افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان است.

او افزود: طبیعی است نمی توان صحت و سالمت 
روانی و اخالقی کسانی که از پیج های اینستاگرامی 
اقدام به خرید فرزند می کنند را مورد بررسی قرار 
داد، بنابراین ممکن اســت فرزندی که فروخته 
می شود مورد سوءاســتفاده قرار گیرد و اعضای 

بدنش قاچاق شود.
از طرفــی وقتی بچه به آن ها فروخته می شــود 
دیگر قابل پیگیری نیست، درصورتی که ما وقتی 
کودکی را به فرزندخواندگی می دهیم تا پنج سال 
وضعیت او را مورد نظارت قرار می دهیم تا متوجه 
شویم در چه شرایطی زندگی می کند، اما بچه هایی 
که از طریق فضای مجازی فروخته می شوند معلوم 
نیست در چه خانواده ای می روند و چه آینده ای در 

انتظار آن هاست.

فضای مجازی

یک مقام مسئول در پلیس فتا:
از نصب فیلترشکن توسط 

دانش آموزان جلوگیری کنید
 تسنیم   سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
گفت: آموزش مجــازی دانش آموزان می طلبد تا 
والدین برای همراهــی و مصونیت دانش آموزان، 
دانش و اطالعات خود در زمینه فضای مجازی و 
تهدیدها و آسیب های آن را به روز کنند. این مقام 
انتظامی با اشاره به سطح دسترسی دانش آموزان 
در فضای مجازی گفت: والدین از نصب پروکسی و 
فیلترشکن از سوی دانش آموزان جلوگیری کنند، 
چرا که نصب و اجرای این نرم افزارها دسترســی 
کــودکان و نوجوانان به محتواهای نامناســب را 
باز کرده و ســبب آســیب های روحــی و روانی 
دانش آموزان می شود. این مقام مسئول در پلیس 
فتا، توجه به تنظیمات حریم خصوصی و امنیت 
در پیام رسان شــاد را ضروری دانست و از والدین 
خواســت با تعریف گذرواژه مناسب، فعال سازی 
تأییــد دو مرحله ای و اعمــال تنظیمات حریم 

خصوصی، امنیت فرزند خود را افزایش دهند.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

زغال فروشی دلیل آتش سوزی رویشگاه ها 
ایسنا: امید سجادیان، دبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس معتقد 
است: بسیاری از آتش ســوزی های رویشگاه های کشور به علت 
زمین خواری و تهیه زغال است چراکه وضعیت اقتصادی برخی 
از اهالی خوب نیست و آنان را به سمت قاچاق درخت و فروش 
زغال سوق داده اســت؛ بنابراین بخش عمده ای از آتش سوزی 

رویشگاه های کشور به علت زغال فروشی رخ می دهد.

به مجردها وام ندهید
مهر: محمد مهدی تندگویان، معاون ســاماندهی امور جوانان 
می گوید: در حالی که سیاســت های کلی ما تشکیل خانواده و 
ازدواج است اما به افراد مجرد نیز وام مسکن می دهیم، از سوی 
دیگــر به آن ها وام تولید و اشــتغال می دهیــم. این موضوع با 
سیاست های کلی جمعیت و ترویج خانواده و ازدواج، مغایر است.

نظرمان بر فیلترینگ نیست
مهر: ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان 
اینکه نظرمان بر فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی نیست، افزود: 
مگر اینکه این شبکه سابقه امنیتی نامساعد داشته باشد و یا اینکه 
نخواهد مقررات حضور در کشــور ما را بپذیرد. مردم به پیام رسان 
نیاز دارند، به جای فیلترینگ باید سکوهای بومی را جایگزین کنیم.

حقوق های نجومی بسیار زیاد در شستا
ایلنا: ســید غنی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین 
اجتماعی و شرکت شستا گفت: یکی از دالیل این طرح، بررسی 
حقوق های نجومی است؛ در شستا حقوق های نجومی بسیار زیاد 
اســت؛ خود هیئت رئیسه مصوب و پرداخت می کند و ما قصد 

داریم آن ها را بررسی کنیم. 

چرا نمی توانند کنکور را حذف کنند؟
تسنیم: عماد افروغ، جامعه شناس می گوید: می دانید چرا نمی توانند 
نظام فاسد کنکور را حذف کنند؟ چون منافع دارد و بخش خصوصی 
بــدون وجود عناصری در داخل و بدنه قدرت دولت نمی تواند کارش 
را پیش ببرد. تبلیغ کالس های کنکور را در تلویزیون ببینید، بعدش 
همه می گویند کنکور را حذف کنید، اما کسی جرئت این کار را ندارد .

