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یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی

گــزارش جنجالی چند روز پیش روزنامه کویتی »الجریــده« که در آن مدعی انجام 
مذاکرات پنهانی بین جمهوری اسالمی ایران و دولت آمریکا در کشور عمان شده بود 
از چند منظر قابل بحث و بررسی است. این رسانه با اشاره به تنش های ادامه دار میان 
تهران و واشنگتن ادعا کرده نمایندگانی از یک شخصیت اصول گرا در ایران - که البته 

اشاره ای به نام او نشده - و دولت ترامپ در حال مذاکرات...

سناریوهای پشت پرده انتشار خبر کذب 
مذاکره ایران و آمریکا

طرح هایی که با هدف کاهش قیمت مسکن تهیه می شوند،چقدر مؤثر بوده اند؟

نقشه کشی بدون ضمانت اجرا

 جهان  بامداد یکشــنبه اخباری مبنی بر 
وقوع درگیری بین ارمنستان و آذربایجان 
منتشر شــد و دو طرف یکدیگر را به آغاز 
درگیری هــا متهم کردنــد و دور جدیدی 
از تنش بین دو کشــور ایجاد شــد. وزارت 
دفاع ارمنســتان ضمن اعالم آماده باش و 
حالت جنگی، از ســاقط شدن دو بالگرد و 
سه پهپاد آذربایجانی در واکنش به حمالت 
باکو به مناطق مسکونی خبر داد. به گزارش 
یورونیوز، در ایــن درگیری های خونبار تا 
پایان دوشــنبه ۹۵ نفر از دو طرف کشته 

شدند. پس از جنگ طوالنی مدت سال های 
1۹88 تا 1۹۹4 که منجر به آتش بس )نه 
توافق صلح( بین ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان شد، دو رویارویی نظامی در جنگ 
چهار روزه آوریل 2016 و چهار روزه جوالی 
2020 روی داد کــه درگیری نظامی اخیر 
را باید سومین مورد نقض توافق آتش بس 
بیشکک 1۹۹4 دانست. درگیری های اخیر 
در منطقه قره باغ در چند جبهه اصلی ترتر - 
آقدام، فضولی - جبرائیل و کوه موروداغ و در 
مجاورت مرزهای قره باغ با ایران شکل گرفته 

است و از نظر گستردگی، حجم درگیری و 
میزان تلفات انسانی قابل توجه بوده است.

درباره اینکه چرا دو طرف در مقطع کنونی 
و در شــرایطی که همه کشورها از جمله 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان درگیر 
بحران ویروس کرونا هســتند، وارد چنین 
درگیری گســترده نظامی شدند، می توان 
به پنج گزینه اشــاره کــرد: بخش مهمی 
از دالیــل دو رویارویی نظامــی دو طرف 
را باید نتیجه تحوالت سیاســی اعتراضی 
فراگیر در ارمنســتان در ماه های آوریل و 

می 2018 دانست. برای نخستین بار پس 
از سال 1۹۹۹ دولتی در ارمنستان تشکیل 
شده که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب 
جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها 
نبودنــد. یکــی از دالیل ورود گســترده 
ارمنستان در دو رویارویی نظامی تابستان 
2020 با جمهــوری آذربایجان را می توان 
کوشش نیکول پاشینیان برای اثبات عملی 
تعهد دولتش به سرنوشت وضعیت قره باغ و 
دفاع از ارامنه ساکن در این منطقه دانست 

که این موضوع...
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سرانجام پس از چهار ماه 
با رأی اعتماد مجلس، وزارت 

صمت سکاندار خود را شناخت

رزم حسینی 
در کابینه روحانی

چه کسی مناسب سکانداری 
استانداری خراسان رضوی است؟

بررسی شرایط 
مستأجر جدید 

»خیابان بهار«

 بررسی پنج سناریو درباره چرایی درگیری گسترده نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

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

 ............ صفحه 8

یم
سن

و ت
شی

 آر
ی /

تر
اش

اد 
فو

س: 
عک

 

تعبیر»حجاب اجباری« مغالطه است
 معارف   در باب مسئله حجاب می  توان از جهات حجت االسالم امین عابدی نژاد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی:

مختلفی بحث کرد؛ به عنوان مثال می  شود حجاب 
را به عنوان یک پدیده اجتماعی و توصیفی بررسی 
کرد و به اصطالح یک بحث جامعه شناختی از آن 

ارائه داد. همچنان که می  توان بحث حجاب را از 
منظر مباحث روان شناختی یا حتی روان شناسی 
اجتماعی مورد بررسی قرار داد. همچنین می شود 

 ............ صفحه ۵مقوله حجاب را از منظر...
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خدا روز قيامت  
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دهد . 
اصول  كافى  
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ش��رکت مخابرات ای��ران- منطقه یزد در 
نظ��ر دارد نگهداری ش��بکه کابل و هوایی 
مراک��ز ی��زد و تواب��ع در 13 بخ��ش مجزا 
از طری��ق مناقص��ه عمومی ی��ک مرحله ای 
در  ش��رکت  متقاضی��ان  نمای��د  واگ��ذار 
مناقص��ه جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به 
آگهی مناقصه در س��ایت شرکت مخابرات 
ایران www.tci.ir و منطقه یزد به آدرس 

yazd.tci.ir مراجع��ه نماین��د.
مدیریت مالی و پشتیبانی – مخابرات منطقه یزد  ,ع

99
07
23
7

مناقصه عمومی شماره 99/5
نوبت اول

فراخوان مناقصه نوبت  اول
بیمارستان قائم )عج( 
شرح در صفحه 8

,ع
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24
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فراخوان مناقصه نوبت  اول
بیمارستان امام رضا )ع( 

شرح در صفحه 8
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2

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان کاشمر 
شرح در صفحه 8

,ع
99
07
24
0

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه 
عمومی کاالهای مشروحه ذیل را از تولید کنندگان یا تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید  .

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند استاندارد تولید / سایر مشخصاتموضوع
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1.واریز نقدی به حساب جاري شماره DIN 931- UNC CLASS 2267/000/000خرید پیچ و مهره در سایزهای مختلف
100050005بانكی پاسارگادشعبه 

آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت  

4.چک تضمین شده بانكی

تجدید مناقصه  خرید الكترو پمپ و پمپ   
شناور به تعداد 71 دستگاه )ارزیابی کیفی (

 ISO 5199,ISO 9908,AP
 1910, IEC391/095/000

خرید و نصب سنسورآناالیزر کیفی آب 
)کدورت سنج(50دستگاه)ارزیابی کیفی(

 ISO 9001, ISO
10002,OHSAS 18001330/000/000

1- کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد         2- محل تأمین اعتبار : اعتبارات غیر عمرانی 
3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 1399/07/15 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و 

فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد شماره تلفن 05137008149
4- آخرین مهلت عودت پاکات اسنادارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده : برای مناقصه ردیف یک ساعت 14 مورخ1399/07/27 و مناقصه ردیف 

دو و  سه 1399/07/29می باشد .
5- پس از ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط سایز اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه (کتبا به اطالع ایشان خواهد رسید. 
6- محل تسلیم پاکات مناقصه : مشهد ، خیابان فلسطین ، فلسطین 26 ، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مشهد و در صورت ابهام با شماره 05137008149 

تماس حاصل نمایید.
7- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .  8- هزینه درج آگهی به عهده برندگان  مناقصات    می باشد.   

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
90
72
19

آب نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدرندهید .

آگهی مناقصات  عمومی یک مرحله ای

 درنظر دارد  س��اخت و اجرای درب و پنجره 
یو پی وی س��ی 2 بلوک تی��پ C )حدود 450 
مت��ر مربع ( از پروژه مس��کن زوجهای جوان 
مش��هد را از طری��ق مناقص��ه ب��ه اش��خاص 
دارای توانمن��دی فنی و مالی واگذار نماید .

متقاضی��ان از تاریخ درج آگهی به مدت یک 
هفت��ه مهلت دارن��د جهت  دریافت اس��ناد 
مناقصه و ارائه پیش��نهاد قیمت  به نشانی 
مشهد میدان استقالل، بین آزادی 37 و 39 

پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند . 

,ع
99
07
25
3

شرکت مهندسی
 آب و خاک قدس رضوی 

ع 9
90
71
64

صدای قطره های آب ضربان زندگی است، در مصرف آب صرفه جویی نماییم . 
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  کاشمراستان خراسان رضوی به روش بیع متقابل )مزایده( نوبت دوم

ش�رکت آب و فاض�الب خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد 
براس�اس م�اده 37 قانون برنامه شش�م توس�عه و ماده 2 قانون تش�کیل 
ش�رکت ه�ای آب و فاض�الب مص�وب س�ال 1369 ، تکمی�ل بخش�ی 
از تاسیس�ات جم�ع آوری و تصفی�ه فاضالب ش�هر کاش�مر را در ازای 
تخصیص پس�اب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص 
برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه:  تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات فاضالب ش�هر کاش�مر 
ش�امل: تصفیه خانه با ظرفیت 21000 متر مکعب در شبانه روز  و شبکه 
جم�ع آوری بط�ول ح�دود 304  کیلومت�ر و خط انتق�ال بطول 3/7 

کیلومتر و باقیمانده انشعابات شهر با مشخصات فنی مصوب.
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :  4    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 176000  نفر )سال 1425(

- محل اجرا : شهر   کاشمر
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  س�رمایه گذار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی با داش�تن سابقه 

مدیریت�ی قابل قبول، تامین و تخصیص س�رمایه مورد نیاز را به عهده 
خواهد داشت.

س�رمایه  ارزیاب�ی:  اس�ناد  دریاف�ت  مح�ل  و  مهل�ت  تاری�خ،    -
لغای�ت    99/7/8 تاری�خ  از  می توانن�د  ش�رایط  واج�د  گ�ذاران 
پای�ان وق�ت اداری 99/7/16  جه�ت دریاف�ت اس�ناد ارزیاب�ی 
س�رمایه  جه�ت  آمادگ�ی  اع�الم  نام�ه  داش�تن  دس�ت  در  ب�ا 
آب  ش�رکت  قرارداده�ای  ام�ور  دفت�ر  ب�ه  ط�رح  در  گ�ذاری 
وفاض�الب خراس�ان رض�وی به آدرس مش�هد، بل�وار وکی�ل آباد،

 ابت�دای ص�دف، ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان خراس�ان رضوی 
مراجع�ه نماین�د.

- تاریخ، مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: مهلت تحویل اس�ناد 
ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ  99/07/30 و 
محل تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیه�ی اس�ت پس از بررس�ی م�دارک ارزیابی که توس�ط ش�رکت 
کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از س�رمایه گذاران واجد شرایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- س�رمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختیار تام دارد.
- دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 

www.abfakhorasan.ir : خراسان رضوی - سایت اینترنتی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

گوششنواییبرایگوششنواییبرای
مشکالتناشنوایانهست؟مشکالتناشنوایانهست؟

گفت وگو با مدیرعامل انجمن زبان اشاره ایرانگفت وگو با مدیرعامل انجمن زبان اشاره ایران

 ............ صفحه  ............ صفحه 77
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مادورو: ایران و ونزوئال با عزت ایستاده اند  ایرنا: »نیکالس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئال در توییتی تصریح کرد: کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، سوریه، ایران و ونزوئال و دیگر کشورهای برادرمان در جهان، 
حق تعیین سرنوشت و ایجاد صلح و امنیت را در منطقه خود داریم. ما اینجا با عزت تاریخی خود ایستاده ایم و در صلح و آرامش، آماده رویارویی با چالش ها و پیروزی های جدید هستیم. مادورو در صفحه توییتر خود 

افزود: ما ملتی آزاد و مستقل هستیم که خواستار توقف آزار و شکنجه و محاصره ای هستیم که پیشرفت ملت ما را تهدید می کند.  

 سیاست/ مینا افرازه   وزیر پیشنهادی 
دولت بــرای وزارت صمت در نهایت پس 
از حدود چهار مــاه بالتکلیفی وزارتخانه 
مربوط و بی وزیر بودن آن، توانست با 175 
رأی موافق نمایندگان از سد مجلس برای 
راه یابی به کابینه عبور کند و سکان دار یکی 
اقتصادی  از کلیدی تریــن وزارتخانه های 

کشور شود.
باوجود اینکه جلســه رأی اعتماد علیرضا 
رزم حســینی وزیر صمت با حضور برخی 
دولتمردان از جمله اســحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، ســید محمود 
علوی وزیــر اطالعات، محســن حاجی 
میرزایی وزیر آموزش وپرورش و حسینعلی 
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار 
شد، اما عدم حضور شخص رئیس جمهور 
در این جلســه انتقادهای نمایندگان را به 

همراه داشت.

رئیس مجلس: برگزاری جلسه بدون »
حضور رئیس جمهور خالف آیین نامه نیست

در همین راســتا، علیرضا سلیمی عضو 
هیئت رئیســه مجلس در تذکری، عدم 
رئیس جمهــور  حضــور 
را اســتنکاف از قانــون و 
بدون  جلســه  برگــزاری 
خــالف  را  وی  حضــور 
آیین نامه دانست که رئیس 
این  به  پاســخ  در  مجلس 
تذکر اظهــار کرد برگزاری 
جلســه رأی اعتماد بدون 
حضور رئیس جمهور خالف 
آیین نامــه نیســت و عدم 
حضور رئیس جمهور هم به 
دلیــل رعایت پروتکل های 
بهداشتی ستاد ملی مبارزه 

با کروناست.
از ســوی دیگــر، فراکســیون نیروهای 
انقــالب هم که قــرار بــود جمع بندی 
نهایی خود درباره رزم حســینی را پیش 
از شروع جلســه رأی اعتماد اعالم کند، 
اما در نهایــت درباره رأی اعتماد به وزیر 
پیشنهادی »صمت« به جمع بندی نهایی 
نرسید و تصمیم گیری درباره این موضوع 
را به اعضای فراکســیون در جلسه علنی 

پارلمان سپرد.

کمیسیون صنایع: مدرک تحصیلی »
مورد تأیید است

اما در مقابــل آن، کمیســیون صنایع و 
معادن بــه عنوان کمیســیون تخصصی 
حــوزه کاری وزارت صنعــت و معدن، در 
جلسه رأی اعتماد ضمن ارائه گزارشی بر 
صالحیت رزم حســینی تأکید کرد و بر 
اساس گفته سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن، بررسی های صورت گرفته نشان 
داد که برنامه های ارائه شــده از سوی وزیر 
پیشــنهادی برای تصدی وزارت صمت با 
اسناد باالدستی ۳۸ درصد تطبیق دارد و 
5۰ درصد موارد همســو با قوانین است و 
۹ درصد به احکام برنامه توجه نشده است. 
البتــه با توجه به مباحــث درباره مدرک 
تحصیلی رزم حسینی، حجت اهلل فروزی 
اعالم کرد بر اساس مکاتبه مورخ 5 مهرماه 
آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در 
مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق 
وزیر پیشنهادی اشاره گردیده، مورد تأیید 

قرار گرفت.
عالوه بر این موضوع، برخی مخالفان رزم 
حسینی همچون اردشیر مطهری نماینده 
گرمسار در مجلس، در دلیل مخالفت خود 
بــه حضور بیش از دو دهــه وی در خارج 
از کشور اشــاره کردند و گفتند: آقای رزم 
حسینی شما چگونه می خواهید مسئولیت 
بگیرید درحالی که ادعا کرده اید که محل 
زندگی تــان در کانادا بوده و حتی دو دهه 
در کانادا بوده اید و خانواده تان در این کشور 
زندگی می کنند؛ شما چرا به ایران آمده و 

دم از نظام و مردم می زنید؟

نماینده نیشابور: دو تابعیتی بودن »
رزم حسینی احراز نشده

این ادعا در حالی مطرح شــد که احسان 
ارکانــی نماینده نیشــابور در مجلس در 
موافقت بــا وزیر صمت ضمــن انتقاد از 
تهمت ها و شایعات به وجود آمده برای وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار 
کرد: طبق گفته رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شــورای اسالمی دو تابعیتی 
بودن آقای رزم حسینی احراز نشده است، 
پس اگر سندی دارید منتشر کنید نه اینکه 

فقط تهمت بزنید.
البتــه برخــی مخالفــان دیگــر مانند 
ســخنگوی  فرهنگــی  محمدحســین 
هیئت رئیســه مجلس نیز در بیان دلیل 
مخالفت خود با وزارت رزم حســینی به 
عدم ســوابق مثبت و مفید وی در مسائل 
اقتصادی اشــاره و اظهار کــرد در مدتی 
که آقای رزم حســینی در داخل فعالیت 
اقتصادی داشت، کارهای مشکوک زیادی 
را انجام داده اســت که باید در این رابطه 

توضیح بدهد.
وی افزود: چرا مدت طوالنی در کشورهایی 
که تروریست ها و غارتگران و فراریان کشور 
در آن پناه گرفته اند، حضور داشــته و کار 

واردات به کشور ما را انجام می داد.
اظهارات مخالفان در حالی مطرح شد که 
موافقان در البه الی سخنان خود خواستار 
حمایت نمایندگان از وزیر صمت بودند. در 
همین رابطه، حسین نوش آبادی نماینده 
مــردم ورامین در مجلس به عنوان موافق 
وزیر صمت، از نمایندگان درخواست کرد با 

حمایت از رزم حسینی وزارتخانه را از وضع 
نابسامان خود نجات دهند.

 فریاد اعتراضی نمایندگان: »
از »حاج قاسم« هزینه نکنید

اما علی اصغر عنابســتانی از دیگر موافقان 
وزیــر صمت بود که اقــدام وی در پخش 
کلیپی از سردار شهید سلیمانی و همرزم 
بودن رزم حســینی با وی، جلســه را به 
حاشــیه برد و موجب اعتراض نمایندگان 
شد و در ادامه نیز نمایندگان با فریادهایی 
نسبت به این موضوع گفتند برای چنین 
مواردی از نام سردار سلیمانی هزینه نکنید.

توصیه قالیباف به دولت پس از رأی »
اعتماد به رزم حسینی

در نهایــت رئیــس مجلس نیــز پس از 
مشخص شــدن نتیجه آرای نمایندگان و 
رأی اعتماد مجلس به رزم حسینی، گفت: 
کابینه دولت تکمیل شد و در این شرایط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل 
مشکالت مردم وزارتخانه ای بسیار مهم و 
تأثیرگذار اســت. امیدواریم دولت و وزیر 
جدیــد صنعت، معدن و تجــارت بتوانند 
پاسخگوی باری باشند که مجلس شورای 

اسالمی بر دوششان گذاشت.
مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس 
نیز پس از جلسه رأی اعتماد در توییتر با 
اشــاره به اینکه روز دوشنبه به درخواست 
وزیر پیشنهادی صمت جلسه ای با ایشان 
داشتم، نوشــت: در این جلسه از دغدغه 
نمایندگان بر شــفافیت و فساد ستیزی 
گفتم و خواستار شــفاف شدن این موارد 
شدم: 1. میزان ثروت شخصی )مشهور به 
1۰۰۰ میلیاردی( و مسئله اقامت خارج از 
کشور ۲. پر خرج بودن مدیریت اقتصادی 
و خروجی عملکردها ۳. علت معین اقتصاد 
مقاومتی شدن مهدی جهانگیری )متهم به 
فساد اقتصادی( در زمان استانداری کرمان.
شریعتی ادامه داد: ایشان به صراحت گفت 
ثروتم را جز به قوه قضائیه اعالم نمی کنم و 
پرونده جهانگیری هم بعد از همکاری با من 
مطرح شد! وی افزود: تابعیت دوگانه را رد 
ولی اقامت طوالنی خارج را تأیید کرد. این 
نماینده تهران در پایان نوشت: قانع نشدم؛ 

بنابراین رأی اعتماد ندادم.