دولت تا این اندازه کار را رها کرده است
تسنیم: علی کریمی فیروزجائی؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس 
می گوید: مدیران مدارســی به بنده گفته اند آموزش و پرورش 
حداقل مبلغ برای خرید مواد شوینده و بهداشتی برای ضدعفونی 
کردن فضاهای مدارس را به آن ها پرداخت نکرده است؛ دولت تا 
این اندازه کار را رها کرده و مدیران مدارس نیز گرفتار و مجبور 

شده اند کالس ها حضوری باشد.
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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 قاضی الحاجات

 اسماعیل هنیه پس از دیدار تاریخی با سید مقاومت 
و ضمن بازدید از اردوگاه فلسطینی ها در بیروت:

تا تحقق بازگشت، میهمان لبنان خواهیم بود
  جهان/ نیک پندار  حدود 10روز است که اسماعیل هنیه 
در بیروت به ســر می برد و گویا فعالً برنامه ای برای ترک لبنان 
ندارد. حتی شایعه هایی درباره انتقال دفتر سیاسی حماس به 
بیروت هم بر سر زبان ها افتاده است. اتفاقی که با توجه به اوضاع 
منطقه و ناامیدی گروه های مقاومت از همپیمانان قدیمی اش 
بعید به نظر نمی رسد. دفتر سیاسی حماس تا پیش از انتقال به 

قطر در دمشق مستقر بود.
هنیه روز گذشــته در میان استقبال بی سابقه فلسطینی های 
ســاکن لبنان، از اردوگاه آواره های فلسطینی عین الحلوه هم 
بازدید کرد. خبرنگار المیادین در همیــن زمینه گزارش داد: 
رئیس دفتر سیاسی حماس در اردوگاه فلسطینی »عین الحلوه« 
در لبنان، ایستادگی و صبر فلسطینی های ساکن در اردوگاه ها 
به خاطر بازگشت به فلسطین را ستود و تأکید کرد: »ما تا تحقق 

حق بازگشت، میهمان لبنان باقی خواهیم ماند«.
رئیس دفتر سیاســی حماس در ادامه بر عدم اسکان دائمی، 
سرزمین جایگزین و آوارگی اجباری آوارگان فلسطینی تأکید 
کرد و گفت: »معامله قرن« اجرایی نخواهد شد. هنیه تصریح 
کرد: از فلســطین به عین الحلوه آمده ایم تا بگوییم فلسطین و 
ســرزمینش برای ماست. وی تأکید کرد: اردوگاه ها نماد ثبات 
و دژهای مقاومت هســتند که حوادث بزرگ در آنجا رخ داده، 
قهرمانان را پرورش داده و مســئله فلسطین هنوز در آن زنده 

اســت. هنیه ادامه داد: به دشــمن می گوییم ظلم تاریخی را 
فرامــوش نخواهیم کرد و نخواهیم بخشــید؛ همچنین حق 
بازگشــت را فراموش نمی کنیــم، حال هر چقــدر فداکاری 
نیاز داشته باشــد. رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: ماشین 
عادی سازی روابط که به راه افتاده نشان دهنده موضع ملت های 
منطقه نیست، فلسطین همچنان در وجدان ملت ها جای دارد. 
وی افزود: مقاومت در غزه موشک هایی برای زدن تل آویو و فراتر 

از تل آویو در اختیار دارد.

دیدار با سید مقاومت»
پیش از بازدید از اردوگاه »عین الحلوه« اســماعیل هنیه برای 
نخستین بار با سید مقاومت هم دیدار و گفت وگو کرد. پایگاه 
خبری العهد اعالم کرد در این دیدار تمامی تحوالت سیاســی 
و نظامی در فلســطین، لبنان و منطقه، تهدیدها علیه مسئله 
فلسطین و در رأس آن ها »معامله قرن، طرح های عادی سازی 
روابط اعراب و رژیم صهیونیستی و مسئولیت امت اسالمی در 

قبال آن« مورد بررسی قرار گرفت.
هنیه و سید حسن نصراهلل همچنین بر ثبات محور مقاومت در 
زمینه مقابله با فشارها و تهدیدها و صمیمانه بودن روابط میان 
حزب اهلل و حماس بر اســاس ایمان، برادری و جهاد و توسعه 

سازوکار همکاری و هماهنگی میان دو طرف تأکید کردند.