سرانجام پس از چهار ماه، با رأی اعتماد مجلس، وزارت صمت سکاندار خود را شناخت

رزم حسینی در کابینه روحانی

نمی گوییم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی کمتر از سردار سپهبد شهید علی س
صیاد شیرازی بود اما بدانید که در گذشته هم چنین افراد بزرگی بودند که ناجوانمردانه به 

شهادت رسیدند. 09150001280
فقط موقع قرارداد بســتن و پول گرفتن ادعاشون گوش فلک رو کر میکنه! توی زمین، س

یک پاس ساده هم نمیتونن بدن. وقتی هم که میبازن، داور و زمین و غیره رو بهانه میکنن. 
من مطمئنم پرسپولیس هم نمیتونه کاری از پیش ببره، نهایتش یک مرحله دیگه میره باال. 

09350008433
آقای روحانی، مردم نظام جمهوری اسالمی رو نفرین نمیکنن، مردم مسئول بی کفایت و س

بی سواد رو نفرین میکنن. 09110006820
اخطار خمینیون بزرگ به مزدور صهیونیست در منطقه/ ای آل سعود یهودزادگان خونخوار س

و خبیث/ از باده خمر و پول نفت ملت حجاز مست شدید/ یک باره خمار مستی از کله بی مغز 
شما؟ بیرون خواهد رفت/ آن گاه که سیلی محکمی از حیدریون نوش کنید/ آن لحظه نه 
انگلیس نجاتتان می دهد و نه ارباب بزرگتان آمریکا/ آنجاست که از صاعقه قهر سپاه حق! پی 
یافتن سوراخ!؟ مثال یک موش شوید/ مرگ بر آل سعود ملحد و جالد و قاتل مسلمین و دیگر 

گاوهای شیرده ترامپ/ طلبه ای از حوزه. 09150006196
رهبر ما خامنه ای فرمودند، امسال سال جهش تولید است. اما دولتمردان ما اون رو با جهش س

قیمت اشتباه گرفتند. ثروتمندان ساعت به ساعت ثروتمندتر و فقرایی مثل ما، لحظه به لحظه 
فقیرتر می شویم. 09350008433

مصوبه  تحقیق  و تفحص  مجلس  باید پیگیری  شود که  چرا یک  میلیارد دالر بودجه  تصویب س
 شده  به  وزارت  بهداشت  نرسید. اگر تجهیزات  و دارو نباشد مدافعان  فداکار سالمت  در موج 
 سوم  کرونا دست  خالی  می مانند و کارشناسان  می گویند خدای  نکرده  تا 6۰۰ فوتی  در روز 
 خواهیم  داشت  که  از تلفات  یک  زلزله  بزرگ  یا جنگ  تحمیلی  بیشتر است. 09150002986

سفرای برخی کشورهای اروپایی استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور کردند

گله روحانی از چشم آبی ها©
سیاست: روز گذشته سفیرهای جدید برخی 
کشــورهای اروپایی همانند دانمارک، نروژ، 
آلمان، پرتغال، اســپانیا، چک و کشــورهای 
عراق و عمان استوارنامه های خود را به رئیس 

جمهور کشورمان تقدیم کردند.
حجت االسالم حسن روحانی هنگام دریافت 
استوارنامه »یسپر وار« سفیر جدید دانمارک با 
اشاره به تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، اظهار کرد: بزرگ ترین نقض حقوق بشر 
در حال حاضر ممانعت آمریکا از تأمین دارو و اقالم مورد نیاز ایران برای مقابله مؤثرتر با 
کرونا یا فروش سالح به برخی کشورهای منطقه برای کشتار مردم یمن و یا جنایات پلیس 

آمریکا علیه رنگین پوستان است.
حجت االسالم حسن روحانی همچنین هنگام دریافت استوارنامه »کارلوس انتونیو داکوستا 
نهوش« سفیر جدید پرتغال در تهران، با ابراز رضایت از حمایت اتحادیه اروپا و از جمله 
پرتغال از برجام و مخالفت با یکجانبه گرایی آمریکا، از این کشورها خواست اجازه ندهند 

تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا بر روابط اقتصادی آن ها با ایران تأثیر بگذارد.
حسن روحانی روز سه شنبه هنگام دریافت استوار نامه »هانس اودو موتسیل« سفیر جدید 
آلمان در تهران، مواضع جمهوری فدرال آلمان در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در جهان 
را خوب توصیف و تأکید کرد: برخوردهای سه کشور اروپایی در مقابله با اقدام ها و تالش 
های غیرقانونی و نادرســت آمریکا در بازگرداندن تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و 
همچنین قطعنامه ۲۲۳1 منطقی بوده است. رئیس جمهور همچنین به تقاضای جمهوری 
اسالمی ایران برای دریافت وام 5 میلیاردی از صندوق بین المللی پول پس از شیوع بیماری 
کرونا و نیازهای درمانی مردم ایران اشاره و خاطرنشان کرد: هیئت مدیره این صندوق با 
تقاضای این وام موافقت کرده بود، اما آمریکا با دخالت های نابجا در مسیر دریافت این وام 
ایجاد مزاحمت کرد که البته توقع جمهوری اسالمی ایران از سه کشور اروپایی این بود که 
در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کنند تا با کمک این وام نیازهای دارویی و بهداشتی و 

درمانی مردم ایران برطرف شود.
سفیران جدید جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مکزیک و قطر روز سه شنبه و پیش 

از عزیمت به کشورهای محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفت و گو کردند.

سرلشکر سالمی در صحن مجلس:

جنگ نظامی اساساً منتفی است©
مهر: فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه 
راه های نظامی بســته اســت و جنگ اساساً 
منتفی است، گفت: هرگز راه سعادت ما از درون 
تعامل با دشمن عبور نمی کند. سرلشکر حسین 
سالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
درباره هفته دفاع مقدس، گفت: راه های نظامی 
بسته است و جنگ اساساً منتفی است. آن ها 
زاویه نفوذ اقتصادی و عملیات روانی را باز کرده اند. اینجا میدان جنگ، نقطه مرکزی تالش 
ماســت و باید متمرکز شویم مانند یک قرارگاه عمل کنیم. شبانه روز برای شکست دادن 
دشــمن در این جنگ اقتصادی که بسیار ممکن است ظرفیت های عظیم کشور ما کافی 
اســت. سرلشکر سالمی تصریح کرد: فکر کنید هیچ کشــوری جز ایران در جهان وجود 
ندارد، آن وقت چگونه زندگی می کردید؟ دشمن نه قادر است و نه مایل است که مسائل 
ما به دست تو حل شود. هرگز راه سعادت ما از درون تعامل با دشمن عبور نمی کند و هیچ 
دشمنی برای سعادت دشمن خود هیچ کاری نمی کند. غیظ آمریکا دائمی و ماهیت این 
نظام استکباری است. اگر با او هم آشتی کنیم ضربه می زند و ما را می شکند و اراده ما را از 
بین می برد. ما با اراده موفق هستیم. وی اضافه کرد: همه ملت ایران بداند تا ما اراده داریم و 
مصمم هستیم بایستیم، می ایستیم. هر ملتی تا زمانی که قد خم نکند، شکسته نمی شود. 
داستان سازش یک فریب سیاسی است و همیشه از سوی قدرت های شیطانی این فریب 
سیاسی عامل سست سازی اراده ملت هاست. نباید ملت ایران در جغرافیای فریب دشمن 
عمل کند. بایستید، محکم و مردم را برای ایستادن آماده کنید. مردم ما هم آماده هستند. ما 
سختی ها را تحمل می کنیم. نمی گوییم مشکلی وجود ندارد اما قابل حل هستند. ما از فراز 

اراده دشمن عبور می کنیم و این راه ماست، راه دیگری وجود ندارد.

تکذیب ادعای انتقال سالح از خاک ایران به ارمنستان

 سیاست ایران حل و فصل اختالفات ©
بر مبنای گفت وگو است

سیاست: سفیر جمهــوری اســالمی ایران 
در روســیه در پی درگیری اخیر نظامی بین 
آذربایجان و ارمنستان با بیان اینکه سیاست ما 
در قبال همسایگان مبتنی بر همکاری و حل و 
فصل اختالفات از طریق گفت وگو بوده، عنوان 
کرد: در شرایط کنونی مردم منطقه بیش از 
هر چیز به صلح، دوستی و همکاری نیاز دارند. 
کاظم جاللی در پی درگیری های اخیر نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 
توییتی به زبان روســی نوشت: »آذربایجان و ارمنستان همسایگان نزدیک ما هستند و 
سیاست ما در قبال همســایگان و روابط آن ها با یکدیگر، همواره مبتنی بر همکاری و 
حل و فصل اختالفات بر مبنای گفت وگو و از طریق دیپلماســی بوده است«. وی افزود: 
»در شرایط کنونی مردم منطقه بیش از هر چیز به صلح، دوستی و همکاری نیاز دارند«. 
در پی بروز این درگیری جمهوری اســالمی ایران دو طرف را به توقف فوری درگیری ها 
دعــوت کرد و محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه نیز با همتایان آذری و ارمنی خود 

تلفنی گفت وگو کرد. 

ادعای انتقال سالح و مهمات از خاک ایران»
اما  خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشــته نیز در پاســخ به پرسش 
خبرنگاران در خصوص برخی ادعاهای مطرح شــده رسانه ای  در انتساب دروغ ترانزیت 
سالح و ادوات نظامی از مسیر خاک جمهوری اسالمی ایران به مقصد ارمنستان،  تأکید 
کرد: تردد کامیون و ترانزیت کاالهای متعارف غیرنظامی میان جمهوری اسالمی ایران و 
کشورهای همسایه، به طور معمول همواره برقرار بوده و کامیون های مورد اشاره نیز صرفاً 
در همین چارچوب به فعالیت خود مشغول هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
جمهوری اسالمی ایران ضمن نظارت دقیق و کنترل الزم بر روند جابه جایی و ترانزیت 
کاال به کشــورها، به هیچ وجه اجازه نمی دهد از خاک کشــورمان برای انتقال سالح و 

مهمات استفاده شود.

 سناریوهای پشت پرده ©
 انتشار خبر کذب 

مذاکره ایران و آمریکا
گــزارش جنجالی چنــد روز پیش روزنامه 
کویتی »الجریده« کــه در آن مدعی انجام 
مذاکــرات پنهانی بین جمهوری اســالمی 
ایران و دولت آمریکا در کشــور عمان شده 
بــود از چنــد منظر قابل بحث و بررســی 
اســت. این رســانه با اشــاره به تنش های 
ادامه دار میان تهران و واشنگتن ادعا کرده 
نمایندگانی از یک شــخصیت اصول گرا در 
ایران - که البته اشــاره ای به نام او نشده - 
و دولــت ترامپ در حال مذاکرات محرمانه 
هستند. حال سؤال این است که چه اهدافی 
پشت انتشار این گونه گزارش ها وجود دارد، 
آن هــم در حالی که سیاســیون و جامعه 
ایرانی متفــق القول مذاکره با دولت ترامپ 

را رد می کنند؟
روزنامه هایی مانند الجریده در ایجاد این گونه 
امواج رسانه ای چند هدف را دنبال می کنند. 
نخست آنکه به نظر می رسد آن ها مأموریت 
دارند با انتشار این گونه اخبار غیرواقعی،  وزن 
موضوع مطرح شــده را ســنجیده و با وادار 
ســاختن سیاســیون و تحلیلگران به اظهار 
نظر، در باره موضوع ادعایی اطالعاتی کسب 
کنند. انتشار گزارش های دروغین در مورد 
پرونده هســته ای ایران در رسانه های عربی 
و منطقــه ای پیش از این بارها تکرار شــده، 
موضوعــی که هدفی همین گونــه را دنبال 

می کردند. 
هدف دیگر پشــت پــرده انتشــار این گونه 
گزارش ها به توطئه در بی اعتماد سازی افکار 
عمومی منطقه علیه جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان ستون محور مقاومت بر می گردد. 
واقعیــت آن اســت که مقاومت 4۰ ســاله 
جمهوری اسالمی ایران در مقابل زورگوترین 
کشــور جهان و قلدری هــای دولت ترامپ 
مورد تحسین آزادی خواهان جهان و مردم 
منطقه قرار دارد. تحقیر ترامپ در نوع برخورد 
رهبری با نامه وی که آبه شــینزو، نخست 
وزیر ژاپــن حامل آن بود، حمله موشــکی 
بی سابقه به پایگاه نظامی عین االسد در عراق 
به عنوان مقر نیروهای اشــغالگر آمریکایی و 
ده ها نمونه دیگر همه حاکی از لگدمال شدن 
ابهت ابرقدرت پوشالی جهان در مقابل اراده 
مستحکم مردم ایران است. این چیزی است 
که برای طرف غربی غیر قابل تحمل و برای 
مظلومان جهان الگویی بی بدیل است. حال 
سازشکاران منطقه که به واسطه مخالفت های 
مردمی با موضوع عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی تحت فشار قرار دارند در صددند 
با خبرپراکنی های دروغیــن مانند آنچه در 
الجریده آمده و ادعای گفت و گو میان تهران 
و واشنگتن این جایگاه بی بدیل کشورمان را 

مخدوش کنند. 
انتشار این گزارش از بعد نگرش به تحوالت 
داخلی آمریکا هم حائز اهمیت است. ترامپ 
عالقه بسیاری دارد مانند آنچه در موضوع کره 
شمالی اتفاق افتاد، هر چند به صورت ظاهری 
هم که شده با مقامات کشورمان سر یک میز 
نشسته و سازش با ایران را به عنوان دستاورد 
خود معرفی کند. وی تاکنون در رسیدن به 
این نیت خود ناکام مانــده، اما گزارش های 
رســانه ای با این موضوع آن هم تنها یک ماه 
مانده به انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ می تواند برگ 
برنده ای در دست او برای افزایش آرای سبد 

انتخاباتی اش باشد.  
جمهوری اســالمی طبق اصولی مشــخص 
و در راســتای صلح نه تنها با عمان بلکه با 
تمام کشــورهای عربی مــراودات و رفت و 
آمــد دارد، اما اینکــه وارد مذاکره با یانکی 
ها آن هم در شــرایط کنونی شود، اصاًل در 
قامــوس و دیدگاه رهبران مــا نمی گنجد. 
گفت و گو با دولت ترامپ بــه اذعان تمامی 
کارشناســان و ناظران تحوالت سیاسی آب 
در هاون کوبیدن اســت. از دیدگاه شخصی 
دونالــد ترامپ به عنوان فردی که نه تنها به 
برجام بلکه بسیاری دیگر از تعهدات پیشین 
آمریکا پشت کرده، مهم ترین شرط مذاکره 
یعنی مشخصه اعتماد را دارا نیست. در حوزه 
عمومی نیز عاملی که هر گونه مذاکره میان 
ایران و آمریکا را منتفی می کند، نوع مواضع 
تهاجمی دولت ترامپ است. در این شرایط 
نه تنها نشستن بلکه ارسال هرگونه سیگنالی 
در بــاره گفت وگو مقابل چنین دشــمنی 

تعبیری جز خودکشی ندارد. 
حقیقت آن اســت که با وجود فشــارهای 
اقتصــادی تحمیلی بر مردم، ما شکســت 
نخــورده و این آن ها هســتند که برای حل 
معضالتشان به جمهوری اسالمی نیازمندند. 
بر خــالف همه پیش بینی هــا، آن هایی که 
می گفتند جمهوری اسالمی چهلمین سالگرد 
تولــدش را نخواهد دید حــال می بینند که 
ما ســر پا و در حال رشد هستیم. جمهوری 
اســالمی در شرایط کنونی نه نیاز به مذاکره 
دارد و نــه صالح می داند با دولتی بد عهد به 
گفت و گو بنشیند. شرایط انجام گفت و گو با 
آمریکا و خط قرمزهای موجود در این زمینه 
پیشتر از سوی دولتمردان ما اعالم شده و هر 
وقت کاخ سفید آن ها را پذیرفته و حاضر به 
مذاکره از موضع برابر شد، آن گاه می توان آن 

را بررسی کرد.

صدای مردم   

گزارش خبری

شماره پیامک: 30004567

رئیس مجلس : 
کابینه دولت تکمیل 
شد و در این شرایط 
وزارت صنعت، 
معدن و تجارت 
برای حل مشکالت 
مردم وزارتخانه ای 
بسیار مهم و 
تأثیرگذار است

بــــــــرش

رنا
 ای

ی /
مان

سلی
ه 

ضی
مر

س: 
عک

 سیاســت   ســخنگوی دولت در نشســت خبری هفته ای 
با اصحاب رســانه با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد کاهش 
رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی هستیم، گفت: 
رابطه مشــخصی بین رعایت پروتکل ها و میزان بیماری هست 
و متأسفانه حساسیت ها در استان ها کاهش می یابد و بازگشت 
به عادات قبلی زندگی یکی از مشکالتی است که با آن مواجهیم.
به گزارش فارس علی ربیعی در بخشــی از نشست خبری خود 
با خبرنگاران به پرسش این خبرگزاری با موضوع اظهارات اخیر 
حسن روحانی، رئیس جمهور در مورد آدرس غلط ندادن به مردم 
درباره منشأ مشکالت کشور پاسخ گفت. خبرنگاری پرسیده بود: 
آقای روحانی در ســتاد ملی مبارزه با کرونا گفت که »مردم اگر 
می خواهند به خاطر مشکالت کسی را لعن و نفرین کنند، آدرس 
آن کاخ سفید است. عده ای به خاطر منافع باندی و جناحی در 
مورد مشــکالت کشور به مردم آدرس غلط ندهند« هرچند که 
درست است باید واشنگتن دی سی را نفرین کرد اما درعین حال 
نمایندگان مجلس معتقدند شخص آقای روحانی با تصمیمات 
غلطی چون انتصاب وزرای ناکارآمد مانند آخوندی و نعمت زاده و 
شیوه ناصحیح اجرای تصمیماتی چون افزایش قیمت بنزین در 
نابسامانی اقتصادی و سیاسی کشور سهیم هستند و شاهد آن 
قیمت لجام گسیخته ارز و کاال و خودرو هست که بدون هیچ گونه 
نظارتی و بدون داشــتن برنامه توســط دولت هر ساعت با یک 
قیمت افزایشی اجناس به مردم فروخته می شود؛ بنابراین به نظر 

می رسد دولت هم در حد خود در به وجود آمدن مشکالت سهیم 
است و با توجه به اینکه آقای روحانی با شعار درآمد سرشار روی 
آمد، به نظر شما خود رئیس جمهور در به وجود آمدن این  کار
مشکالت چقدر سهیم بوده اند؟ ربیعی در پاسخ به این پرسش 
گفت: بیان رئیس جمهور ناظر به کســانی است که انگار ما در 

شرایط عادی هستیم. 
وی ادامه داد: این ها حاضر به دیدن جنگ اقتصادی نیستند و یک 
کلمه در مورد جنگ اقتصادی سخن نمی گویند و می خواهند 
سوار بر رنج و سختی مردم شوند و شعار بدهند که به هرحال ما به 
فکر حل مشکالت  هستیم و دولت نمی تواند. ربیعی تصریح کرد: 
من معتقدم جنگ اقتصادی خشن تر، وحشیانه تر و با هوشیاری 
بیشتری نســبت به جنگ صدام علیه ما از سوی ترامپ انجام 

می شود. من یادم هست در دوران جنگ ساالنه 7 میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشتیم. درحالی که مردم آن روزها انتظارات کمتری 

و جمعیت کمتری داشتیم.
ســخنگوی دولت بیان داشــت: جامعه ای که درآمدهای 1۲۰ 
میلیارد دالری را تجربه کرده، به هرحال جامعه ای اســت که با 
آن سبک زندگی به این انتظارات رسیده است. همین چند وقت 
قبل مقامات آمریکا اعالم کرده اند که از ۹7 تا ۹۹ جلو ورود 15۰ 
میلیارد دالر را گرفته اند و حتی خودشان گفتند تا جایی این کار 

را کردیم که برای تأمین دارو هم با مشکل روبه رو شده اند.
وی اضافه کرد: این ها را ببینید و در یک کفه صادقانه بگذارید. 
عده ای نمی خواهند ببینند مشــکالت ناشی از جنگ اقتصادی 
چگونه زندگی بهتر را از ایرانیان ســلب کرده است. واقعاً این را 
می خواهم بپرســم اگر منابع نفتی ما و این 15۰ میلیارد دالر 

مسدود نمی شد، شاهد گرانی های امروز بودیم؟
ربیعی خاطرنشــان کرد: آیا از سال ۹4 تا ۹7 تمام شاخص های 
اقتصادی کشــور سیر صعودی نداشــت؟ واقعاً رونق به اقتصاد 
برنگشت؟ همین وزرا و همین دولت بود. من فکر می کنم دولت 
هزینه مقاومت ملی و دفاع از هویت ایرانی را می دهد و قطعاً هم 
زندگی مردم امروز سخت شده است. سخنگوی دولت اظهار کرد: 
معتقدم هیچ دولتی نه در ایران و نه در هیچ کشوری وجود نداشته 
و نخواهد داشت که بتواند ادعا کند همه وظایف خود را بی نقص 

انجام داده است. هیچ قوه ای هم نمی تواند چنین ادعایی کند.

غالمحسین اســماعیلی گفت با بخش نامه رئیس قوه 
قضائیه از آبان ماه شاهد برگزاری دادگاه های رسیدگی به 
جرایم سیاسی خواهیم بود. ســخنگوی دستگاه قضا در نشست 
خبری خود بابیان اینکه امروز قوه قضائیه ایران نماد صالبت و قوت 
و پشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است اظهار کرد: دوره 
فعلی قوه قضائیه دوره تحول اســت و به دنبال مبارزه با مفاســد 
دانه درشــت اقتصــادی و تأمیــن امنیت شــهروندان و مبارزه با 
اخالل کنندگان سالمت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی 
حاصل کرده است، به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه 
قوت را آماج حمالت جنگ رســانه ای قرار دهد ازاین رو این روزها 

شاهد اقدام امپراتوری استکبار علیه قوه قضائیه هستیم.

جنجال ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد»
وی با اشاره به اینکه وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم، 
می دانســتیم با حمالت و هجمه ها روبه رو می شویم، گفت: 
جنجال ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد و ما تا 
قطع دست مفسدان این حرکت را پرشتاب ادامه می دهیم. 
اسماعیلی با تأکید بر اینکه ما در این مبارزه خط قرمزهای 

ترسیم شــده از ســوی بیگانگان و دشــمنان را به رسمیت 
نمی شناســیم، اظهار کرد: به آن ها می گوییم از ما عصبانی 

باشید و از این عصبانیت بمیرید.

ورود قوه قضائیه به تخلفات خصوصی سازی جدی است»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین 
وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی ها بود هم با اشاره 
به اینکه دادگاه به پرونده این فرد نقایصی را وارد دانسته و به دادسرا 

برگردانده بود گفت: این پرونده پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته 
است. وی ورود قوه قضائیه به موضوع تخلفات در خصوصی سازی ها 
را جدی و همــراه با ارائه راهکار عنوان کرد و تصریح نمود: قله این 
ورود ســفر رئیس قوه به اردبیل بود که دیدیم در رابطه با شــرکت 
کشت و صنعت مغان ورود کامالً تخصصی انجام گرفت و اکنون هم 
منتظر نظر هیئت داوری هستیم. وی افزود: تجدیدنظر در رابطه با 
واگذاری ها هم منوط به این اســت به هیئت داوری ارجاع شود و یا 
بستگی به ورود برخی سازمان ها دارد. وی در پاسخ به پرسش رسانه 
دیگری درباره اینکه برخی از احزاب در انتقاد از عملکرد مسئوالن گاه 
بیانیه هایی داده اند، اما با آن ها با نگاه امنیتی برخورد شده نه از این 
منظر که امربه معروف و نهی از منکر کرده اند و این پرسش که مرز 
میان جرم سیاسی و امنیتی و تفکیک محاکم آن ها کی انجام خواهد 
گرفت؟ بابیان اینکه جرم سیاســی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی 
رسیدگی می شود، گفت: رئیس قوه در این مورد بخش نامه ای صادر 
کردند و بر این اساس تعدادی از پرونده ها که می توانست مصداق جرم 
سیاسی باشد برای آن کیفرخواست سیاسی صادرشده و در دادگاه 
کیفری شماره یک بررسی می شوند. وی تصریح کرد: بر این مبنا ما 
در آبان ماه نخستین دادگاه های جرایم سیاسی را شاهد خواهیم بود. 

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

خبر

دولت

قوه قضائیه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قنادباشی
 تحلیلگر سیاست خارجی 
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ربیعی در نشست خبری:

اسماعیلی در نشست خبری هفتگی خبر داد

هیچ دولتی نمی تواند ادعای بی نقصی کند

برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی در آبان ماه  



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

 توزیع ۵۰ هزار ماسک بین دانش آموزان سیستان و بلوچستان   آستان:  به همت کانون سالمت خدمت رضوی ۵۰ هزار ماسک رایگان بین دانش آموزان، بیماران خاص، اقشار آسیب پذیر جامعه و 
معلوالن استان سیستان و بلوچستان توزیع شد. غالم عبدی، مسئول کانون سالمت خدمت رضوی این استان با اعالم این خبر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ۵۰ هزار ماسک با ارزش 8۰۰ میلیون ریال برای 

توزیع بین دانش آموزان، بیماران خاص )دیالیزی، سرطانی و قلبی(، اقشار آسیب پذیر جامعه و معلوالن شهرستان های زابل، زاهدان، دلگان، بمپور و چابهار با کمک خیران در حال توزیع است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت مؤسسه آفرینش  های هنری آستان قدس رضوی

شانزدهمین جلسه مجازی انجمن های شعر رضوی ©
سراسر کشور برگزار شد

آستان: شــانزدهمین جلسه از سری 
جلسات مجازی انجمن  های شعر رضوی 
سراســر کشــور به همت انجمن ادبی 
هنری  آفرینش  های  مؤسســه  رضوی 
آســتان قدس رضــوی از حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شد.این برنامه ادبی 
با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 

دوران مقابله با بیماری کرونا با محوریت مروری بر آثار فاخر آیینی و نقد ادبی با 
اجرای یوسف بینا از جوار مضجع شریف امام هشتم)ع( در بستر مجازی به صورت 
زنده)live( برای دوســتداران شعر آیینی پخش شد.این جلسه مجازی با حضور 
محمدجواد غفورزاده)شفق(؛ شاعر پیشکسوت آیینی و استاد جلسه، سیدمهدی 
موســوی و حسن شیرزاد از مشــهد همراه با ارتباط ویژه با حمیدرضا نظری از 
طبس برپا شــد.عالقه مندان از طریق صفحه اینستاگرام مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی و اینســتاگرام و روبیکا مرکز ارتباطات و رسانه این 
آستان مقدس به نشانی aqart.ir، @razavi_aqr_ir، @www_aqr_ir@ و 

aqr_ir@ در این جلسه شعر مجازی حضور به هم رساندند.

توسط مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

دفتر یکم کتاب »روزگار ملک« منتشر شد©
آســتان: دفتر یکم کتاب »روزگار ملک؛ 
هشــتاد خاطره و روایت از حاج حســین 
آقاملک« به همت مؤسسه کتابخانه و موزه 
ملی ملک منتشر شــد. دفتر یکم کتاب 
روزگار ملک به کوشــش و نگارش مهدی 
یســاولی؛ روزنامه  نگار و پژوهشگر تاریخ با 
مقدمه ای از سیدعبداهلل انوار کتاب شناس 
و نسخه شــناس برجسته کشــور توسط 

انتشــارات کتابخانه و موزه ملی ملک، بزرگ ترین موقوفه فرهنگی آستان قدس 
رضوی در تهران به چاپ رســید.این اثر، بخشی از پژوهش بزرگ »تاریخ شفاهی 
زندگی حاج حسین آقاملک بنیان گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک« به شمار 
می  آید که از ســال 1391 آغاز شده و همچنان ادامه دارد.یساولی با گفت وگو با 
بزرگان فرهنگ و ادب، اندیشمندان، پژوهشگران و شماری از بازماندگان خاندان 
ملک که یا با حاج حسین آقاملک همنشین و آشنا بوده یا در دوره  ای از زندگی و 
زیست این نیک  اندیش بزرگ تاریخ معاصر با او همراه بوده و خاطره هایی از او به 

یاد داشته  اند، این اثر را نوشته است.

مدیرعامل این مؤسسه خبر داد

خرید تضمینی کلزا توسط مؤسسه بذر و نهال رضوی©
آستان: مدیرعامل مؤسسه بذر و نهال رضوی از تأمین و توزیع بذر کلزا در قالب 
کشاورزی قراردادی در زنجیره دانه های روغنی توسط سازمان اقتصادی رضوی 
خبر داد.سلمان ساالری بیان کرد: روغن از جمله کاالهای ضروری است، بنابراین 
تولید محصوالت غذایی به  ویژه دانه های روغنی با رویکرد تأمین نیازهای اساسی 

مردم، عالوه بر پاسداری از امنیت غذایی، می تواند تولید داخلی را افزایش داد.
وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی و 
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص زنجیره مدیریت تولید و فرآوری دانه های روغنی، 
تصریح کرد: در این راستا مقرر شده تا مؤسسه بذر و نهال رضوی با همکاری شرکت 
کشاورزی رضوی در سال زراعی 1400-1399 ارقام مختلف بذر کلزای مورد نیاز 
کلزاکاران چهار استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان را با احتساب سطح زیر کشت حدود 25 هزار هکتار تأمین و توزیع کند.

 آستان     دفتر حقوقی بنیاد بهره وری 
موقوفات به منظور رسیدگی به شکایت ها 
در  مراسمی  طی  مردمی  گزارش های  و 
قدس  آستان  اراضی  و  امالک  معاونت 

رضوی افتتاح شد.
این مراسم دیروز با حضور مالک رحمتی؛ 
رئیــس بنیاد بهره وری موقوفات آســتان 
قــدس رضوی، مرتضی حقیقــی؛ معاون 
امالک و اراضی آســتان قــدس رضوی و 
حجت االســالم رضا دانشــورثانی؛ معاون 
حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی در 
محل معاونت امالک و اراضی این آســتان 

مقدس برگزار شد.
مالک رحمتــی، رئیس بنیــاد بهره وری 
موقوفات آســتان قدس رضوی در ابتدای 
این مراسم اظهار کرد: یکی از دغدغه های 
تولیت محترم آستان قدس طی بازدیدی 
که از رونــد فعالیت های معاونت امالک و 
اراضی داشــتند، تأسیس اداره حقوقی در 
معاونت امــالک و اراضی و راه اندازی دفتر 
حقوقی برای رســیدگی به شــکایت های 
مردمی با هدف ارائه خدمات شایســته در 

مدت زمان کوتاه به مردم بود.
وی ادامه داد: در همین راستا با هماهنگی 
معاونت امالک و اراضی و معاونت حقوقی 
و موقوفات آستان قدس رضوی این دفتر 
حقوقی بــا حضور دو کارشــناس از اداره 
بازرسی و معاونت امالک و اراضی با هدف 
رســیدگی هر چه بهتر به مشکالت مردم 
راه اندازی شد و کار خود را آغاز خواهد کرد.  

این مقام مسئول به اهداف راه اندازی دفتر 
حقوقی در معاونت امالک و اراضی آستان 
قدس رضوی اشاره کرد و گفت: نخستین 
هدف از راه اندازی این دفتر رســیدگی به 
مشکالت مردم است که ضمن تسهیل در 
ارائه خدمات از رفت و آمد آنان به ســایر 
مراکز جلوگیری می شود.رحمتی همچنین 
افزود: برخی از پرونده های معاونت امالک 
و اراضی باید در معاونت حقوقی رسیدگی 
می شــد که ایــن کار نیز اطالــه زمان و 
طوالنی شدن رســیدگی به شکایت های 
مردم را در پی داشــت، همچنین برخی 
کارهای شــبه قضایی معاونــت امالک و 
اراضی به معاونت حقوقی منتقل می شــد 
که امیدواریم با تأســیس دفتر حقوقی در 
این معاونت این مشکالت نیز مرتفع شود.

رئیــس بنیاد بهره وری موقوفات آســتان 
قدس رضوی خاطرنشــان کــرد: درصدد 
هستیم در راســتای همکاری و هم افزایی 
هر چه بیشتر و رسیدگی به شکایت های 
مــردم، دو معاونــت امــالک و اراضی و 
حقوقی و موقوفات آســتان قدس رضوی 
در یک محیط مستقر شوند تا شاهد رشد 
کیفیت، پیشرفت، تعالی و کسب رضایت 
مردم باشــیم.تولیت آستان قدس رضوی 
هم 25 شــهریورماه، از معاونت امالک و 
اراضی آستان قدس رضوی بازدید و ضمن 
خداقوت به کارکنان، وضعیت موجود این 
معاونت و نحوه رسیدگی به امور مراجعان و 

پرونده ها را مورد ارزیابی قرار داد.
در بازدید حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی، تعدادی از مراجعان نسبت به روند 

رســیدگی به پرونده های اراضی آســتان 
قدس گالیه هایی را مطــرح کردند که با 
دستور تولیت آستان قدس رضوی پرونده 

آن ها مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
حجت االســالم والمسلمین مروی سپس 
تذکرات و دســتوراتی در رابطه با تسهیل 
امور برای انجام کار در کمترین زمان ممکن 
و تکریم ارباب رجوع با توجه به شــرایط 
کرونایی صادر و نســبت به فراهم ســازی 
امکانات الزم برای حفظ سالمت کارکنان 

تأکید کرد.
وی در این بازدید به معاون امالک و اراضی 
بنیاد بهــره وری موقوفات آســتان قدس 
رضوی دستور داد تا با بررسی کارشناسی و 
در نظر گرفتن شرایط و مفاد قانونی تا حد 

امکان برای رفع مشکالت با 
مردم مساعدت شود.

تولیت آستان قدس رضوی 
همچنیــن دســتوراتی را 
نســبت به دیجیتال سازی 
امور معاونت امالک و اراضی 
افزایش سرعت  در راستای 
و کیفیــت ارائه خدمات به 

مراجعان صادر کرد.
گفتنی است، در این بازدید 
تولیت آستان قدس رضوی 
نحوه برخورد و پاسخگویی و 

ســرعت و دقت در انجام کار ارباب رجوع 
توســط کارکنان را مورد بررسی قرار داد 
و دســتوراتی در این خصوص صادر شد.

 دفتر حقوقی با 
حضور دو کارشناس 

از اداره بازرسی 
و معاونت امالک 
و اراضی با هدف 
رسیدگی هر چه 
بهتر به مشکالت 

مردم راه اندازی شد

بــــــــرش

با هدف تسهیل در ارائه خدمات آستان قدس رضوی به مردم انجام شد 

افتتاح دفتر حقوقی بنیاد  بهره وری در معاونت امالک و اراضی

وی
ض

س ر
عک

ی /
ذر
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س 
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 شمیم رضوی در©
دو بیمارستان کرونایی کرج 

آستان: فضای دو بیمارستان امام علی)ع( 
و کوثر کرج صبح روز گذشته به عطر پرچم 

مطهر رضوی عطرآگین شد.
خادمیــاران رضوی صبح دیروز برای عرض 
خداقــوت و قدردانی از تالش هــای کادر 
پزشــکی و درمانی دو بیمارستان کالنشهر 
کرج که درگیر کرونا هستند، با پرچم حرم 

مطهر رضوی از این دو مرکز بازدید کردند.
در این بازدیدها عالوه بر طلب عافیت برای 
بیماران به کارکنان و مدیران بیمارستان این 
دو مرکز بسته های تبرکی اهدا شد و فضای 
بیمارستان ها با مداحی حاج محمد عطااللهی 
رنگ و بوی معنوی بیشتری به خود گرفت.

 برگزاری نشست شعر©
 دفاع  مقدس درخراسان جنوبی 

آســتان: مدیر کتاب خوانــی کانون های 
خدمت رضوی در خراســان جنوبی گفت: 
نشست ادبی شــعر دفاع مقدس به صورت 
وبینار در نهاد کتابخانه های عمومی برگزار 
شــد.فاطمه شــاد افزود: در این مراســم 
حبیب حاجی پور، پیام یوسفی، محمدعلی 
گنجی فر، طوبی یوسفی و فاطمه حسامی به 
شعرسرایی در مورد رزمندگان دفاع مقدس 
و ایثارگری هایشان پرداختند.این نشست با 
همکاری مشترک نهاد کتابخانه ها و کانون 

کتاب و کتاب خوانی رضوی برگزار شد.

 اهدای نوشت افزار©
به دانش آموزان چادگان

آستان: مســئول کانون مرکزی شهرستان 
چادگان استان اصفهان از تهیه و توزیع 350 
بسته نوشــت افزار خبر داد.حسین فخرایی، 
مسئول کانون مرکزی خادمیاران شهرستان 
چادگان گفت: به لطف خدا و به همت مجموعه 
سپاه، بسیج، خیران و خادمیاران رضوی 350 
بسته نوشــت افزار تهیه و میان دانش آموزان 
توزیع خواهد شد.فخرایی گفت: این بسته  ها 
شامل کیف، جامدادی، مداد رنگی، خودکار، 
مداد و پاک کن اســت که بین دانش آموزان 
مددجوی شهرستان چادگان توزیع می شود.

سرزمین آفتاب

خـــبر

جهش تولید
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش رساند ؛ 

محل استقرار کاالی مورد مزایدهمقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده
250متر لوله فوالدی4 اینچ 

تربت جام ، جاده بزد ، مخزن 
15000 مترمکعبی

4متر لوله فوالدی5 اینچ 
354متر لوله فوالدی6 اینچ 
108متر لوله فوالدی8 اینچ 

)500 ،400 ،150( C 41مترلوله آزبست کالس
460مترلوله فایبرگالس )500،600،700(

28مترکابل مسی)35*3و90*3 (
5متر مربعشیشه سکوریت

3عدداتصاالت لوله فایبرگالس)موپلر لوله 600،700و فلنج اسپیکات 600(
500کیلوضایعات پروپیلن )لوله های فاضالبی( )500،630،355(

20کیلوضایعات سیم مسی
2500کیلو ضایعات آهن ) درب و پنجره ، کابینت فلزی ، قوطی و ...(

500کیلو ضایعات آلومینیوم ) درب مستعمل و ...(
1500کیلوضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور(

1000کیلوضایعات چدنی )اتصاالت و شیرفلکه(
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قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم . 
» آگهی مزایده عمومی « نوبت دوم

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
الف - مهلت دریافت اسناد مزایده: سه شنبه 1399/07/08

ب – مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزایده: ترب�ت جام ، بلوار ام�ام ، جنب 
فرمانداری ، امور آب و فاضالب تربت جام 

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها:1399/07/19
د-مح�ل دپ�وی کااله�ا: ترب�ت ج�ام ، جاده ب�زد ، مخ�زن 15000 

مترمکعبی 

سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ، مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و ... در اسناد مزایده اعالم 
گردیده اس�ت، در ضمن جهت کس�ب اطالعات بیش�تر در ایام هفته و 

ساعات اداری با شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.
هزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع : 
طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره 
تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیسات و ساختمانهای جنبی وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه 
فاضالب مسکن مهر شهر قوچان به شماره فراخوان099001446000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور 

ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/07/09 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روزچهارشنبه مورخ1399/07/16
مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/08/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 
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آب نخستین واژه در قاموس حیات . 
» فراخوان ارزیابی کیفی« نوبت دوم
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س��ازمان حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری ق��م در نظر دارد به اس��تناد مجوز هیئت مدیره س��ازمان، خرید رنگ 
ترافیکی به همراه متعلقات مطابق جدول ذیل :

آگهی مناقصه- نوبت دوم

مقدارواحدشرح اقالمردیف
50.000کیلو گرمرنگ سرد ترافیکی سفید1
20.000کیلو گرمرنگ سرد ترافیکی زرد2
10.000لیترتینر ترافیکی3
10.000کیلو گرمگلسبید4
20.000کیلو گرمرنگ دوجزئی)جهت اجرای دستی( به همراه هارد نر مربوطه5
3.000لیترتاپ کوت6
20.000کیلو گرمرنگ دوجزئی)جهت اجرا با ماشین هافمن به صورت اسکرید( به همراه هارد نر مربوطه7
2.100مترمربعنقوش و عالئم ترافیکی برجسته به روش Premark تهیه شده از رنگ گرم8
2.000کیلوگرمپرایمر جهت اجرای بند فوق 9

را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی برگ��زار نمای��د. ل��ذا ش��رکت های 
واجدالش��رایط می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل 
اس��ناد و ش��رکت در مناقصه از تاریخ نش��ر آگهی دوم به جز ایام 
تعطی��ل ت��ا پای��ان وق��ت اداری )14/20( روز س��ه ش��نبه مورخه 
1399/7/22 به نش��انی ق��م، بلوار غدیر، جنب ت��االر آرین، واحد 
ام��ور پیمانهای س��ازمان مراجعه و در صورت نیاز با ش��مارۀ تلفن 

32425436-025 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

ع��دد(:  )ب��ه  مبل��غ  آن  مناقص��ه  در  ش��رکت  س��پرده  می��زان   
3.600.000.000 ریال )به حروف(:  س��ه میلیارد شش��صد میلیون 
ریال می باشد که ش��رکت کنندگان باید میزان سپرده شرکت در 
مناقص��ه را بص��ورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار س��ه م��اه و به نام 

س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم یا فیش  واریز نقدی 
به حس��اب سپرده با شمارۀ 100789426557 نزد بانک شهر شعبه 
میدان جهاد به نام س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری قم 

ارائه نمایند.
 ه��رگاه برن��دگان اول و دوم مناقص��ه حاض��ر به انعق��اد قرارداد 

نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
چهارش��نبه  روز  صب��ح   10:00 س��اعت  رس��یده  پیش��نهادات 
مورخه1399/7/23 در محل سازمان، در کمیسیون مناقصه مطرح 
و پس از بررسی و کنترل اسناد، برنده مناقصه اعالم خواهد شد.       