وزیر دفاع روسیه:
تمایلی به رقابت تسلیحاتی نداریم©

اسپوتنیک: وزیــر دفاع 
روســیه بــا بیــان اینکه 
ناتــو به تازگــی اقدام های 
جاسوســی هوایی خود را 
تشــدید کرده، گفت: ناتو 

حتی به پیشنهاد مسکو برای کاهش رزمایش های 
نظامی در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا پاسخ 
منفی داده است. سرگئی شویگو افزود: مسکو هیچ 
تمایلی به مشــارکت در رقابت تسلیحاتی ندارد، 
اما به دلیل اقدام های غیردوستانه سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( مجبور شده ظرفیت های 
رزمی خود را ارتقا دهد. ناتو هنوز آماده نیســت 
برای تقویت ثبات منطقه، همکاری ســازنده ای 

داشته باشد.

اکســیوس: ســفارت چین در آمریکا اعالم 
کرده شــهروندان آمریکایی عازم این کشــور 
باید بــرای ورود به خاک چین، برگه عدم ابتال 
به کرونا داشته باشند. این اقدام چین تازه ترین 
محدودیت این کشــور علیه آمریکا محسوب 

می شود.
ایندیپندنت: نیروهای پلیس انگلیس بیش از 
600 معترض به سیاســت های محیط زیستی 
دولت این کشــور را بازداشت کردند. شماری 
از وزرای دولت جانســون با انتقاد شدید از این 
فعاالن، آن ها را »اقلیت متعصب« و اعتراض های 

آن ها را »احمقانه« دانستند.
فارس: وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد نیروهای 
مسلح ترکیه 320 شبه نظامی کرد عضو گروه 
پ ک ک )حزب کارگر کردســتان ترکیه( را در 
شمال عراق از بین برده و تمام تسلیحات آن ها 

را ضبط کردند.
اســپوتنیک: عمر قمرالدیــن، وزیر خارجه 
ســودان گفــت آمریکا ایــن کشــور را برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی زیر فشار 
قرار داده اســت، در حالی که در ازای آن چیزی 

عاید سودان نمی شود.
راشــاتودی: چند قایق طرفــداران »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در رژه قایق های 
گروه حامیــان ترامپ در نزدیکــی دریاچه ای 
حوالی »آســتین« تگزاس دچار سانحه و غرق 
شد. گزارشی از تلفات این حادثه منتشر نشده 

است.
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 سانحه برای پهپاد  ام کیو9 آمریکایی
 حادثه هوایی 

در پایگاه  آموزشی
ایرفورس تایمز: نیــروی هوایی آمریکا از 
ســانحه برای یک فروند پهپاد ام کیو9 ریپر 
خود در روزهای گذشــته در یــک پایگاه 
هوایی در »نیو مکزیکو« خبر داد. این حادثه 
در پایگاه هوایی »هولومن« در نیو مکزیکو 
رخ داده و پهپــاد مذکــور متعلق به گردان 
پــروازی 49 آمریکاســت. در ایــن گردان 
خلبانان جنگنده های »اف16« و اپراتورهای 
پهپادهای ام کیو9 آموزش می بینند. نیروی 
هوایــی آمریکا مدعی شــده در این حادثه 
هواپیمای دیگری آسیب ندید. نیروی هوایی 
آمریکا از اعزام تیمی به صحنه حادثه برای 
یافتن علت ایــن حادثه خبر داده و تاکنون 
به یافته ها و خســارت مالی وارد شده هیچ 

اشاره ای نکرده است.

 هیئت عالی رتبه طالبان در مذاکرات ©
در اندیشه استقرار حکومت اسالمی 

سرانجام طالبان هیئت مذاکره کننده این گروه در مذاکرات بین االفغانی را رهسپار 
دوحه کرد. به نظر می رسد ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان نسبت به آنچه در 
اواخر تیرماه گمانه زنی شده بود تغییر چندانی پیدا نکرده است. در این میان نکته 
مهم و در خور تأمل، سپردن سکان هدایت این هیئت به دست مولوی عبدالحکیم 
اسحاق زی است؛ فردی که عضو برجسته شورای رهبری و قاضی القضات کنونی 
طالبان محسوب می شود. پیش از این تصور می شد از بین مال عبدالغنی برادر و 
یا شیرمحمد عباس استانکزی، یکی به عنوان ریاست هیئت طالبان انتخاب شود، 
اما انتخاب مولوی عبدالحکیم اسحاق زی می تواند تا حدی به روشن شدن برخی 