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
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 اداره كل راه وشهرس�ازی خراس�ان جنوبی طبق بخش��نامه ش��ماره 58206م��ورخ 95/4/5 و اصالحیه آن به ش��ماره 
1342590مورخ 96/5/25،درنظر دارد نسبت به "تهیه طرح و اجرای آماده سازی و ساخت مسکن اراضی 18هکتاری 
شهرس��تان طبس"  ازطریق مشارکت اقدام نماید. لذا ازکلیه س��رمایه گذاران حقیقی/حقوقی که دارای رتبه از 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور می باش��ند ویادرصورت نداشتن رتبه های مذکور بامعرفی مجری ذیصالح واجد رتبه بندی  فوق 
دعوت بعمل می آید درس��اعات اداری جهت دریافت اس��ناد  به واحد انتش��ارات اداره به آدرس :بیرجند- انتهای خیابان شهید 
آوینی - میدان راه و شهرس��ازی - روبروی صدا و س��یما - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی-ساختمان مرکزی، مراجعه 
واس��ناد ذیربط رادریافت ونس��بت به تکمیل اس��ناد وپاکت های مربوطه طبق زمان اعالم ش��ده درزیر اقدام وبه واحد دبیرخانه 

اداره کل تحویل داده و رسید اخذ نما یند.                                                                          
1-مبلغ تضمین شرکت درفراخوان :  5,500,000,000  ریال      

2-مهلت دریافت اسناد :از روزیك شنبه مورخ 99/07/06 الی روزچهار شنبه مورخ 99/07/09  
3- مهلت بازدید از مکان پروژه : از تاریخ 99/07/06 الی 99/07/09  از ساعت 8 الی 13 

 4-آخرین مهلت تحویل اسناد :  پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/07/24  -واحد دبیرخانه  
5- تاریخ و محل بازگش��ایی پاکت ها:  س��اعت 9صبح روزیك ش��نبه مورخ 99/07/27 درمحل اداره کل راه و شهرسازی واقع در 

انتهای بلوار شهید آوینی-میدان راه و شهرسازی-روبروی صدا و سیما -دفتر مدیرکل
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره اداره کل 32238000 داخلی243 تماس حاصل فرمایند.

فراخوان شناسایی سرمایه گذار  اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی- نوبت دوم

 اداره ارتباطات واطالع رسانی-اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 

 آستان  11هزار بسته اقالم فرهنگی مورد نیاز قرآن آموزان 
مهدالرضا)ع( مشهد مقدس توسط به  نشر توزیع شد.

حســین سعیدی، مدیر عامل به  نشر )انتشارات آستان قدس 
رضوی( گفت: اقالم فرهنگی ویژه قرآن آموزان مهدالرضا)ع( 
با همکاری مرکز قرآن کریم ســازمان فرهنگی آستان قدس 

رضوی از اواخر شــهریور تا 8 مهرماه در مشهد توزیع  شده 
است.

وی افزود: والدین دانش آموزان با همراه داشتن کد رهگیری 
ثبت نــام و مراجعه به فروشــگاه به نشــر واقــع در میدان 
بیمارســتان امام رضــا)ع(، ابتدای خیابــان رازی این اقالم 

فرهنگی را دریافت کردند.ســعیدی ادامه داد: اقالم فرهنگی 
مهدالرضا)ع( شــامل لباس )دخترانه و پسرانه(، کوله  پشتی، 
جزوه آموزشــی و... بود.وی یادآور شــد: تمامی این اجناس 
ایرانی و از بهترین تولیدکنندگان داخل کشور تهیه و برخی 

اجناس نیز در به نشر تولید شده است.

خبر

jتوزیع 11هزار بسته اقالم فرهنگی در میان قرآن آموزان مهدالرضا
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آزادی بیان از مؤلفه های  شکل گیری تمدن نوین است اندیشه: حجت االسالم کریم خان محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( در گفت وگو با ایکنا اظهار کرد: یکی از مؤلفه های شکل گیری 
تمدن نوین، آزادی بیان است، اما امروز افراد کمتر جرئت نظریه پردازی دارند؛ بنابراین کسانی مورد اقبال قرار می گیرند که حرف های گذشته را تکرار کنند. برخی تصور می کنند نظرات فقهی فالن مجتهد دوره 

قاجاریه و صفویه حرف اسالم است و قابل نفی نیست، در حالی که اقتضائات امروز از گذشته بسیار متفاوت شده و باید فقها با نگاه امروزی به آن بپردازند که در آن صورت احکام هم متفاوت خواهد شد.

نگاهی به کتاب »دین دیجیتال«

 چگونه رسانه های دیجیتال©
 به دین معنای تازه ای می دهند؟

ایبنا: کتاب »دین دیجیتال« به ترجمه مریم هاشــم پور صادقیان و مجید 
موحد از ســوی انتشارات طرح نو منتشر شده اســت. پدیده دین دیجیتال 
برآمده از تغییرات در ســپهر فناوری اســت. اما دین دیجیتال و معنای آن 
چیســت؟ کتاب »دین دیجیتال« می کوشد به همه این پرسش ها از طریق 
مقاالتی به قلم مهم ترین و برجســته ترین نویســندگان این حوزه پاســخی 

درخور بدهد.
کتاب دو بخش دارد؛ در بخش نخست به رویکردهای نظری در مطالعه دین 
دیجیتال  پرداخته شده و در بخش دوم رویکردهای روش شناختی در مطالعه 

دین دیجیتال آمده است.
در فصل اول »بررســی رویکردهــای نظری در مطالعــات دین دیجیتال«، 
هیدی کمپل به مروری اجمالی بر چگونگی رشــد و گسترش مطالعات دین 
 دیجیتال می پردازد و نشــان می دهد چگونه این حوزه تحققی به یک حوزه 
منحصــر به فرد در مطالعات اینترنت و همچنین مطالعات رســانه ها، دین و 

فرهنگ تبدیل شده است.
در فصل دوم »چارچوب های نظری برای رهیافتی به سوی دین و رسانه های 
جدید«، نات الندبای رهیافت های نظری مسلط در مطالعات دین و رسانه های 

نوین را بررسی می کند.
در فصل ســوم »فهــم ارتباط بین دیــن آنالین و آفالیــن در یک جامعه 
شــبکه ای«، هیدی کمپل به معرفی دین شبکه ای به عنوان ابزاری تفسیری 
بــرای فهم تغییرات در حال وقوع در جهان آفالین و شــیوه ای برای توضیح 

چگونگی عملکرد آنالین دین می پردازد.
 در فصــل چهــارم »الگوهــای تعلق به ارتباطــات آنالیــن/ آفالین دین«، 
نات الندبای به بررسی الگوهای تعلق می پردازد که می تواند حول فعالیت های 

دینی در مجموعه های ارتباط آنالین و آفالین گسترش یابد.
در فصل پنجم »نظریه  رســانه ها و فضاهای سوم دین دیجیتال«، استورات 
هوور و نابیل اخشایبی »موضوع« عمل دینی دیجیتال و شیوه های تفسیر و 

تفکر درباره آن را بازنگری می کنند.
در فصل ششم »چالش های روش شناختی، نوآوری ها و مشکالت پیش روی 
پژوهش  پیرامون دین دیجیتال«، هیدی کمپل و برایان آلتنهوفن به بررسی 

تحول روش شناسی های مطالعه دین دیجیتال می پردازند.
در فصل هفتم »دین آنالین به عنوان یک دین زنده: مسائل روش شناختی در 
مطالعه مشــارکت دینی در اینترنت«، کریستوفر هلند یک تمایز نظری بین 
انواع فعالیت های دینــی اینترنتی با عنوان »دین آنالین« و »دین در فضای 

آنالین« مطرح می کند.
در فصل هشــتم »جســت جوی اینترنت نامرئی: جنبه های روش شــناختی 
تحقیق روی دین در اینترنت«، اولیور کروگر با رویکردی جامعه شــناختی و 
مبتنی بر نظریه مدرنیته گیدنز، این پیش فرض را مطرح می کند که امروزه 

تعامل مناسکی از زمان و مکان جدا شده است.
در فصل نهم »رویکردهایی در خصوص روش های دیجیتال در مطالعات دین 
دیجیتال«، روت سوریا و همکاران روش شناسی های دیجیتال در زمینه دین 

دیجیتال را مرور می کنند و در نهایت در فصل دهم، »مســائل 
اخالقی در مطالعه دین و رســانه های 
نوین«، مارک جانز نگاهی اجمالی دارد 
به مسائل کلیدی اخالقی در تحقیقات 

رسانه های نوین.
در پشــت جلد کتاب هــم می خوانیم: 
»ظهور رسانه های نوین نه تنها بستری 
جدید در ارتباط میــان افراد به وجود 
آورده، بلکــه در ســطحی گســترده، 
نهادهای اجتماعــی از جمله دین را به 
شدت تحت تأثیر و دگرگونی قرار داده 
است. حضور دین در فضای رسانه های 
دیجیتال، مفهوم بســیار تازه ای از نهاد 

دین برساخته است«.

 باید به سمت گفتمان فقه حکومتی نظام مند ©
و نظام ساز حرکت کنیم

والمسلمین  حجت االســالم  اندیشه: 
ابوالقاســم مقیمــی حاجــی، رئیس 
پژوهشــکده دانشــنامه نگاری دینــی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در 
مراسم افتتاحیه کرسی درس رشته »فقه 
التربیه« در محل مؤسسه آموزش عالی 
حوزوی امام رضا)ع( با اشاره به اهمیت 
و ثمرات راه اندازی رشــته های تخصصی در حوزه های علمیه، اظهار کرد: در این 
مقطع تاریخی، در آغاز راه هستیم و آیت اهلل اعرافی که پایه گذار رشته فقه تربیت 

بودند حرکت خوبی را با آن پشتوانه علمی و تخصصی که داشتند، آغاز کردند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله تولید فقه مضاف هستیم، افزود: ما با 
رویکرد فقه حکومتی نظام به این عرصه نگاه می کنیم و آن فقه ایده آل و مطلوب، 
فقهی است که در آن باید گفتمان فقه حکومتی نظام مند و نظام ساز شکل بگیرد. 
ما باید به سمت فقه ایده آل و مطلوب حرکت کنیم و این نکته را کسانی که وارد 
این عرصه شده اند باید مدنظر داشته باشند که طراحی رشته این رویکرد را دارد.

 اندیشه/ سید جواد نقوی، محسن فاطمی نژاد  
متفکران مسلمان تا به امروز به واسطه عدم درک 
شــرایط مدرن و درک اقتضائات شرایط شهرهای 
مدرن نتوانســته اند آنچه دربــاب مدنیت در این 
شهرها بوده است را تئوریزه کنند. یکی از مسائلی 
که در چند سال اخیر در شهرهای مذهبی چون 
مشهد نیز بســیار محل مناقشه بوده است، بحث 
هویت و مدنیت در مشــهد بوده است و مدیرانی 
که در مســئولیت های گوناگون شــهری بوده اند 
بی توجهی به این دو یعنــی مدنیت و هویت؛ به 
گونه ای شــهر را مدیریت کرده انــد که منجر به 
وضعیت پارادوکسیکال و متناقض فعلی شده است. 
در بررسی نســبت میان شهر، مدنیت و هویت با 
دکتر محمدرضا قائمی نیک، دانش آموخته دکترای 
علوم اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی گفت وگویی داشته ایم که در ادامه 

می خوانید.

نخســتین پرسشی که   
به عنــوان مقدمه و مدخل 
مطرح  بتوان  شــاید  بحث 
و  نسبت  که  است  این  کرد 
وظیفه علوم اجتماعی برای 

مناسبات شهر چیست؟
من درباره شهرسازی و مهندسی 
شهری و برنامه ریزی یا مدیریت 

شهری به هر معنایی نمی خواهم 
بحث کنم. به تعبیری، بحث من 
به تناسب رشته ای که خوانده ام 
یک بحث علوم اجتماعی است. 
نکته اساســی که می خواهم به 
آن ورود کنــم ایــده اجتماعی 
اســت که بر شــهر حاکم است. 
بیشتر جامعه شناســان غربی یا 
کســانی که در علــوم اجتماعی 
چه در ســنت ما و چه در سنت 
غربی آثاری دارند کم و بیش به 

مسئله شــهر پرداخته اند. مثالً زیمل، مارکس وبر 
و امثال این ها به مســئله شهر پرداخته اند؛ به این 
دلیل که تجلی مکانــی و جغرافیایی یک جامعه 
در شهر رقم می خورد. مسئله اصلی اینجاست که 
شهر به منزله تجلی مکانی یک اندیشه اجتماعی یا 
تجلی اجتماعی تحوالت تاریخی جوامع، وقتی این 
تحوالت تاریخی می خواهد در آن تجلی پیدا کند 
مبتنی بر یک ایده ای سامان پیدا می کند. شهر تنوع 
فراوانی دارد و تحوالت فراوانی را از سر می گذراند 
ولی مسئله اینجاست که یک شهر مثل همه اجزای 
دیگری که در عالم با آن ســروکار داریم اگر یک 
ایده وحدت بخش پشتش نباشــد، اساساً سامانه 
شــهر به هم می ریزد و شما اصالً شهری با عنوان 
مشهد، تبریز، پاریس، لندن و این ها را ندارید. شهر 
با ایده اش شــناخته می شد که حاال برخی از این 
ایده با عنوان هویت شهری برخی دیگر با منطق 
شهر از آن یاد می کنند، به هر حال هر شهری یک 
ایده ای دارد. مســئله اینجاست ما باید به این فکر 
کنیم که اساساً ایده ما ]به عنوان[ مسلمان ایرانی 
درباره شــهر و ایده اجتماعی ما در شهر چیست. 
یعنی ما مســلمانان متدین چه اجتماعی داریم و 
بعد با این ایده فکر کنیم که تجلی مکانی این ایده 
چه سروســامانی پیدا می کند که از اینجا به بعد 
بحث های مدیریت شهری و برنامه ریزی و این ها 
دارد تکوین پیدا می کند. مسئله اصلی پیش از آن 
این است که ما به عنوان مسلمان ایرانی چه ایده ای 
از مدنیــت داریم. چرا اصالً مــا در بیابان زندگی 
نکنیم؛ چرا ییالق و قشــالق نکنیم؛ چرا عشایری 

یا روستایی زندگی نکنیم؟ اصالً چه ایده ای پشت 
این هست که ما مدنیت را انتخاب کنیم و در شهر 
زندگی کنیم. به همین خاطر به نظرم بایدبه این 
نکته فکر کنیم که ایده اصلی ما در مدنیت چیست 
و بر اساس آن به مسائل شهرمان از جمله مشهد 
یا امثال آن بپردازیم. نکته ای که در مورد شهرهای 
مذهبی وجود دارد این است که شهرهای مذهبی، 
شهری هستند که عنصر مذهب به عنوان یکی از 
عناصر مهم در تکوین بنیان های آن دخیل هستند. 
مشــهد، قم یا مدینه و مکه شهرهایی هستند که 
عنصر اصلی تکویــن آن ها مذهب یا عنصر دینی 
اســت. به همین دلیل مثالً مشهد به مشهدالرضا 
یا مدینه به مدینه النبی نام گذاری شــده اند. این 
شــهرها یک تفاوتی با دیگر شــهرها دارند و آن 
این اســت که ایده اصلی تکوین حیات اجتماعی 
شهر قبل از تکوین، اساســاً یک ایده دینی است 
و ایــن در مواجهه با تحوالتی که از جهان غرب و 
جهان مدرن بر ما جاری و ساری 
می شود واکنش های متفاوتی را 
ایجاد می کنــد. در ادامه به این 
تفاوت ها اشــاره خواهم کرد. به 
عنوان شروع در شهرهای ایران 
به خصوص شــهرهای مذهبی 
-البته معتقدم بخش زیادی از 
شــهرهای ما شهرهای مذهبی 
مکان های  و  نهادها  هســتند- 
مذهبی بــه عنــوان تجلی آن 
ایده هــای مذهبی نمودی جدی 
در شهر داشته اند که البته یک کار 
است. نیازمند  تاریخی   پژوهشی 

 به هرحال در مورد مشهد و شهر 
قــم ایده بنیادیــن مذهب، ایده 

اساسی و مهمی است.