برنامه ها و اهداف طالبان کمک کند.       
در وهله اول باید به جایگاه و موقعیت مولوی عبدالحکیم در میان طالبان اشــاره 
کرد. مولوی عبدالحکیم از یاران نزدیک و مشاور غیررسمی مالعمر و کسی است 
که در انتخاب مالمنصور، رهبر پیشین این گروه سهم بسزایی ایفا کرد. همچنین 
نقل است که وی در بین نامزدهای جانشینی مالمنصور نیز قرار داشته است. در 
سال های اخیر ساخت یک مدرسه مذهبی بزرگ در پاکستان در تثبیت جایگاه 
سیاسی و علمی وی نقش مهمی داشته و او را تا حد مقام قاضی القضات ارتقا داده 
اســت. منابع نزدیک به طالبان می گویند رهبر طالبان در اغلب امور مهم از وی 
مشــورت می گیرد. با توجه به موارد ذکر شده، مشخص است طالبان در باالترین 
ســطوح خود وارد مذاکرات شده اند و نمایندگان آن ها به لحاظ تصمیم گیری از 
اختیار و قدرت تام برخوردار هستند؛ نکته ای که در جناح دولت تردیدهای جدی 
نسبت به آن وجود دارد. ناگفته نماند که عالوه بر مولوی عبدالحکیم، تعداد دیگری 
از اعضای شورای رهبری طالبان هم در این هیئت مشارکت دارند. یکی از مقام های 
ارشد این گروه چندی پیش در گفت وگو با دیلی تایمز هدف این اقدام را این گونه 
بیان کرد: »اکنون تیم مذاکره کننده در موقف قوی قرار دارد و می تواند تصمیم های 
مستقالنه بگیرد. رهبر طالبان نیز با اعضای جدید مشکلی ندارد زیرا بیشتر افراد 

قابل اعتماد خود را شامل تیم مذاکره کننده ساخته است«.                
اما انتخاب مولوی عبدالحکیم از یک جنبه دیگر نیز حائز اهمیت است. وی بیشتر 
از اینکه یک فرد سیاسی و نظامی باشد، به لحاظ درجه علمی و دینی اعتبار دارد 
و از این نظر یک سر و گردن از تمامی رهبران دیگر طالبان باالتر به شمار می آید.

این مسئله می تواند از آن جهت مهم ارزیابی شود که روشن می سازد طالبان بیشتر 
از آنکه به دنبال سهم خواهی در قدرت یا تقسیم آن با جناح مقابل باشند، به فکر 
پایه ریزی یک نظام دینی و حکومت اسالمی هستند و درست به همین علت یک 
عالم و فقیه برجســته در نزد خودشان را در رأس قرار داده اند. با توجه به جامعه 
عمیقاً مذهبی افغانستان، اگر بخواهیم از چنین زاویه ای به موضوع نگاه کنیم در 
جناح دولت چنین خألیی کامالً مشهود است و آن ها هیچ حامی دینی تراز اولی 

را با خود همراه نکرده اند.              
اما سومین نکته حائز اهمیت، دیدگاه ها و و نظرات مولوی عبدالحکیم است. وی 
در میان طالبان فردی میانه رو به شمار می آید که با تداوم جنگ و خشونت نیز 
چندان موافق نیســت. بر این اســاس پس از توافق آمریکا و طالبان، شب نامه ای 
منتسب به وی منتشر شــد که در آن از افراد طالبان می خواست به حمالت در 
جریان آتش بس پایان دهند و به روند صلح احترام بگذارند.عالوه بر این، وی را یکی 
از تصمیم گیرندگان اصلی اجرای طرح کاهش خشونت ها در قبل از توافق آمریکا و 
طالبان معرفی کرده اند. شاید همین میانه روی سب شد وی در مسجد کویته هدف 
حمله گروه داعش یا طالبان تندرو قرار گرفته و پسرش را از دست بدهد. با توجه به 
چنین خصوصیاتی احتمال اینکه مولوی عبدالحکیم در گام های ابتدایی مذاکرات 
با آتش بس موافقت کند بسیار زیاد است. با در نظر گرفتن اتفاقاتی که برای مال 
غنی برادر رخ داد و او به سبب پذیرش برخی شرایط مورد شماتت شورای رهبری 
قرار گرفت، جایگاه دینی و علمی مولوی عبدالحکیم مانع از آن خواهد شد که از 

دستوراتش سرپیچی شود و یا توافقاتش مورد تأیید قرار نگیرد.      
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عکس نوشت

عاقبت سازش!عاقبت سازش!
در جریان سفر »الکساندر ووجیچ« رئیس جمهور صربستان به آمریکا 
و دیدار وی با دونالد ترامپ، عکســی منتشــر شد که نشان می دهد 
رئیس جمهور صربســتان را روی یک صندلــی معمولی و به حالت 
بازجویی در مقابل ترامپ نشــانده اند و طی آن ووجیچ تحقیر شــده 
است! طی بیانیه کاخ سفید، صربستان متعهد شده سفارت خود را در 

فلسطین اشغالی به قدس منتقل کند.

 اشغالگران در دام تله های انفجاری تظاهرات برای  استعفای نتانیاهو ادامه سرکوب اعتراض ها در آمریکا
 پلیس 27 معترض را 

در پورتلند بازداشت کرد
 درگیری درونی 

در رژیم صهیونیستی
انفجار دو بمب در مسیر 

نیروهای آمریکایی
فــارس: پلیس آمریــکا روز شــنبه در 
جریان تظاهــرات مــردم پورتلند ایالت 
اورگن علیه نژادپرستی سیستماتیک، 27 
نفر را بازداشــت کرد. پلیــس اعالم کرد 
ساختمان  ســوی  به  تظاهرات کنندگان 
پلیــس پورتلند در حال حرکت بودند که 
اقدام به مقابله با آن ها کرده است. پلیس 
این شــهر در بیانیه ای خبر داد ساختمان 
پلیس پیشتر هدف طعمه های آتش قرار 
گرفته بود و مقابلــه با معترضان با هدف 
جلوگیری از وقوع حادثه مشابه بوده است. 
شهر پورتلند چند هفته است که همچنان 
یکی از مراکز اعتراض  و تظاهرات در آمریکا 
علیه نژادپرستی سیستماتیک و خشونت 

پلیس است.

تایمز اسرائیل: پلیس رژیم صهیونیستی 
شــامگاه شــنبه بــرای متفــرق کــردن 
تظاهرات کنندگان مقابل اقامتگاه »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر این رژیم در قدس 
اشغالی، با آن ها درگیر و 12 نفر را بازداشت 
کرد. این دوازدهمیــن هفته پیاپی بود که 
چنــد هزار نفــر از معترضان بــه عملکرد 
نتانیاهــو، با تجمع مقابل اقامتــگاه وی در 
قدس اشغالی خواستار استعفای وی شدند. 
تظاهرات کننــدگان با حمل پالکاردهایی با 
 Crime( »نوشــته هایی از جمله »ُجرم وزیر
 Prime به جای کلمه نخست وزیر Minister
Minister( و »او را زندانی کنید« به اتهام های 
فساد نتانیاهو اعتراض و بر ضرورت استعفای 

وی تأکید کردند.

المیادین: یک مقام امنیتی عراق گفت: 
یک بمب دســتی کار گذاشــته شده در 
بزرگراه الشــعله بغداد در مسیر حرکت 
کاروانی از خودروهای پشتیبانی لجستیک 
ائتالف بین المللی منفجر شــده است. به 
گفته وی، انفجار مذکور به زخمی شدن 
یک نیــروی پلیس فدرال عــراق و وارد 
آمدن خســارات مالی منجر شده است. 
همچنیــن در خبری دیگــر، انفجار یک 
بمب در کنار خودرو شــرکت وابسته به 
ائتالف آمریکایی در بغداد، موجب زخمی 
شــدن دو تن شــد. در دو ماه گذشته به 
طــور میانگین هر هفته حمله هایی علیه 
نیروهای آمریکایی یا شرکت های وابسته 