نکته ای که شــما به آن   
اشاره داشــتید بسیار مهم 
اســت که ما نه می خواهیم 
مدیریت شهری، نه معماری شهری یا ساختار 
مدیریت شهری را به لحاظ کالبدی طراحی 
کنیم بلکــه می خواهیم مناســبات علوم 
اجتماعی را در یک شــهر مطالعه و از این 
منظر به آن نگاه کنیم. اما اینجا نکته ای که 
وجود دارد این است وقتی پرسیده ایم ایده 
پشت شهرهای  ایده ای  هیچ  شما چیست، 
ما نیست. یعنی حداقل برای افرادی که این 
طرح ریزی ها را می کرده اند، نبوده است. تمام 
ایده ها، ایده های مدیریتی و ساختاری است 
که از دل رشــته هایی چون مدیریت بیرون 
آمده اســت. هیچ کالن ایده ای که مشهد را 
از تهران متمایز کند وجود ندارد. پرسش این 
است که این ایده را ما باید بسازیم یا این ایده 
بوده است و مجریان عالقه ای به اجرای آن 

نداشته اند؟
برای اینکه خیلی درگیر مســائل انتزاعی نشویم 
و مطلب کامالً روشــن شــود بحثم را روی نکات 
ملمــوس پیش می برم. بخشــی از ایــن ماجرا و 
آسیبی که شما می فرمایید، به خاطر این است که 
اساســاً ما به علوم انسانی به معنای عامش توجه 
نداریم. به خصوص جالب اینجاســت که شما اگر 
در همین مشهد سری به دبیرستان های ما بزنید 
نسبت علوم انسانی خوان ها به لحاظ کمیت به فنی 
مهندســی ها یک به پنج است و از لحاظ کیفیت 
نیز همین طور است. وقتی چنین اتفاقی می افتد 
شــما در ســنت خودتان و در آینــده ای که این 
دانش آموزان وارد دانشــگاه می شوند و بعد نیاز به 

شغل دارند و می خواهند این دانش را به کار بگیرند 
 با پنج مهندس در ســاختار شهرسازی تان و یک 
علوم انســانی خوانده ضعیف در مورد ایده شــهر 
مواجه می شوید. نتیجه این می شود که شهر شما 
به لحاظ کالبدی و فیزیکی کامالً تحت سلطه تفکر 
فنی و مهندسی پیش می رود. اساساً الزم نیست 
شما کاری انجام دهید چرا که نیروی شهری شما 
دارد شهر را این گونه می سازد. ما ایده های مدنیت 
را فی البداهــه نمی توانیم بســازیم. همان طور که 
ساختار شهرهایمان نشان می دهد مبتنی بر بنیه 
تاریخی است که آدم های به مراتب بزرگ تر از ما 
آن ایده ها را مجسم کردند در همین چیزهایی که 
در شــهر و بقایای تاریخی آن می بینیم. یک بار از 
خودمان بپرسیم حواشی تاریخی و بنیه های تاریخ 
اطراف حرم که سامانه شهر را در 100سال گذشته 
ما شکل داده بودند از کجا آمده بودند؟ آدم هایی در 
عرصه هنر، در عرصه سیاسی، در عرصه معماری و 
اندیشه سیاسی و اجتماعی کارهایی کردند و این 
شهر را به یک سامانی رساندند. مسئله اینجاست 
که ما از آن ایده ها غافلیم. ما اساساً نمی رویم ایده 
مدنیت پشت شهر را ببینیم و فکر می کنیم شهر 
به یکباره اینچنین ســامان پیدا کرده است. حتی 
همین مجموعه حرم. خود حرم چگونه یک نظم و 
نسقی پیدا می کرده است و هنرهایش با همدیگر 
سازگار می شده است؟ کجا بحث می شده است؟ 
در کدام ایده ها و نظریه ها بحث می شــده است؟ 
در کدام افکار و ایده ها شکل می گرفته است؟ این 
موجب می شــود چه در سنت حوزوی مان -که از 
این بخش از ســنتمان در حوزه غافل هستیم- و 
چه در دانشــگاه هایمان -که اساســاً به این وجه 
ایده های مدنیت در سنت خودمان بی توجه اند- در 

پرتو این بی توجهی با خألیی مواجهیم که حقیقتاً 
تعجب می کنم همین بقایــای فعلی نیز چگونه 
باقی مانده اســت. شما تا ایده مدنیت را از هزار و 
400 ســال پیش که اندیشه اسالمی دارد تبلور و 
تجســم مکانی و زمانی پیدا می کند، نمی خوانید 
و پیگیری نمی کنید، متخصصان و متبحران این 
حــوزه را در نظام آموزشــی تان تربیت نمی کنید 
چطور می توانید شهرداری داشته باشید که شهر 
مشهد را در استمرار سنت گذشته تان ادامه دهد 
و تقویت کند. وقتی دچار یک گسســت معرفتی 
و فکری نســبت به ایده های مدنیت گذشته مان 
هســتیم چگونه می توانیم در برابر ایده های شهر 
مدرن دوام بیاوریم. وقتی نه از فارابی، نه ابن خلدون 
و نــه ایده های بقیــه متفکران دربــاره مدنیت و 
اخالق شهری و اخالق اجتماعی و روابط متقابل 
شــهری و حتی سازوکارهای مدیریتی و معماری 
شهری نمی دانیم و تدریس و گفته نمی شود و به 
نسل آینده منتقل نشــده است چطور می توانیم 
 بگوییم در برابر دســتاوردهای خیلی دم دست و 
ســهل الوصولی که تمــدن غربی بــرای ما ارائه 
می دهد، راهکار و ایده ای داریم. به نظر من بخشی 
از ماجرا و راه حل به این برمی گردد که ما دوباره در 
کنار توجه به بقایای فیزیکی شهرهای مذهبی مان 
مثل حرم و آثار باقی مانده ای که در اصفهان است 
و بقایایی که در بخش های سنتی شهرهای ماست 
به این فکر کنیم که ایــن آثار فیزیکی چطور در 
ذیل ایده هایی شــکل گرفته اند و ببینیم که این 
ایده ها چگونه به وجود آمده اند. آن وقت شهردارمان 
باید از دل این ایده ها در بیاید. شــهردار نباید یک 
فنی مهندســی خوانده باشــد، نباید یک اقتصاد 
خوانده باشــد، شــهر یک ایده ای دارد و شهردار 

باید از کســانی باشد که به این ایده ها مسلط اند و 
خودشان این ایده ها را در خودشان هضم کرده اند؛ 
چون سامانه شهر صرفاً ایده اقتصادی و فنی نیست 
بلکه در واقع یکسری ایده مدنیت پشت قضیه است 
که اگر آن ایده ها را از شهر بگیریم، شهرها از هم 
می پاشند. جالب اینجاست که پشت تمام شهرهای 
مدرن، ایده مدنیت وجــود دارد، وگرنه پاریس و 
لندن و خیلی از شهرهای مدرن اروپایی نمی توانند 
دوام بیاورنــد. ما باید به این ایده های مدنیتی که 
پشت این شهرهاست توجه کنیم و متأسفانه خیلی 

کم به آن ها توجه می کنیم. 

ایده مدنیتی که با آن روبه رو هستیم یا   
قرار است با آن مواجه باشیم، شاید به شکلی 
که گفتید مردم متوجه آن نشوند؛ اینکه ما 
ابن خلدون و فارابی نخوانده ایم و نرفته ایم 
مالصدرا را بررســی کنیم و مدینه دوران 
پیامبــر را بازخوانی کنیم. من خودم خیلی 
قائل به نگاه های آسیب شناسانه نیستم ولی 
جایی که مسائل مستحدثه هم مدام پیش 
می آید اگر بخواهیم بگوییم ادامه این رویه از 
منظر علوم اجتماعی به کجا خواهد رسید، از 
نظر شما چه سرنوشتی در انتظار شهرهایی 
مثالً چون مشــهد یا قم است یا مناسبات 
اجتماعی ما به کجا ختم خواهد شد؟ به نظرم 

این گونه، مردم ما بهتر متوجه خواهند شد. 
مسئله اینجاست که ما باید تعارف را با خودمان 
کنــار بگذاریم و یک بار به ایــن فکر کنیم که از 
زندگی در شــهر به دنبال چه هستیم. یعنی اگر 
در زندگی شــهر مســئله ما صرفاً لذت بردن از 
شهر است خب ایده لذت طلبانه خودش یک ایده 
شهری و مدنی اســت. این کامالً به این بستگی 
دارد که تعریفمان از زندگی تک تک افراد که در 
یک شهر می خواهیم زندگی کنیم چیست و پس 
از این پرســش کامالً انضمامی روزمره می توانیم 
بــه ایده های مدنیت فکر کنیم. ایده های مدنیت 
از قضــا چیزهایی آن باال و بــه صورت انتزاعی و 
روی هوا نیســتند. مدنیت در واقع آنجاست که 
تأمالت فلسفی عمیق شما را با مسائل انضمامی 
 روزمره تــان گره می زند. یک بــار باید با خودمان 
رو راست باشیم و به این فکر کنیم که ما از زندگی 
در شــهر به دنبال چه هستیم. آیا به دنبال لذت 
هستیم خب من به شما می گویم بروید ایده های 
لذت طلبانه مدنیت را دنبال کنید. خیلی راحت. 
یعنی چهار پنج ایده مدنیت است که شهر را به 
مثابه قلمرو کســب لذت تعریف می کند. اگر ما 
دنبال ایده معنوی و دنبال این هستیم که تعلق 
خاطری به حضرت رضا داریم آن وقت ســؤاالت 
ما از ایده مدنیت متفاوت خواهد شــد. بخشــی 
 از این برمی گــردد به اینکه جامعه شناســان و 
علوم اجتماعی خوان های ما بیشــتر از اینکه به 
دنبال آن باشند از فرمول های دم دستی که عمدتاً 
از جهان غرب برای حل مسائل ما آماده شده و از 
آن اســتفاده کنند و پروژه های تحقیقاتی شان را 
تحویل دهند کمی به پرسش های بدنه اجتماعی 
شــهرها فکر کنند. یعنی بروند از مردم استمزاج 
کنند که اساســاً شــما که در حاشــیه ای یا در 
مرکــزی یا گرفتار فقری اصالً من نمی خواهم تو 
را درمان کنم، تو بیا صحبت کن چرا به مشــهد 
آمدی. چرا در مشــهد زندگی می کنی و توقعت 
از شهر چیست. سپس من علوم اجتماعی خوانده 
به تناســب خواســته ای که او دارد به او بگویم 
ایده مدنیتت چیســت و آن وقت مســئله فقر و 
حاشیه نشــینی در ذیل هر کدام از این ایده های 

مدنیت به یک شکلی جواب پیدا می کند.

گفت وگوی قدس با دکتر محمدرضا قائمی نیک درباره نسبت مدنیت و هویت 

به ایده اجتماعی پشت شهرها توجه کنیم

 وقتی ما دچار یک 
گسست معرفتی 
و فکری نسبت به 
ایده های مدنیت 
گذشته مان هستیم 
چگونه می توانیم 
در برابر ایده های 
شهر مدرن دوام 
بیاوریم؟

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r    چهارشنبه 9 مهر 1399  12صفر 1442 30 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9357

معرفی کتاب 

دیدگاه

آگهی دعوت سهامداران شرکت بازرگانی طیور مروارید کویر سهامی خاص ثبت شده به شماره 10035 و 
شناسه ملی 10590017992 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
که در س��اعت 16:00 روز دوش��نبه مورخ 1399/07/20 در محل کارخانه شرکت واقع در شهرک صنعتی 

شکوهیه ، بلوار چمران ، نبش خیابان مریم  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
3- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و صورت های مالی شرکت منتهی به 1398/12/29

4- تعیین تکلیف و تعیین خط مشی آتی شرکت
9ع هیئت مدیره شرکت
90
72
36

م���درک تحصیلی اینجانب مس���عود هاش���م زاده 
فرزند حسن ش ش 15268 کدملی 0933966921 
صادره از مش���هد در مقطع تحصیلی کارشناسی 
پیوس���ته رش���ته علوم سیاس���ی ص���ادره از واحد 
دانشگاهی مشهد با شماره 77111424188 مورخ 
1383/6/8 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از 
یابنده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به آدرس 
مش���هد- قاس���م آباد- چه���ارراه اس���تاد یوس���فی- 
پردیس دانش���گاه- اداره دانش آموختگان ارسال 

نمایند.
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برگ س���بز خ���ودروی س���واری ام وی ام م���دل 1395 
رنگ سفید به ش���ماره انتظامی 437ب36 ایران 74  
ش���ماره موت���ور MVM484FFFG035262 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NATGCAVF3G1035393 شاس���ی
حامد صالحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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مشهد  نگهدار  خاور  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12649 

و شناسه ملی 10380283348

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,05,20 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آفاق کاوشگران به شناسه ملی 10380152313 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای عوضعلی عظیمی به شماره ملی 
1531794602 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به 

29 اسفند 98 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1005159(
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 بدینوس��یله ب��ه اط��الع م��ی رس��اند در آگهی چاپ ش��ده م��ورخ 99/7/1 ش��رکت مدیری��ت تولید 
نیروگاهه��ای گازی خراس��ان موضوع مناقصه، به انجام امور مربوط ب��ه نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی، 
انتظام��ی و برق��راری نظم و امنیت برای نیروگاههای س��یکل ترکیبی ش��هید کاوه و گازی قاین 
تغیی��ر و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه از 860.000.000 ریال به 820.000.000 ریال کاهش 
 http://tender.tavanir.org.ir یاف��ت. ضمنا جهت دریافت اصالحیه اس��ناد به آدرس اینترنتی

یا http://tender.tpph.ir و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایید.
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان ,ع

99
07
21
8

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ی به شماره 99/145

,ع
99
07
04
9

 اداره کل  راه و شهرس�ازی  خراس�ان جنوب�ی در نظر دارد مناقص��ه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد                   
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
شماره ردی

مهلت زمانی دریافت اسناد از مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهامدت زمان اجرامبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت ارزیابی 
کیفی و پیشنهاد قیمت و بارگذاری 

اسناد در سامانه
تاریخ و زمان برگزاری جلسه

کمیسیون مناقصه

199/7
تجدید مناقصه عملیات خاکی و 
ابنیه فنی باند دوم محور طبس-
بشرویه هم زمان با ارزیابی کیفی

24 ماه102/000/000/000
تجمیع شده راه،باند 

فرودگاه و زیرسازی           
راه آهن سال99

4/740/000/000
 ساعت12 روز یك شنبه 

مورخ 99/07/06 الی  ساعت 13 
روزپنج شنبه  مورخ 99/07/10

ساعت 14 روز
یك شنبه 

مورخ 99/07/27

ساعت 9صبح روز
دو شنبه

مورخ 99/07/28

299/9

احداث باقیمانده قطعه چهارم 
محور دیهوك-راور)محدوده 

کیلومتر145الی 172(  هم زمان با 
ارزیابی کیفی

30ماه532/814/000/000
تجمیع شده راه،باند 

فرودگاه و زیرسازی           
راه آهن سال99

13/400/000/000
ساعت12 روز یك شنبه

مورخ 99/07/06 الی  ساعت 13 روز 
پنج شنبه  مورخ 99/07/10

ساعت 14 روز
یك شنبه

مورخ 99/07/27

ساعت 9:30صبح روز
دو شنبه

مورخ 99/07/28

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی - نوبت دوم

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
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5روزنامـه صبـح ایـران

کتاب »مالصدرا و مسئله معاد« منتشر شد  معارف: کتاب »مالصدرا و مسئله معاد« به قلم علیرضا اسعدی، از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. این کتاب ضمن بیان دیدگاه مالصدرا در 
مورد هر یک از عناصر آموزه دینی معاد، به بررسی لوازم و نتایج دیدگاه وی پرداخته و میزان موفقیت وی در ارائه تبیین های هماهنگ با آیات و روایات را مورد بررسی قرار داده است. فصل های این کتاب عبارت اند 

از: فصل اول، »مرگ«؛ فصل دوم، »قبر و برزخ«؛ فصل سوم، »بعث و حشر«؛ فصل چهارم، »معاد جسمانی«؛ فصل پنجم، »احوال و مواقف«؛ و فصل ششم، »بهشت و جهنم«.

شماره جدید دوفصلنامه »قرآن و علم« منتشر شد©
تقریب: بیست و ششمین شــماره از دوفصلنامه »قرآن و علم«، به صاحب امتیازی 
جامعه  المصطفی  العالمیه به زیور طبع آراسته شد. در این شماره از دوفصلنامه »قرآن 
و علم«، مقاالتی با عناوین »جایگاه روش تفســیر علمی در روایات امام صادق)ع(«، 
»چیستی روان شناســی اجتماعی قرآن بنیان«، »چیســتی و روش شناسی دانش 
روان شناسی در قرآن«، »مؤلفه های روا ن شناختی مبلّغ موفق از منظر قرآن و روایات 
برای ســاخت پرسش نامه«، »بررسی تطبیقی اصول تربیت انسان در تفاسیر اطیب 
البیان و فی ظالل القرآن«، »جایگاه علوم طبیعی در فرآیند تفســیر قرآن کریم از 
منظر عالمه طباطبایی«، »کارآمدی بایدهای تغذیه قرآنی در پیشگیری از بیماری ها«، 
»اهتمام راهبردی قرآن و روایات به صنعت دام«، »کاربرد اعجازگونه »سمع و ابصار« 
در قرآن از منظر فیزیولوژی«، »بررســی تفسیر کوه های ابری در آیه ۴۳ سوره نور«، 
»مفهوم سازی افعال آخر آیات بر اساس زبان شناسی شناختی« و »مبانی حکومت در 

قرآن و سنت از دیدگاه امام خمینی )ره( و عالمه مودودی« منتشر شده است.

انتشار چهارمین شماره فصلنامه »مطالعات علوم قرآن«©
شبستان: چهارمیــن شماره فصلنامه علمی - تخصصی »مطالعات علوم قرآن« به 
همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. مقاالت این شماره از فصلنامه 
»مطالعات علوم قرآن« عبارت اند از: »عوامل مؤثر بر رشــد اخالقی با نگاهی قرآنی« 
نوشته محمدمهدی فیروزمهر، »نقش فقه القرآن بر تربیت جسمانی« اثر عباس کوثری، 
»نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق« به قلم علی محمد یزدی)ره( و سیدعلی 
هاشمی، »آموزه های قرآنِی پشتوانه های دکترین مقاومت امام خمینی)ره( با تأکید بر 
بیانات مقام معظم رهبری« اثر محمد صادقی، ناهید موحدی و مهدی صادقی، »تبیین 
قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی« نوشته حسین الهی نژاد، »بررسی 
الگوی مقاومت بنی اسرائیل در فرایند نهادینه سازی گفتمان صبر در جامعه اسالمی« 
به قلم محمدتقی احمدی  پرتو و »راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن 

کریم« اثر محمد سحرخوان.

سرویس »حدیث یاب در متون« راه اندازی شد©
تسنیم: مدیــر ادارۀ ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی از راه اندازی 
سرویِس »حدیث یاب در متون« خبر داد. حجت االسالم  حسینی ضمن اعالم این خبر 
گفت: این مؤسسه در راستای نشر فرهنگ غنی اسالم، تسهیل در دستیابی به منابع 
و متون اصیل دینی، تسریع در امر کاوش و پژوهش در حوزه علوم اسالمی و انسانی 
با بهره  گیری از فناوری اطالعــات و به  کارگیری امکانات رایانه  ای جهت ارائه معارف 
حقه اهل بیت)ع( به جهانیان، نرم افزارها و پایگاه های مختلفی را تولید و در دسترس 

کاربران قرار می دهد.
وی افزود: امروزه یکی از مشکالت رایج در مطالعه و تحقیق، عدم دسترسی به احادیثی 
اســت که در آثار مؤلفان ذکر می شــود. گاهی احادیث با غلط امالیی یا افتادگی در 
متــن مواجه  اند و گاهی بدون ذکر منبع در متن آورده شــده اند، گاهی نیز خواننده 
بــرای درک بهتر مطلب، نیازمند مراجعه به شــروح درباره روایتی و یا مطالعه متن 
کامل آن است، متأسفانه رفع این مشکل بدون ابزارهای فناورانه بسیار زمان بر و دارای 
ضریب خطاســت. اکنون با تالش مهندسان و متخصصان بخش پردازش هوشمند 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، سرویس »حدیث یاب در متون« در سایت 

»متن کاوری نور« راه اندازی شده است.
مدیر ادارۀ ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اســالمی خاطرنشان کرد: این 
سرویس می تواند احادیث را شناسایی و به منابع حدیثی متصل و دستیابی محقق به 
شــروح و ترجمه روایت های موجود در متن را تسهیل کند. کاربران و حدیث پژوهان 
قادر خواهند بود شخصاً به حدیث یابی و لینک دهی احادیث موجود در متون دلخواه 
خود اقدام کنند. سرویِس »حدیث یاب در متون« متن ورودی کاربر را پردازش کرده 
و ضمن تشخیص روایت های استفاده شده در متن، آن ها را به صورت لینک دار متمایز 
می کند و کاربر با کلیک روی احادیث شناسایی  شده، می تواند به متن اصلی روایت در 

پایگاه جامع االحادیث ارجاع شود و از مزایای پژوهشی پایگاه استفاده کند.
به گفته وی عالقه مندان می توانند برای استفاده از »سرویس حدیث یاب در متون« به 

صورت رایگان و برخط )آنالین( به نشانی اینترنتی https://ai.inoor.ir مراجعه کنند.

 معارف   در باب مســئله حجــاب می  توان از 
جهــات مختلفی بحــث کرد؛ به عنــوان مثال 
می  شود حجاب را به عنوان یک پدیده اجتماعی 
و توصیفی بررســی کــرد و بــه اصطالح یک 
بحث جامعه شــناختی از آن ارائه داد. همچنان 
که می  تــوان بحث حجــاب را از منظر مباحث 
اجتماعی  یا حتی روان شناسی  روان شــناختی 
مورد بررســی قرار داد. همچنین می شود مقوله 
حجاب را از منظر سیاسی مورد توجه قرار داد و 
جایگاه و معنای سیاسی حجاب را بحث کرد اما 
بحث امروز ما بیشتر ناظر بر بعد حقوقی مسئله 

حجاب است.
روش بحــث در هر یک از ایــن جهات متفاوت 
اســت؛ مثاًل در بعد حقوقی ارزش قانون با توجه 
به معیار مشروعیت قانون ارزیابی می شود ولی در 
مباحث جامعه شناسی عمدتاً از ابزارهایی همچون 
نظرسنجی استفاده می کنند. هر چند در بسیاری 
از موارد این نظرســنجی ها نظرسازی است و با 
اغراض سیاســی انجام می شــود. اینکه عده ای 
در نظرســنجی ها می پرسند »نظر شما راجع به 
حجاب اجباری چیست؟« این گونه طرح پرسش 
کردن از نظر ما غلط است؛ استفاده از این قبیل 
کلمات نظرســنجی را از لحاظ علمی بی ارزش 
می کند. طبع انسان با اجبار مخالف است؛ حجاب 
آزادی فعالیت اجتماعی زن را تأمین می کند تا از 
سلطه سیستم های ابزارانگارانه او را خارج بکند؛ 
بنابراین نمی توان چشم  و گوش  بسته گفت نتایج 
فالن نظرسنجی چنین و چنان است، زیرا با این 
پرسش  های جهت دار نمی توان نظرسنجی واقعی 
کرد. در واقع نوع پرسشی که طراحی می شود در 

نوع پاسخ بسیار مؤثر است.

خصوصیت قانون، الزامی بودن آن است»
توجه به واژگان کلیدی هم بســیار مهم اســت 
کــه بی توجهی به آن ها می  توانــد مغالطاتی در 
پی داشته باشد. از جمله این مغالطات مفهومی 
اســتفاده از کلیدواژه »حجاب اجباری« اســت. 
کلیدواژه حجاب اجبــاری، کلیدواژه  ای مغالطی 
اســت زیرا خصوصیت قانــون، الزامی بودن آن 

اســت ولی در تعبیر اجباری بودن یک قضاوت 
جامعه شناختی وجود دارد. اجبار به این معناست 
که از قبل، یک مقاومت شــدید نسبت به قانون 
وجود داشــته و کسی قانون  را تحمیل می کند. 
در واژه  الزام این پیش فرض وجود ندارد و کسی 
ممکن است از سر عشق به این الزام گردن بنهد. 
قانون یعنی چیزی الزامی باشد، اعم از اینکه الزام 
مورد رضایت مردم باشد یا نباشد یا اعم از اینکه 
این الزام برخاسته از سنت فرهنگی مردم باشد 
یا نباشــد؛ ولی در اجبار فرض بر این اســت که 
مخاطب قانون از قانون متنفر است و نیرویی آن 
را به او تحمیل می کنــد. منتها به خاطر اینکه 
قدرت رسانه ای در دست دشمن است، واژه اجبار 
را جا انداخته انــد و افرادی که انتظار نمی رود از 
این واژه اســتفاده می کنند و ملتفت این تفاوت 
نیســتند؛ البته همه قوانین حقوقی برخوردار از 
ضمانت اجرا هم هســتند و این در تمام مکاتب 

حقوقی عالم امری پذیرفته شده و بدیهی است.
گاهی هم التــزام به حجــاب را در مقابل الزام 
به حجــاب قــرار می دهند که ایــن تقابل هم 
بی وجه اســت و مبنای علمی ندارد؛ متأســفانه 
این خطا از ســوی صدا و سیما و تهیه کننده و 

کارشناسان برنامه اخیر شبکه چهار در مناظره 
آقایان سوزنچی و نصیری صورت گرفت؛ و  الزام 
را در مقابــل التزام قرار دادند. الــزام و التزام دو 
روی یک سکه هستند. در الزام قانونی حاال چه 
قانون اخالقی باشد و چه قانون حقوقی از سوی 
قانون گذار الزام وجود دارد و از سوی کسی که بر 
اساس قانون عمل می کند التزام به قانون وجود 
دارد. وقتی از دید قانون گذار نگاه کنیم، الزام و از 
جانب پیروی کننده، التزام معنا دارد؛ بنابراین الزام 

در مقابل التزام نیست.

حجاب در جامعه ما یک قانون مدنی است»
در نظام حقوقی اسالم منشأ مشروعیت قوانین 
اراده تشریعی الهی و احکام خداوند متعال است. 
مصرح قانون اساسی در اصول متعددی این است 
که قوانین عادی باید بر اساس اسالم وضع بشود. 
در مکاتب مختلف حقوقی مثاًل در پوزیتیویسم 
افراطی یا پوزیتیویسم تاریخی و اجتماعی بحث 
بر این است قانون باید بر اساس قرارداد اجتماعی 
یا عرف اجتماع تصویب شــود که این مبنا 100 
درصد با مبانی حقوقی در اســالم معارض است. 
قوانین اسالمی با انتخابات یا همه پرسی تعیین 

نمی شــوند. مــا در برابــر 
قوانین اســالمی حق دخل 
و تصرف نداریم؛ حتی رسول 
اکــرم)ص( و ائمه هدی)ع( 
هم حــق دخــل و تصرف 
الهی  در شــریعت و قانون 
را ندارنــد. در واقــع الزام ها 
و قوانین اســالم تابع عرف 
نیســت و به اجمــاع همه 
از  حجاب  اسالم شناســان، 
واجبــات دینی و مصرح در 
قرآن و سنت قطعی است؛ و 
حتی اگر ما قائل به قرارداد 
اکثریت  رأی  و  اجتماعــی 
تصویب  بــرای  پارلمانــی 
قوانین باشــیم، حجاب در 
جامعه مــا یک قانون مدنی 

است.

در تمام دنیا قوانین »
 مربوط به پوشش 
امر حقوقی است

شــبهه ای مطرح می شــود 
کــه هر چنــد قبــول داریم 

حجاب واجب شرعی است اما واجبی اخالقی و 
فقهی است نه واجب حقوقی؛ بنابراین ما ضمن 
اعتقاد به وجوب شرعی حجاب باید حجاب را از 
وضعیت حقوقــی و قانونی خارج کنیم؛ بنابراین 
حجاب واجب اســت اما امری غیرحقوقی است. 
ما واجباتی داریــم که جنبه حقوقی ندارد مثل 
نماز خواندن که با اینکه واجب اســت اما آن را 
حقوقی نمی دانیم یعنی بــرای آن ضمانت اجرا 
نمی گذاریم؛ یا غیبت کردن که حرام است ولی 
برایش جنبه حقوقی متصور نمی شــویم؛ حال 
سؤال می شود که آیا حجاب یک واجب اخالقی 

است یا واجب حقوقی؟
در پاســخ به این اشــکال باید گفت که اوالً فقه 
اسالمی در مقابل حقوق اسالمی قرار ندارد بلکه 
علم فقه مبنای حقوق در نظام اســالمی است؛ 

بله، می توان الزام هــای فقهی را 
به دو دســته الزام های حقوقی و 
غیرحقوقی تقســیم کرد. منظور 
از الزام هــای غیرحقوقی الزاماتی 
اســت که ضمانت اجرای بیرونی 
ندارند؛ مثــل وجوب نماز و مانند 
آن؛ اما پرســش اصلی این است 
کــه آیا الــزام حجــاب، حقوقی 
است؟ برای تشخیص جواب باید 
بــه مختصات واجبــات حقوقی 
توجه کنیــم. این مختصات البته 
منحصر و مخصوص نظام حقوقی 
اسالم نیست و در تمام نظام های 
حقوقی این مختصات وجود دارد 
کــه عبــارت اســت از اینکه امر 
حقوقی اوالً  یــک امر اجتماعی  
و ثانیاً امری الزامی اســت یعنی 
امری که مربوط به خلوت شخصی 
افراد باشــد امر حقوقی نیست یا 
مربوط به اجتماع باشد ولی الزامی 
نباشد؛ مثل مواسات کردن و ایثار 

اجتماعی و مانند آن.
پس در همــه مکاتب حقوقی دنیا 
امــر حقوقی دو خصوصیــت دارد؛ 
اجتماعــی بودن و الزامی بــودن. در باب حجاب 
الزامی، روشن است نیاز به استدالل ندارد بحث بر 
سر اجتماعی بودن آن است و اینکه اصاًل حجاب 
یعنی پوشش زن برای خروج از حریم خصوصی؛ 
و وضع حجاب اصوالً بــرای تعیین یک موقعیت 
اجتماعی برای زنان است؛ بنابراین حجاب هر دو 
خصوصیت امر حقوقی را دارد. مؤید این استدالل 
هم این اســت که در تمام دنیا قوانین مربوط به 
پوشــش امر حقوقی است؛ و مؤید دیگر این است 
که در احکام اســالمی هم هــر حکمی که جنبه 
اجتماعی پیدا می کند جنبــه حقوقی هم بر آن 
مترتب می شود؛ مثاًل وجوب روزه گرفتن فی نفسه 
جنبــه اجتماعی ندارد، منتها اگــر تبدیل به امر 
اجتماعی بشود مثل تظاهر به روزه خواری در مأل 

عام، طبعاً خصوصیت حقوقی پیدا می کند.

بخشی از گفتار حجت االسالم امین عابدی نژاد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، در وبینار تخصصی »قانون حجاب و حکومت اسالمی« 

تعبیر »حجاب اجباری« مغالطه است

بنا بر 
نظرسنجی های 
معتبر، اکثریت 

قاطع زنان و 
دختران کشور ما 

معتقد به قانون 
حجاب هستند؛ 
هر چند ممکن 

است که پوشش 
آن ها لزوماً با حدود 

شرعی حجاب 
تطبیق صددرصدی 

نداشته باشد

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9357 چهارشنبه 9 مهر 1399  12 صفر 1442 30 سپتامبر 2020  سال سی و سوم   شماره 

خبر

آگهی
بدینوسیله به آقای عادل جهاندیده دیزج با قیمومیت فرشته کریملو ابالغ می گردد 

در خص��وص پرونده اجرایی کالس��ه 9700067، برابر صورتجلس��ه م��ورخ 15016- 98/5/8 و 14546- 99/5/5 
کارشناسان دادگستری سهام شما از شرکت زرین دشت بشماره ثبتی 2230 اموال شما به شرح تصویر صورتجلسه 
پیوست بازداشت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ارزیاب جمعاً به مبلغ 19219185180 ریال و 32000000000 
ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 22000000 ریال و 
30000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 317  آ9907224
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه

جعفر فیضی و سلیمان احمدی مقیطالو و پریسا گهرنژاد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای مهدی رحیمی برابر وکالتنامه شماره 98737 مورخ 1398/11/10 دفترخانه 17 مشهد وکالتنامه 
ش��ماره 100039 مورخ 1399/03/07 دفترخانه 17 مشهد بوکالت از طرف ورثه مرحوم غالمعلی باقری باستناد 2 
برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب منزل به شماره پالک 20048 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد 
که متعلق به نامبرده میباش��د به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت 
نامبرده در ذیل شماره ثبت 313197 دفتر 1858 صفحه 14 بنام آقای غالمعلی باقری ثبت و سند به شماره چاپی 

080237 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 318  آ9907225
رئیس اداره اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینک��ه آقای میالد حامد مقدم برابر معرفی نام��ه 80/99/11809 م��ورخ 99/05/27 به نمایندگی از طرف 
شهرداری مشهد به استناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ پالک 1795 اصلی بخش 2 مشهد که متعلق به 
متقاضی میباش��د به علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت و با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ ذیل شناسه 
الکترونیک 139520306003006073 بنام شهرداری مشهد ثبت و سند به شماره چاپی 062498 سری ب سال 
93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 319  آ9907226
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینک��ه آقای میالد حامد مقدم برابر معرفی نام��ه 80/99/11810 م��ورخ 99/05/27 به نمایندگی از طرف 
شهرداری مشهد به استناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی از 1754 اصلی بخش 2 مشهد که 
متعلق به متقاضی میباشد به علت جابجایی مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ ذیل 
شناسه الکترونیک 139520306003007700 بنام شهرداری مشهد ثبت و سند به شماره چاپی 073755 سری 
ب سال 93 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 320  آ9907227
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی 

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای غالمرضا منفرد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 71 
فرعی از 160 اصلی بخش 12 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 11619 دفتر 83 صفحه 170 بنام آقای غالمرضا منفرد 
ثبت و س��ند به ش��ماره چاپی 037898 صادر گردیده و دارای یک فقره بازداشت نیز است. دفتر امالک بیش از این 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 321  آ9907228
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدهادی انصاری نیا برابر وکالتنامه ش��ماره 6940 مورخ 1391/10/11 دفترخانه 197 مشهد 
بوکالت از طرف خانم زهرا خدابنده بایگی باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
شماره پالک باقیمانده 2327 فرعی از 351 فرعی مکرر از 227 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 124865 
دفتر 627 صفحه 157 بنام مرتضی عالقه بند حس��ینی ثبت و س��ند به شماره چاپی 778097 صادر گردیده است 
سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 1975 مورخ 1390/12/06 دفترخانه 231 مشهد بنام خانم زهرا خدابنده بایگی 
منتقل شده است که برابر سند 1976 مورخ 1390/12/06 دفتر 231 مشهد در رهن بانک سپه شعبه صفوی مشهد 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 322 آ9907229
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جواد ملکی و حسین شادکانی برابرنامه شماره 25/99/89741 مورخ 1399/05/12 به نمایندگی 
از طرف شهرداری مشهد باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 665 فرعی از 
363 فرعی از باقیمانده 2 فرعی از 6 اصلی بخش نه مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 60038 دفتر 323 صفحه 575 
بنام ناصر فالح طوسی ثبت و سند به شماره چاپی 3044470 صادر گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 
98674 مورخ 1382/03/25 دفترخانه 49 مش��هد ششدانگ بنام شهرداری مشهد منتقل شده است. دفتر امالک 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 323 آ9907230
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا شیروانی برابر وکالتنامه شماره 45115- 1399/05/08 دفترخانه 31 طرقبه از طرف خانم زهرا شیروانی 
طرقبه با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 99/11730 مورخ 1399/05/08 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 733 فرعی از 338 فرعی از 217 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش شش 
طرقبه شاندیز که در صفحه 505 و 508 دفتر 261 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر 
سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 324  آ9907231
تاریخ انتشار: 1399/07/09

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره 139960313010001628 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاصی 
آقای محمد حوریه فرزند محمد کریم به شماره شناسنامه 6570 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 236 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 131 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان 
16 متری ادب ش��مالی ، خیابان 16 متری حس��ین زاده خریداری از مالکان رسمی خانم ا : عایشه و فاطمه حسین 
زاده محرز گردیده که برای آن پالک 4604 فرعی از 131 اصلی تعیین و اختصاص یافته است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی حداکثر ظرف مدت دو ماه اعتراض کتبی خود 
را مس��تقیماً به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان بوکان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستاان بوکان دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . م / الف 9  آ-9907207
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/08
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/23

هادی حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه آقای حس��ین اصغر  برجی  دارای شناس��نامه  5749015416 به شرح دادخواست به کالسه    312  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صدیقه برجی  به شناسنامه  
5749523934  در تاریخ  1399/6/23  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. حسین اصغربرجی فرزند محمد اسمعیل کد ملی  5749015416  ت.ت 1336/1/8 نسبت فرزند مرحوم  
2. طیبه برجی   فرزند محمد اسمعیل   کد ملی  5749015793   ت. ت  1344/5/20  نسبت فرزند مرحوم

3. حسینعلی برجی   فرزند محمد اسمعیل   کد ملی  5749015424  ت.ت 1338/4/3  نسبت فرزند مرحوم     

4  غالم رضا برجی    فرزند  محمد اسمعیل  کد ملی  5749015785 ت.ت 1343/2/11    نسبت فرزند مرحوم
5 .  زکیه برجی   فرزند محمد اسمعیل   کد ملی 5749017303   ت.ت  1351/6/1  نسبت فرزند مرحوم

6. علی  برجی   فرزند محمد اسمعیل  کد ملی 5749036502  ت.ت  1358/2/1 نسبت فرزند مرحوم 
7. طاهره  برجی  فرزند محمد اسمعیل  5749015432  ت.ت  1340/1/1 نسبت فرزند مرحوم 

8. امیر عبداله برجی   فرزند محمد اسمعیل   کد ملی 5749017291  ت.ت  1350/1/3 نسبت فرزند  مرحوم 
9 . مطهره برجی فرزند محمد اسمعیل    کد ملی 5749018237  ت.ت  1354/1/10 نسبت فرزند  مرحوم        

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.     آ-9907188                                                                                                         

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

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

امالک واقع در بخش7 یزد – طزرجان و توابع
1 فرعی از 2066 خانم فاطمه قادری نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک  ثبتی برابر به 

مساحت 697/50 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006001400مورخ1399/06/25واقع در طزرجان تفت انتقال عادی و مع الواس��طه ازنصرت دهقان  

طزرجانی و سیمین دخت نمیرانیان 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/07/09
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1399/07/24

امیرحسین جعفری ندوشن 
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1478 فرعی از732فرعی 
از1956اصلی واقع  در بخش دو ثبت اسناد قم  اراضی معروف به سیارون به)آدرس:نیروگاه خیابان شهید علیدوست 
بین کوچه14 و کوچه16 به کدپستی45913-37138( که بنام  علی ذکائی فرزند عزیز علی میباشد در جریان ثبت 
است که به علت عدم رعایت ماده67آیین نامه قانون ثبت )عدم رعایت فواصل آگهی و روز تحدید حدود(تحدید حدود  
بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به  وارده 2/7661مورخ1399/06/31تحدید 
حدود اختصاصی پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1399/08/06ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک 
انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر 
در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک 
ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق 
تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی 

تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن-آ-9907185
تاریخ انتشار آگهی : چهارشنب1399/07/09  م الف: 13065

عباس پورحسنی حجت آبادی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم بی بی رضیه میر جلیلی با ارائه دو برگ استش��هاد ش��هود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت 
تمامی 149/50 سهم مشاع از 7079/50سهم ششدانگ پالک1/300/3384- اصلی  واقع در بخش چهار ثبت قم در 
دفتر66صفحه144ذیل ثبت87905بنام حسن کلهری ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 591616الف/83صادر 
و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت طی سند قطعی 2626مورخ1386/01/18 دفتر 51 قم به  خانم  بی بی 
رضیه میر جلیلی انتقال قطعی گردیده است که از طرف مالک اعالم گردیده است سند مالکیت مزبوربه علت سهل 
انگاری مفقود ش��ده است،که در حال حاضردر این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد لذا مراتب طبق 
تبصره 1 اصالحی ماده 120 ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 10 روز 
کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است  پس از انقضاء مهلت مقرر 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. میم الف:13069  آ-9907197
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

داوود فهیمی 
سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای رضا اصغری با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته  که سند مالکیت دفترچه ای107سهم مشاع  
از 432 س��هم  شش��دانگ پالک  1941/365اصلی واقع در بخش2 ثبت قم در ص�فحه 112 دفتر 263 ذیل ثبت 
44301   بش��ماره س��ریال 296003بنام محمدحسین پذیرا صادره و تسلیم شده  که رضا اصغری از طرف نامبرده 
اعالم داشته  سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقودگردیده  ،لذا مراتب طبق تبصره1اصالحی  ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال 
و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./  م الف: 13080  آ-9907198
عباس پورحسنی حجت آبادی
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه رضا صمیمی به موجب وارده10876-20/06/1399 با ارائه دو برگ اعالم داشته  که سند 
مالکیت شش��دانگ پالک  ثبت  1939/152/382اصل��ی واقع در بخش دو ثبت  که ذیل ثبت 21497 
صفحه 151 دفتر128 بنام رضا صمیمین  ثبت ش��ده اس��ت   سپس ایش��ان اعالم نمودند که به علت 
جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا باستناد  تبصره1اصالحی  ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتباً به این 
اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهدشد ./ آ-9907199  م الف: 13068

عباس پورحسنی
رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه 2 قم

آگهی
خواهان افراز:محمدسعیدنصراصفهانی

نشانی:45متری صدوق ابتدای خیابان عطاران پالک 49
خوان��دگان افراز:1-محمد معدی نصراصفهانی2-ربابه رحیمی3-فاطمه نصراصفهانی4-عبدالرحیم نصر 
اصفهانی5-اداره اوقاف قم6-بتول نصر اصفهانی7-زهرانصراصفهانی8-مححدرضا نصر اصفهانی9-فاطمه 

خانم مشکونی خوزانی
نشانی:1و2و4-به آدرس قم45متری صدوق ابتدای خیابان عطاران پالک49  5قم اداره کل اوقاف وامور 

خیریه استان قم  شماره های3و6الی9همگی مجهول المکان ازطریق انتشار آگهی ابالغ می گردد
خواسته:افراز پالک10610/31اصلی واقع در بخش1 ثبت قم

نتیجه اقدامات:باتوجه به درخواست شماره1/12322-99/6/19مبنی برافراز سهم خود ازشرکا و با توجه به نظریه 
کاشناس ثبت ظهر وارده1/12708-99/6/23وگزارش شماره1/12711-99/6/23به شرح زیر اعالم میگردد.