به آن انجام می شود.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمدرضا مشرف / کارشناس مسائل افغانستان
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  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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در  سرد  سالح  با  حمله  چند  از  رسانه ها  علوی   جهان/   
»بیرمنگام« انگلیس خبر دادند که دست کم یک کشته و هفت 
زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش فارس، پلیس ناحیه 
»میدلندز غربی« انگلیس اعالم کرد: »ما تأیید می کنیم که در 
حدود ساعت 30 دقیقه بامداد گزارش هایی مبنی بر چاقوکشی 
در مرکز شهر بیرمنگام دریافت کردیم«. این اداره پلیس انگلیس 
همچنین خبر داد: »ما به همراه همکارانمان از سرویس آمبوالنس 
فوراً در محل حاضر شدیم. مجموعه ای دیگر از چاقوکشی ها هم 
به فاصله کوتاهی )پس از چاقوکشی اولیه در بیرمنگام( در منطقه 
انجام شد«. مقام های پلیس این کشور به جزئیات بیشتری درباره 

این سلسله چاقوکشی ها و انگیزه ضارب یا ضاربان اشاره  نکرده 
و فرد قاتل همچنان متواری است. هرچند دولت انگلیس ادعا 
می کند تمهیدات ویژه ای را در جهت بهبود وضع امنیت داخلی 

این کشور صورت داده، اما کارشناسان می گویند تغییرات یاد 
شده تأثیری بر جلوگیری از روند افزایشی جرم و جنایت در این 

کشور نداشته است.

چاقوکشی های 
سلسله وار درانگلیس

8 کشته و زخمی در بیرمنگام

گزارش

 شرکت پردیس گلخانه ای دشت طوس در 
نظر دارد از بین تولیدکنندگان س��ازه های 
گلخانه ای در ایران )نوع گاتیک اسپانیایی( 
ک��ه دارای رتبه یک و گواه��ی صالحیت از 
س��ازمان های مربوطه می باش��ند پیمانکار 
س��اخت س��ازه جه��ت مجموع��ه گلخانه ای 
20 هکتاری انتخاب نماید.کلیه متقاضیان 
واج��د ش��رایط می توانن��د جه��ت دریافت 
اس��ناد از طری��ق وبس��ایت ای��ن ش��رکت 

www.pardistoos.ir  اقدام نمایند.
پای��ان مهل��ت ارس��ال  اس��ناد از تاری��خ 
درج آگه��ی حداکثر به م��دت 5 روز کاری 

می باشد.  ,ع
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/ع
99
06
13
9

فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگهداری و 

راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  بیمارستان 
علوی را از طریق مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی 
واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره 
فراخ��وان 2099000060000060، از دریاف��ت اس��ناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی 
پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
 www.setadiran.ir نش��انی:  ب��ه  )س��تاد(  دول��ت 
انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گ��ران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 300.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد 

-خیابان امام خمینی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/6/17

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/6/22

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/01
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/02

برن��ده مناقص��ه  ب��ه عه��ده  * هزین��ه درج آگه��ی 
می باشد.

تلف��ن تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل 
عضویت در س��امانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  

نام: 02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه بین المللی
 امام رضا )ع( 

 در نظر دارد نس��بت به 
افزایش حافظه جانبی سرورهای 
خ��ود از طریق مناقص��ه عمومی 
اقدام نماید. از شرکتهای واجد 
ش��رایط دع��وت می ش��ود جهت 
کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه به آدرس زیر مراجعه 

نمایند. 
  www.imamreza.ac.ir
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مجموع�ه فرهنگی ورزش�ی و تفریحی کارگران خراس�ان رضوی در نظر دارد حق بهره برداری از س�الن ها و 
مجموعه های ورزشی ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید. متقاضیان جهت 
کس�ب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد و مدارک به منظور ش�رکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا 99/6/26 به 
قس�مت چاپ و تکثیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به آدرس میدان فردوسی ابتدای 

بلوار شهید صادقی و یا پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری 99/7/6 می باشد.

بازگشایی پاکت ها روز 99/7/7 ساعت 10 صبح در اتاق معاونت امور اجتماعی می باشد.
سالن های مورد اجاره:

1- استخر کارگران مشهد.
2- سالن چند منظوره شهید حاج قاسم سلیمانی مشهد.

3- سالن شهید بابانظر مشهد.
4- سالن آمفی تئاتر و اجتماعات تالش مشهد.

5- سالن ورزشی هوازی بانوان یاس مشهد.
6- سالن بدنسازی مجموعه شماره یک مشهد.

آگهی مزایده عمومی

مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی

آگهی  دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده) نوبت اول (
شرکت تعاونی مصرف کارکنان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مورخ 99/6/17

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/7/19 در محل نمازخانه سازمان مدیریت پسماند واقع 
در بزرگراه ش��هید س��لیمانی )کالنتری( � بعد از میدان حافظ با دس��تور جلسه ذیل تشکیل می گردد . از کلیه اعضاء دعوت می شود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه حضور به هم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی : 

1 � استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت تعاونی .
2 � رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1398 .