نظریه)تصمیم(اداری
چون شهرداری منطقه 4 قم طی نامه ش��ماره99/304/2/32591-99/6/23با افراز پالک فوق به لحاظ 
ضوابط مقررات شهرسازی مخالفت نموده است بنابر این به رد درخواست خواهان افراز و خواهانها اعالم 
نظر میگردد طبق این رای برابر ماده2قانون افرازمصوب س��ال 57از تاریخ ابالغ به مدت10روز از طرف 

هریک از شرکاء دردادگاه شهرستان محل وقوع ملک قابل اعتراض می باشد.
رونوشت:این تصمیم با توجه به مفهوم مخالف  ماده 6آیین نامه قانونافراز به متقاضی ابالغ می گردد. میم 

الف:13066  آ-9907214
داوود فهیمی نیک

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی            برابر رای شماره  139960308001002135   مورخ  1399/06/29  هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رسول حسینی فرزند علی  بشماره 
شناسنامه 45 و  کد ملی 5239913943 در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 149/21 متر مربع 
قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
نوروز دستیگردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.

تاریخ انتشار نوبت اول : 09 /1399/07        آ-9907189                    
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 27 /1399/07                          

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       

اقای سید جواد فضلی فرزند سید حبیب نسبت به ششدانگ یکقعه زمین مزروعی ، به مساحت41114/08 
متر مربع ، پالک 4082 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای محمد میرزا 
افضلی � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � انتهای خیابان مسکن مهر � بعد از دانشگاه فنی مهندسی  
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907190
تاریخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/07/24

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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در توزیع نهاده ها فساد وجود دارد 

عرضه  نهاده های دامی وارداتی در بورس ©
اقتصاد/طوسی: دولــت توزیع 
خوراک دام وارداتی را در سامانه 
بازارگاه آغاز کرده، با این وجود 
تولیدی  واحدهای  از  بســیاری 
هنوز امکان تهیه خوراک دام از 

این سامانه را ندارند.
 آن هــا می گوینــد در توزیــع 
نهاده ها فساد وجود دارد و بانک 
مرکزی، گمرک و وزارت جهادکشاورزی باید فهرست افرادی که به آن ها 

نهاده داده شده است را اعالم کنند.
این محموله های وارداتی قرار است در بازه ای یکماهه نیاز تولیدکنندگان را 
تأمین کند و براین اساس برای هر مرغ ٨٥٠ گرم کنجاله سویا و یک کیلو 
و ٩٠٠ گرم ذرت با نرخ مصوب در نظر گرفته شــده اســت. تمام آنچه از 
طریق سامانه بازارگاه به دست تولیدکنندگان می رسد تنها حدود ٣٠درصد 
از نیاز آن ها را تأمین می کند، ولی فعاالن این حوزه می گویند در شرایطی 
که خوراک دام و نهاده حتی به قیمت پنج برابر هم به دستشان نمی رسد، 
دریافت همین مقدار نهاده نیز بسیاری از چالش های آن ها را رفع می کند. 
 هر چند وزارت جهاد گفته است این محموله های وارداتی پس از بارگیری 
از گمرک، ابتدا در سامانه ای به نام بازارگاه ثبت می شود و از آنجا مشخص 
می شــود که به کدام مرغدار و دامدار داده شــود، ولی باز هم دامداران 
می گویند همه محموله های نهاده به بازارگاه وزارت جهادکشاورزی منتهی 

نمی شود.
از ســوی دیگر سامانه بازارگاه نیز هنوز ایرادهایی دارد که شائبه فساد در 

توزیع نهاده ها را تقویت می کند.
وزارت جهاد کشــاورزی به تازگی گفته است سامانه  را اصالح کرده و این 
 بار با دقت بیشتری فعالیت می کند، اما هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده 
اســت. غالمعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکننده جوجه یکروزه، با انتقاد 
از اشــتباه های نظام توزیع و مشکالت بزرگ در ســامانه بازارگاه وزارت 
جهاد کشــاورزی، می گوید: چرا وزارت جهادکشــاورزی از ابتدای ســال 
واردکنندگان را موظف نکرد تا محموله بار خود را در این سامانه به فروش 
برســانند و زمانی که این ها ریشــه یابی می شود، با شک و تردید به فساد 

توزیع نهاده در کشور می رسیم.

نهاده های وارداتی در بورس عرضه شود»
وی تأکید می کند: این شائبه وجود دارد که چرا وزارت جهاد کشاورزی از 
ابتدای سال اعالم نکرد محموله ای که وارد می کند باید در سامانه بازارگاه 
عرضه کند و نتیجه این شــد که اکثر واردکنندگان نهاده خود را در انبار 
ذخیره کردند و از مســیر یک توزیع عادالنه و دقیق خارج شد .پیشنهاد 
مرغداران این بود نهاده هایی که وارد می شــود در بورس عرضه شود که 
شــفافیت بیشتری هم می توانست داشته باشد و همه می توانستند باخبر 
شوند که کدام مرغدار چه میزان نهاده خریداری کرده است؟ اگر شفافیت 

در توزیع باشد، نگرانی در بین مرغداران برطرف می شود.
 بــه گفته فارغی، فراینــد توزیع نهاده و خوراک دام و طیور در کشــور 
دچار نقصان عجیبی است. این ســامانه توان و قابلیت ندارد که خودش 
به صورت هوشمند تشخیص دهد که مرغدار واقعی و اولویتدار کیست و 
به چه کســی باید این نهاده داده شود؛ بنابراین تخصیص نهاده از طریق 
افراد صورت می گیرد و این موجب شــائبه زیادی می شود؛ چرا که قیمت 
نهاده در بیرون و بازار سیاه پنج برابر قیمتی است که از طریق سامانه به 

فروش می رود. 

اگر فسادی وجود ندارد شفاف سازی کنند»
فارغی می افزاید: طبق اعالم گمرک امسال میزان واردات ذرت نسبت به 
سال گذشته 2٥درصد افزایش یافته، اما حتی ذرت هم در بازار کم است 
و یــا به قیمت دو برابر مصوب عرضه می شــود. هر کیلوگرم قیمت ذرت 
در بازار ٣ هزار و ٥٠٠ تومان اســت و ٩٩ درصد به ضعف در نظام توزیع 
برمی گردد. وی می گوید: ثبت ســفارش ها باید ضابطه مند باشــد و اعالم 
کنند که متأســفانه اکنون اعالم نمی شود. بانک مرکزی، نوع ارز و میزان 
ارز را در ســامانه اطالع رســانی کند و همه بدانند کدام واردکننده به چه 
میزان ارز گرفته اســت. گمرک هم تمام کاالها را در سامانه درج کند. از 
سوی دیگر توزیع نهاده باید سامانه ای باشد نه حواله ای. متأسفانه در حال 
حاضر با اینکه می گویند توزیع توسط سامانه بازارگاه انجام می شود، اما در 

حقیقت توزیع به صورت حواله ای است.
 باید در این ســامانه مشخص شود خوراک به کدام مرغدار داده می شود. 
این مرغدار چه میزان جوجه ریزی داشــته یا نداشته و چه میزان خوراک 
الزم دارد.  وزارت جهاد کشاورزی هم باید فهرست افرادی را که به آن ها 

خوراک داده را با میزان نهاده ای که داده شده است را بارگذاری کند. 

طرح هایی که با هدف کاهش قیمت مسکن تهیه می شوند،چقدر مؤثر بوده اند؟

نقشه  کشی  بدون ضمانت  اجرا
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  در فاصله 1٠ ماه 
مانــده تا پایان عمر دولــت دوازدهم، رؤیای 
خانه دار شدن مستأجران، دست نیافتنی تر از 
همیشه و متقاضیان واقعی در برابر وعده های 
بی ســرانجام دولت، ســرگردان تر  مسکنی 
شده اند.براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، 
متوســط قیمت هر مترمربع مســکن طی 
شهریور ماه در تهران به2۴میلیون و 2٩٠هزار 
تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد 
ماه  و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 1/٥ 
و ٩1/7  درصد افزایش داشته است. این آمار 
تعداد معامالت مسکن در شهریور امسال را 
٨هزارو٥٠٠فقره گزارش می کند که نسبت به 
مرداد ماه 6/٨ و در مقایسه با ماه مشابه سال 

گذشته 2٠٣/7 درصد افزایش داشته است.
در همیــن حال و براســاس بررســی های 
کارشناســی 77 درصد معامالت مســکن 
توسط دالالن و ســوداگران انجام می شود و 
7/٥میلیون واحد از مسکن های ساخته شده 
در 1٠ سال اخیر )معادل ٨٠ درصد( به دست 
سوداگران افتاده تا بدینوسیله متقاضی واقعی 
به دلیل نداشتن قدرت خرید در 
برابر تورم های چند صددرصدی 
در حوزه مسکن ، از بازار حذف 
شود. حال آخرین مصوبه درباره 
بازار مســکن بــه کاهش ٥٠ 
بنگاه های  درصدی کمیسیون 
امالک اشــاره دارد. آنچه مورد 
قرار می گیرد ضمانت  پرسش 
اجرایی این مصوبه و نقش آن 
در کاهش قیمت مسکن است.

 مردم، نتایج ملموس »
مسکنی می خواهند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون 
انبوه سازان مسکن به خبرنگار ما می گوید: یکی 
از نمونه های عدم اســتقبال مردم همین اقدام 
ملی مسکن بود که مردم فاقد قدرت اقتصادی 
در شهری مانند تهران از آن استقبالی نکردند. 
این عدم استقبال با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور کامالً طبیعی است. همچنین در روزهای 
اخیــر کاهش ٥٠ درصدی حق کمیســیون 
بنگاهی هــا  و اخــذ 2٥ صــدم درصد حق 
کمیسیون از هر طرف معامله در خرید و فروش 
و رهن خانه تعیین شده، اما این کاهش قطعاً 
بدون ضمانت اجرایی است و بنگاهی ها حتماً 
در برابر آن مقاومت می کنند و با توافق نانوشته 
حق کمیســیون بیشتری می گیرند، هر چند 
تعیین چارچوب برای این کمیسیون اقدامی 
قابل قبول باشد.به گفته وی، در بهترین حالت 
ممکن است امالکی ها در قراردادهای رهن و 
اجاره این ضریب جدید را رعایت کنند، اما در 
خرید و فروش امکان دور زدن آن بیشتر است.

  مجلس و رونمایی مجدد »
از نواقص مسکن مهر 

پورحاجــت همچنیــن در خصــوص طرح 
دوفوریتی مجلس برای جهش تولید و رونق 
مسکن، می گوید: قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1٣٨7 
قانونی مترقی اســت کــه در آن مدل های 
مختلف و تکالیف مشخص دولت دیده شده و 
مسکن مهر هم از دل همین قانون بیرون آمد. 
حال طرح جدید جهش تولید مسکن همان 

نواقص مسکن مهر را رونمایی کرده است.
این فعال صنفی حوزه تولید مســکن معتقد 
اســت: اگر مجلس همان قانون ساماندهی را 
با یکی دو ماده واحــده به روز می کرد زمینه 
احیــای قانون مذکور و ایجاد ســندی ملی 
برای ســال های پیش رو را فراهــم می آورد، 
ضمن اینکه انتفاع بیشــتری برای مردم به 
همراه داشت. دبیر کانون انبوه سازان همچنین 
تخصیص 2٠ درصد از منابع بانکی به مسکن 
را برنامــه تازه ای نمی داند و می گوید: ســال 
گذشــته رئیس کل بانک مرکــزی همین را 
در قالب بخشــنامه به بانک ها تکلیف کرد، 
اما سیســتم ناکارآمد بانکی این بخشنامه را 
اجرا نکرد و همچنان بانک مسکن به صورت 
انحصاری حوزه مسکن را تأمین مالی می کند.

  بانک ها بدون نظارت»
 سهم مسکن را نمی دهند

نایب رئیس  اول اتحادیه مشاوران امالک هم 
با اشاره به سهم ۴٥درصدی مسکن در اقتصاد 
کشــور ، به خبرنگار ما می گوید: در سه سال 
گذشته قیمت مســکن ۴٠٠درصد و در یک 
سال گذشــته 1٠٠درصد رشد داشته است 
و با این وضعیت طرح های مســکنی دولت و 
مجلس نمی تواند کاهش قیمت را رقم بزند؛ 
چرا که کاهش قیمت با توازن عرضه و تقاضا و 

ایجاد بازار رقابتی امکان پذیر است. 
حسام عقبایی با اشاره به طرح جدید مجلس 
برای جهــش تولید و رونق مســکن در آن 

تأمین زمین ارزان قیمت و راه اندازی صندوق 
ملی مسکن و زمین و مکلف سازی بانک ها به 
تخصیص 2٠درصد از منابع تسهیالتی خود 
به بخش مســکن را مفید ارزیابی می کند و 
ادامــه می دهد: مرکــز پژوهش های مجلس  
این طرح را دارای بار مالی ٣٠٠هزار میلیارد 
تومانی در ســال، تورم زا، افزایش دهنده ٥٠ 
درصدی نقدینگــی و در نهایت ایجادکننده 
التهابات احتمالی در بازارهای موازی می داند 
و نگران است که مبادا تسهیالت این بخش به 
سمت بخش های دیگر منحرف و تشدید رکود 
اقتصادی در دیگر بخش ها را در پی داشــته 
باشد. باید پرسید وقتی دالر به ٣٠ هزار تومان 
رســیده و سکه 1۴میلیونی شده و گرانی در 
دیگر بخش ها بیداد می کند، نگران چه جور 
التهابی در بازارهای موازی هستید؟ آیا از این 
بدتر خواهد شد؟ به باور من 2٠درصد منابع 
تســهیالتی بانک ها برای بخش مسکن کم 
است و باید این سهم حداقل ٣٠درصد باشد 
مشــروط به اینکه بانک ها برای عدول از این 
تکلیف جریمه شوند و بدون نظارت رها نشوند.

 مسکن؛ اسیر دکانداری نظام بانکی»
این صاحبنظر حوزه مســکن معتقد اســت 
بانک های عامــل خصوصــی و دولتی نگاه 
تجــاری و بنــگاه داری دارنــد و عالقه ای به 
تسهیالت دهی به حوزه مسکن با سود کمتر 
و دوره بازپرداخت بیشتر ندارند. وی می گوید: 
بانک های ما نگاه توسعه ای به فعالیت خودشان 
و حوزه مســکن ندارنــد و گویی دکان هایی 
هســتند که تنها به سودجویی می اندیشند، 
بر این اســاس در برابر مصوبات مســکنی، 
کارشــکنی می کنند  و به تســهیالت دهی 
بــه دیگر بخش هــای اقتصاد عالقــه دارند.

به باور وی، الزم است مجازات مشخصی برای 
بانک های متخلف در برابر طرح مجلس )در 
صورت اجرایی شدن( تعیین شود و سازمان 
بازرســی، دیوان محاسبات و بانک مرکزی بر 
حســن اجرای آن نظارت کنند، در غیر این 

صورت بانک ها این مصوبات را دور می زنند.

 وام ودیعه؛ وصله ناجور مسکنی»
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
عمرانی شــهر تهران نیز سیاست وام ودیعه 
مســکن را به چالش می کشــد و به ایسنا 
می گویــد: ایرادهــای شــکلی در این طرح 
وجــود دارد که مربوط به ضوابط دریافت وام 
است، از جمله کد رهگیری یا اینکه مالکان 
همراهــی نمی کنند یا امــالک پایانکار و یا 
سند تک برگ ندارند. مشکل ماهیتی هم به 
این طرح وارد اســت؛ چرا که با نرخ اجاره و 
قیمت مسکن تناسب ندارد. سقف وام ودیعه 
مسکن ٥٠میلیون تومان است که به زحمت 
2٠درصد هزینه اجاره بهای آپارتمان 7٠ یا 7٥ 
متری را پوشش می دهد. وی ادامه می دهد: 
این طرح غیرکارشناسی است و تنها تأثیرش 
ایجــاد بار روانی در بــازار و باال رفتن کاذب 

قیمت هاست.

 مردم با وام و وعده خانه دار نمی شوند»
گفتنی اســت؛ خبرگــزاری مهر دیــروز در 
گزارشی سیاســت افزایش سقف تسهیالت 
مسکن را هم تنها مسّکنی برای بازار مسکن 

توصیف کرده است. 
در این گزارش ضمن اشــاره به خبر افزایش 
سقف تســهیالت مســکن از محل حساب 
سپرده پس انداز جوانان تا ۴٠٠میلیون تومان 
و  زمزمه هایی مبنی بر احتمال بررسی موضوع 
افزایش ســقف تسهیالت مسکن در شورای 
عالی مسکن آمده است: »خانوارها با افزایش 
اخیر قیمت مســکن، باید ٨٠ تا 1٠٠ سال 
درآمد خــود را پس انداز کنند تا بتوانند یک 
واحد مسکونی ٥٠ متری در تهران خریداری 
کنند. رشــد قیمت در بازارهای مختلف از 
مســکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… 
حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز 

خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست«.
واقعیت این اســت که کارشناســان حوزه 
مســکن در دهه های اخیر همواره  نســبت 
به وعده های بی ثمــر و بی هدف دولت های 
مختلف انتقاد داشته اند؛ این انتقادها البته در 
ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم تند و تیزتر 
از گذشته است. بسیاری از صاحبنظران حتی 
دولــت و مجلس را فاقد برنامه های حمایتی 
برای خانه دار شــدن اقشار ضعیف می دانند 
و معتقدند با ادامه ایــن روند امکان کاهش 
قیمت مسکن وجود ندارد و در بهترین حالت 
شاید این برنامه ها تنها منجر به کنترل بازار و 
ثبات قیمت های فعلی در کوتاه مدت شود و تا 
زمانی که حجم تولید و تقاضا به تعادل نرسد، 
کاهش قیمت و خانه دار شــدن متقاضیان 

واقعی امکان پذیر نیست. 