3 � اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود طبق اساسنامه .
4 � انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی .

5 � انتخاب بازرس اصلی و علی البدل قانونی شرکت تعاونی .
6 � اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

تذکر : 1 � در صورتیکه حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه به عضو دیگر یا 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید . در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد . عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود از تاریخ 99/7/10 لغایت 99/7/17 در محل 

دفتر تعاونی از ساعت 8 صبح الی 14 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اخذ برگه ورود به مجمع مراجعه نماید .
2 � ب��ا توج��ه به انتخاب هیئ��ت مدیره و بازرس ، افرادی که تمایل به نامزدی هیئت مدی��ره را دارند ظرف مدت یک هفته از تاریخ 

/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی کارکنان سازمان انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه بطور فوق العاده شرکت مجتمع 

فوالدی توس حجت بشماره ثبت 21301 و 
شناسا ملی 10380367957

 
بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه بطور 
فوق العاده که در س��اعت 9 صبح روز دوش��نبه 
م��ورخ 1399,06,31 در مح��ل قانون��ی ش��رکت 
ب��ه آدرس :کیلومت��ر 22 جاده قوچان ش��هرک 
فن��اوری های برتر بل��وار صنعت انتهای صنعت 
5 کدپس��تی 935551337 کارخان��ه مجتم��ع 

فوالدی توس حجت حضور بهم رسانند
دستور کار جلسه :

1_ انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
ب��ه  منته��ی  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب   _2

1398,12,29 شامل ترازنامه و سود و زیان
3_انتخ��اب ب��ازرس اصلی و عل��ی البدل برای 

سال 1399
4_ انتخاب اعضای هیئت مدیره

9ع هیئت مدیره مجتمع فوالدی توس حجت 
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آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب 
پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 در رشته  های ساختمان و ابنیه و تاسیسات 
و تجهیزات جهت اجرای محوطه سازی و دیوار کشی اطراف ساختمان و عملیات تکمیلی 
سفت کاری و کلیه عملیات نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی کل ساختمان به 
متراژ حدودی 900 مترمربع اقدام نماید. لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط که دارای 
رزوم�ه مناس�ب در زمینه س�اخت اینگونه مجموعه ها می باش�ند، دع�وت می نماید جهت 
دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/06/20 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان 
قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 
عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  32001126 -051تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه چاپ 

آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات تکمیل موتورخانه و ساختمان دارالشفای رضوی به 
همراه محوطه سازی و دیوار کشی

دیده بان حقوق بشر:

دولت سعودی فوری تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند©
الجزیره: دیده بان حقوق بشــر در بیانیه ای ضمن تأکید بر نقض حقوق زندانیان 
سیاسی در عربستان سعودی، خواستار تحقیقات بین المللی در خصوص وضعیت 
آن ها شد و نوع رفتار ریاض در قبال آن ها را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: 
حاکمان ســعودی برخی از بازداشت شــدگان را برای ماه ها از ارتباط با خانواده 
و وکالیشــان محروم می کنند و آن ها هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند. طبق 
این بیانیه، »محمد بن نایف« ولیعهد سابق سعودی که از اسفند سال گذشته در 
بازداشت به سر می برد، هنوز با خانواده اش دیداری نداشته و مکان بازداشتش نیز 

نامعلوم است.

سرقت از پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی
38 قبضه انواع تسلیحات گم شد!©

المیادین: رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش 
دادند افراد ناشــناس وارد پایــگاه نظامی بزرگی 
در الجلیل واقع در نزدیکی مرز با لبنان شــده و 
مقادیر زیادی ســالح با خود برده اند. این رسانه ها 
اعالم کردند شــکافی در دیــوار مرکز تیپ 769، 
جایی که سالح ها از آنجا به بیرون برده شده، پیدا 
شده است و از جمله سالح های مفقود شده، 23 
نارنجک انداز و 15 قبضه اسلحه ام 16 است. این 
رســانه ها گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی 
در حال تحقیق درباره این حادثه است. این رژیم 
مدت هاست که در مناطق شمالی از ترس انتقام 

حزب اهلل در آماده باش کامل به سر می برد.
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