 باید پرسید وقتی 
دالر به 30 هزار 
تومان رسیده و 
سکه 14میلیونی 
شده و گرانی در 
دیگر بخش ها بیداد 
می کند، نگران چه 
جور التهابی در 
بازارهای موازی 
هستید؟ 

بــــــــرش

صندوق بازارگردانی یک هزارمیلیارد تومانی ایران خودرو راه اندازی شد   اقتصاد : شهاب الدین شمس، معاونت اقتصادی ایران خودرو گفت: صندوق بازارگردانی ایران خودرو با سرمایه یک هزار 
میلیارد تومان از هفته آینده کار خود را آغاز می کند. البته سهامداران از همین امروز حمایت از سهم را آغاز کرده اند.وی افزود: برای تمامی شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو با حجم و اندازه متناسب صندوق های 

بازارگردانی راه اندازی شده که همزمان با صندوق بازارگردانی ایران خودرو از هفته آینده کار بازارگردانی را آغاز می کنند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه( تاریخ انتشار: 99/07/09

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه( 
در ساعت 9/30 روز سه شنبه مورخ 1399/7/22 در محل  بزرگراه بسیج ، بسیج 30 )جاده قدیم طرق ( انتهای خیابان 
عمار و یاس��ر پایگاه هوانیروز مشهد مقدس مهمانسرای شهید صیاد شیرازی برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم 

تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رأی خواهد بود. اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 8 تا 12 از شنبه الی 
چهارشنبه تا مورخه 99/7/21 به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه: 1- تصویب صورتهای مالی سال های 95 الی 98 پس از استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظرین

2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99  3- تمدید مدت تصفیه شرکت تعاونی
4- تمدید مدت مأموریت هیئت تصفیه و ناظرین و در صورت عدم تمدید، انتخاب هیئت تصفیه و ناظرین جدید

5- تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص زمین ساغروان بابت اخذ قرارداد با وکیل یا مصالحه
6- تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص زمین 1/7 هکتار شاندیز بابت اخذ قرارداد با وکیل و تأمین هزینه توسط 

اعضاء شاندیز   7- تعیین تکلیف در خصوص زمین فاز 1 و 2 شاندیز
,ع  هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه(

99
07
10
2

آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  دو 

22899 و شناسه ملی 10380383699

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,25 مورخ 
 40000000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   - شد: 
به  منقسم  ریال   480000000000 مبلغ  به  ریال 
480000000 سهم 1000 ریالی بانام افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
 480000000000 مبلغ  شرکت  سرمایه  گردید: 
ریالی   1000 سهم   480000000 به  منقسم  ریال 

بانام می باشد که تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1004582(

,ع
99
07
17
8

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماد سوران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29627 

و شناسه ملی 10380448765

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,04,02
مورخ   4927,136 شماره  گواهی  موجب  به 
ابوذر  خیابان  شعبه  ملت  بانک   1397,04,02
غفاری مشهد کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط 
ماده  و  است  گردیده  پرداخت  سهام  صاحبان 
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: 
سرمایه شرکت به مبلغ 200000000 ریالی منقسم 
تماما  که  نام  با  ریالی   200000 سهم  هزار  به 

پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1004606(

,ع
99
07
18
0

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اس�ناد خزانه ، اوراق مشارکت ، ریالی( 
بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان پهنه G – بخش اول
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به طول حدود 4500 متر ) ترانشه( و طول 90 متر )نقب( – 

اجرای عملیات ویدئومتری – احداث 92 عدد ادمرو اجری - تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر 
کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت

1229،327،843،473 ماه 

2

شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان پهنه G – بخش دوم
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به طول حدود 4000 متر ) ترانشه( و طول 34 متر )نقب( – 

اجرای عملیات ویدئومتری – احداث 92 عدد ادمرو اجری - تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر 
کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت

1225،405،544،823 ماه 

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق 
الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
72
49

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

ب���رگ سبز،س���ند کمپانی و س���ند محض���ری خودروی 
پ���ژو405 م���دل 1385 رن���گ نق���ره ای متالی���ک ب���ه 
ش���ماره انتظام���ی 115س86 ایران 12  ش���ماره موتور 
ب���ه  ش���ماره شاس���ی 14295407  و   12485015449
مالکیت مرتضی حسین زاده ملکی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
07
19
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل م���درک دیپلم اینجان���ب محم���د دژبان به 
ش���ماره ملی 0923839178 مفقود گردیده است 
در صورت مشاهده لطفا به آدرس دانشگاه آزاد 
سماء مشهد به آدرس مشهد نبش محمدیه 23 

ارسال فرمائید. ,ع
99
07
22
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پرای���د 132 م���دل1390 رن���گ 
851ط84  انتظام���ی   ش���ماره  ب���ه  روغن���ی  س���فید 
ایران32 ش���ماره موتور 3985912 و ش���ماره شاسی 
s1422290243383  به مالکیت رضا جباری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
07
22
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانشجویی امیرحسین آقاجان زاده ورودی 
رشته مدیریت ورزشی، مقطع کارشناسی ارشد، 
دانش���گاه صنعتی شاهرود به شماره دانشجویی 
اعتب���ار س���اقط  از درج���ه  و  9602764  مفق���ود 

است. ,ع
99
07
25
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
07
21
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س���ند خودرو س���واری پراید صب���ا GTXi  مدل 1385 
رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موت���ور 1647173 و 
ش���ماره  ب���ه   S1412285956393 شاس���ی  ش���ماره 
انتظام���ی 858 ص 22 ایران 12 به مالکیت غالمرضا 

تحصیلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
99
07
16
8

1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : ادارات ثبت اسناد و امالك تابع استان 

3 -موضوع : تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های موجود
4 -ش��رح مختصری از مش��خصات کار: تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های 

موجود در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5 -مبل��غ کل : )6،854،838،710 ری��ال ( از مح��ل اعتبارات ردی��ف متفرقه 44-730000) اجرای ط��رح جامع حدنگار ( 
برنامه ثبت امالك و کاداستر )1201010000(  ابالغی سازمان ثبت اسناد و امالك کش�ور تنظیم و تا میزان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گذار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 6 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��رکت در مناقص��ه مبل��غ )343،000،000 ری��ال ( م��ی باش��د ک��ه بص��ورت ضمان��ت نام��ه 
بانک��ی ی��ا واری��ز وج��ه نق��د ب��ه حس��اب س��پرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 ب��ا ش��ماره شناس��ه
 908108500200000000207655848002بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

با عنوان تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد .
 7 -ش��رکت ه��ای مج��از که دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) ب��ا هررتبه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 08 /07 /99 لغایت 
13 /07 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 23 /07 /1399 برروی سامانه مذکور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاکت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 28 /07 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره کل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذکر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاکید می گردد کلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول کارفرما است .
8 -مح��ل دریاف��ت فای��ل اس��ناد مناقصه س��امانه ت��دارکات الکترونیك دولت )س��تاد( ب��ه آدرس الکترونیکی 

www.setadiran.ir
9 -تاریخ گشایش پاکتهای الف /ب /ج ساعت 11 صبح م�ورخ  1399/07/30 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره کل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاکات 

با معرفی نامه و کارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری و 
حومه جهت تکمیل و بروزرسانی نقشه های موجود(

 اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی   

تعلل در ایجاد تغییرات جدی  ©
اقتصادی بسیار خطرناک است

بازگشــت بــه روش های درســت مدیریت 
اقتصــادی نه تنها یک راهــکار معقول برای 
دولت مســتقر است بلکه تمام قوا اعم از قوه 
قضائیه، مقننه و تمــام نهادهای حاکمیتی 
که دلســوز مردم و نظام اسالمی هستند باید 
در این مســیر قرار بگیرند. قــوه قضائیه در 
امر مبارزه با مفســدان اقتصادی راه پر فراز و 
نشیب، طوالنی و سختی را آغاز کرده است. 
ماحصل عمده فعالیت هــای قوه قضائیه در 
برخورد با مفسدان و متخلفان اقتصادی قابل 
تأیید است، اما نمی توان منتظر اقدام یک نهاد 
بود و سایر نهادها یا ارگان ها نقش تماشاچی 
را بازی کنند، چرا که وسعت و دامنه چالش ها 
و مشکالت اقتصادی آن قدر زیاد شده که حل 

آن وابسته به یک قوه یا یک نهاد نیست. 
در  صورتی می توانیم از وضعیت شــکننده 
اقتصادی کنونی با کمترین صدمه ها و لطمه ها 
عبور کنیم که همه نهادها و قواهای حاکمیتی 
بــرای مبارزه با فســاد و رانت با برنامه عمل 
کنند.هدفی که در اقتصاد باید دنبال شــود 
هدف ملی و در نهایت به نفع عموم ملت ایران 
باشــد. هر گونه فعالیت و عملکرد جزیره ای، 
چشمپوشی یا بسترسازی برای رانت و فساد، 
مــا را از  رســیدن به هــدف نهایی در حل 

مشکالت و معضالت اقتصادی دور می کند.
مجلس شــورای اســالمی باید نســبت به 
وعده های داده شده به مردم پیگیر و حساس 
باشد. ناامید کردن مردم در تحقق وعده های 
داده شده به منفعت کشور نیست. مدل های 
اقتصادی کارساز و کارآمدی برای پاسخگویی 
به مطالبات مردم و رفع نیازهای کشور وجود 
دارد، مدل هایی که با چاشنی عزم و اراده اگر 
مخلوط شود و مباحث علمی در کنار توجه به 
جهش تولید در دستور کار قرار داده شود، در 
کنترل تورم و کاهش معضالت  اقتصادی به 
کشور کمک می کند، مشروط بر اینکه هیچ 
مانعی بر سر راه گذاشته نشود تا در فرایندهای 
پیش رو با اتخاذ و اجرای  راهبردهای مختلف، 
مسائل و مشــکالت اقتصادی به تدریج حل 

شوند.
تعلل قــوای مختلف و نهادهــای گوناگون 
در حرکت به ســمت ایجاد تغییرات جدی 
در نظام اقتصادی و شــیوه مدیریتی کشور، 
بسیار خطرناک است. تورم به شدت افزایش 
یافته و سطح نگرانی مردم روز به روز افزایش 
می یابد؛بنابراین جای هیچ شــک و تردید و 
کوتاهی از ســوی هیچ نهادی برای کمک به 
حل مشکالت اقتصادی وجود ندارد. از دست 
دادن هر فرصتی برای تغییرات هر چند کوتاه 
به شــدت به ضرر و زیان عمــوم مردم و در 

نهایت کشور تمام می شود.
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تا پایان سال 5هزار خانه هالل راه اندازی می شود  ایسنا: رئیس جمعیت هالل احمر در مراسم نمادین افتتاح 68 خانه هالل روستایی استان کرمانشاه گفت: تا پایان امسال 5 هزار خانه هالل دیگر در 
سراسر کشور راه اندازی خواهد شد. کریم همتی گفت: افتتاح خانه های هالل موجب سرعت بخشی به عملیات امدادرسانی شده و در نجات آسیب دیدگان بسیار کمک رسان خواهد بود. خانه های هالل در واقع شعبه 

کوچکی از هالل احمر هستند و تمام تیم های ما اعم از جوانان، داوطلبان و... روستایی در این خانه ها فعالیت خواهند داشت. 

واکسن کرونای کودکان دیرتر آماده می شود©
نیوز،  ســی بی اس  گــزارش  به  فارس: 
کارشناسان امیدوارند واکسن کووید ۱۹ 
برای کودکان از ابتدای ســال تحصیلی 

22-202۱ در دسترس باشد.
 CBS4 دیــو هنیدا، ســردبیر پزشــکی
می گوید:  در رقابت برای تولید واکســن 
کووید ۱۹، ممکن اســت بســیاری از ما 

درک نکنیم تولید واکسن برای کودکان بیشتر طول می کشد.
سردبیر پزشکی CBS4 ادامه داد: آزمایش ایمنی و اثربخشی روی افراد سالم و جوان تر 
آغاز می شود و اگر هیچ مشکلی وجود نداشت سپس در گروه های دیگر، واکسیناسیون 
انجام می شود. به گفته دیو هنیدا، افراد مســن، افراد دارای شرایط مزمن و گروه های 
خاص نخستین گروه ها برای دریافت واکسن هستند، پس از طی شدن این روند، نوبت 
به کودکان و زنان باردار می رســد.  وی تأکید کرد: سیستم ایمنی بدن کودکان کاماًل 
متفاوت است و از این رو بررسی های بیشتری برای تولید واکسن آن ها الزم است؛ ضمن 
اینکه وقتی بزرگساالن و بچه ها از واکسن یکسانی استفاده می کنند، گاهی ُدز در کودکان 

بیشتر و گاهی اوقات کمتر است.

حمله باج افزاری به صدها بیمارستان در آمریکا و انگلیس©
فارس: شبکه بهداشت و درمان شرکت 
یــو اچ اس که خدمات گســترده ای در 
آمریکا و انگلیس ارائه می دهد مورد حمله 
باج افــزاری قرار گرفته و این مســئله به 

400بیمارستان آسیب زده است.
به گزارش زد دی نت، باج افزاری خطرناک 
به بیمارســتان های زیرپوشــش شرکت 

یواچ اس در آمریکا و انگلیس حمله کرده و همین مسئله سبب شده این بیمارستان ها از 
روز شنبه به سیستم های فناوری اطالعات داخلی خود دسترسی نداشته باشند.

مشکل یادشده تا بدان حد جدی بوده که برخی بیماران بیمارستان های آسیب دیده 
به بیمارستان های دیگری منتقل شده اند و ارائه برخی خدمات نیز متوقف شده است. 
حمله باج افزاری یادشده روز 26 یا 27 سپتامبر حدود ساعت 2 صبح به وقت محلی رخ 
داده است. به گفته کارکنان بیمارستان های مذکور رایانه های آن ها مرتباً از نو راه اندازی 
می شوند و پیامی در مورد باج گیری روی نمایشگرهای آن ها نشان داده می شود. سپس 
رایانه ها خاموش می شوند. بیشترین بیمارستان های آسیب دیده در آریزونا، فلوریدا و 

کالیفرنیا قرار دارند.
این وضعیت انجام آزمایش های مختلف، مشــخص کردن داروهای هر بیمار و تحویل 
آن ها و غیره را ناممکن کرده است. باج افزار یادشده Ryuk نام دارد و هنوز عامل یا عوامل 

انتشار آن در بیمارستان های مذکور مشخص نشده اند.

 دختری به خاطر تقلب پدرش در بازی منچ، ©
او را به دادگاه کشاند!

دختر  جوان:یک  خبرنگاران  باشگاه 
24ســاله به خاطر تقلب پدرش در بازی 
منچ و مار و پلــه Ludo king از او متنفر 
اســت و حتی می خواهد ارتباطش را با او 
قطع کند. این دختر از پدرش برای تقلب 
در بــازی Ludo، شــکایتش را به دادگاه 
خانواده ای در بوپال )شهری از کشور هند( 

ارائه کرد که این اوضاع، روند جدی و در عین حال خنده دار به خود گرفت. وی احترام 
خود را نسبت به پدرش از دست داده و از او متنفر شده است. او حتی می خواست همه 

روابطش را با پدرش قطع کند و نمی خواست او را »پدر« صدا کند.
دلیل این کار این است که او آن قدر به پدرش اعتماد داشت که انتظار نداشت در بازی 
تقلب کند. اوضاع برای این دختر به گونه ای وخیم تر شد که مجبور شد پس از حادثه 
چهار جلسه به مشاور مراجعه کند. این زن در جلسات مشاوره گفته بود نمی تواند باور 
کند پدرش که این  همه به او اعتماد داشته است، بتواند این کار را با او انجام دهد. ساریتا 

گفت او باور کرده که پس از این حادثه هیچ رابطه ای بین او و پدرش وجود ندارد.

فراخوان شرکت های خارجی برای شکار در ایران!©
میزان: این روزها شرکت های بین المللی 
برگزارکننده تورهای شکار، برای شکار در 
ایران در سال جاری فراخوان می دهند؛ اما 
اینکه آیا سازمان حفاظت محیط زیست 
امســال هم برای شــکار وحوش توسط 
خواهد  مجــوزی  خارجی  شــکارچیان 
فروخت یا نه پرسشــی است که پاسخ به 

آن مستلزم گذر زمان است.
در پی سیاست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر شکارفروشی به اتباع خارجی، 
این روزها شرکت های بین المللی برگزارکننده تورهای شکار، برای شکار در ایران در 
سال جاری فراخوان می دهند. با جست وجویی در گوگل، می توان از جزئیات تورهای 

شکار در مناطق مختلف ایران آگاه شد.
بر اساس برخی از تصاویر منتشر شده در فضای اینترنت، پروانه شکار آهو و جبیر با 
قیمت ۱2هزار و 500 یورو و پروانه شکار قوچ الرستان با قیمت 5۹هزار و 500 یورو به 
ترتیب ارزان ترین و گران ترین پروانه های شکار در ایران هستند. این پروانه های شکار را 
سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرده و در پی آن، شرکت های برگزارکننده تور در 
ایران پس از هماهنگی با شرکت های بین المللی برگزارکننده شکار، شکارچیان خارجی 

را به ایران وارد کرده و به آن ها خدمات برگزاری تور شکار ارائه می دهند.
در فراخوان شــکار در ایران، نرخ پروانه شــکار در مناطق مختلف متفاوت است. به 
عنوان مثال پروانه شــکار قوچ اوریال در قرق های اختصاصــی 2۹هزار و 500 یورو، 
در مناطق تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیست 24هزار و 500 یورو و در 
شکارگاه های خصوصی که محوطه هایی فنس کشی شده هستند و چهارپایان در آن ها 

تکثیر می شوند، ۱۹هزار و 500 یورو است.
درآمــد حاصل از فروش مجوز شــکار در مناطق تحت مدیریت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز می شود که طبق گفته 
مسئوالن محیط زیســت ۸0 درصد آن صرف حفاظت از محیط زیست منطقه ای 
که شــکار در آن صورت گرفته شــده و ۱0 درصد آن به عنوان حق الزحمه صندوق 
ملی محیط زیست برداشت می شود. این در حالی است که نحوه هزینه کرد درآمدهای 
حاصل از شکارفروشی در مناطقی که شکار در آن ها صورت گرفته تا کنون به صورت 

شفاف اعالم نشده است.
اما عمده درآمد حاصل از شکارفروشی در قرق های اختصاصی، بین قرق داران و شرکت 
برگزارکننده تور شکار تقسیم می شود. بخش کوچکی از این درآمد یعنی یک چهارم 
نرخ دولتی پروانه شکار که حداکثر ۳هزار دالر است و یک چهارم آن به حدود 750 
دالر می رســد به خزانه دولت واریز می شود. به عنوان مثال از درآمد حاصل از فروش 
مجوز شکار قوچ اوریال که 2۹هزار و 500 یورو است 750 دالر به خزانه دولت واریز 
شده و بقیه بین قرق داران و شرکت برگزارکننده تور شکار تقسیم می شود که با توجه 
به باال رفتــن نرخ ارز، درآمدی قابل توجه برای قرق داران اســت؛ افرادی که عموماً 
شکارچیان کهنه کار هستند و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت 
سازمان جنگل ها، اراضی ملی کشور با عنوان قرق اختصاصی به آن ها واگذار شده است.

انتقادهای گسترده دانشــگاهیان و کارشناسان مستقل حیات وحش نسبت به 
شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست در سال های گذشته بخش مهمی از 
تمرکز رسانه ها در حوزه محیط زیست را به خود اختصاص داده است. انتقادهایی 
که شکارفروشــی ســازمان حفاظت محیط زیســت را از ابعاد متعدد به چالش 
کشیده اند. منتقدان با اشاره به شرایط نامناسب زیستگاه ها و جمعیت رو به کاهش 
حیات وحش، بر این باورند که حیات وحش کشور، ظرفیتی برای برداشت ندارد. 
آن ها به عالوه معتقدند شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی با تحریک جوامع محلی 
ناشی از شکار وحوش توسط شکارچیان خارجی در منطقه شان، به افزایش تخلفات 

شکار منجر می شود.
سال گذشته در پی افزایش اعتراض ها به حضور شکارچیان خارجی در شاخص ترین 
زیستگاه های کشور، عیســی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، طی 
دستوری، صدور مجوز جدید شکار برای اتباع خارجی را متوقف کرد. اما اینکه در سال 
جاری و با توجه به شیوع بیماری کرونا، مجوزی برای شکار اتباع خارجی صادر خواهد 

شد یا نه پرسشی است که پاسخ آن را گذر زمان تعیین خواهد کرد.

 جامعه/ اعظم طیرانی   مطالعات سازمان بهداشت 
جهانی نشان می دهد بیش از یک میلیارد نفر با نوعی 
معلولیت زندگی می کنند. بنا بر آنچه اعالم شده، 
شایع ترین ناتوانی برای افراد زیر 60 سال در سراسر 
جهان، افسردگی است و دومین علت معلولیت در 
جهان پس از اختالالت روانی، مشکالت شنوایی و 

بینایی است. 
همین موضوع ضرورت مناسب سازی  برای زندگی 
بهتر گروه هــای مختلف معلوالن را مــورد توجه 
برنامه ریزان و دست اندرکاران بهداشت و درمان قرار 

داده است.
۳0 سپتامبر برابر با ۹ مهر »روز جهانی ناشنوایان« نام 
گرفته است. هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ 
ارتباط با ناشــنوایان، دانســته هایی از زبان اشاره و 
آگاهی سیاســتمداران و همچنیــن عموم مردم از 
مشکالتی اســت که این قشر با آن روبه رو هستند. 
این روز را بهانه ای برای گفت وگو با مدیرعامل انجمن 
ملی زبان اشاره ایران قرار دادیم تا بخشی از مشکالت 

ناشنوایان را از زبان ایشان بشنویم. 

ضرورت تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی»
مهدیــه مهدویان می گوید: همــه کودکانی که به 
دنیا می آیند در مرحله رشــد و تحول زبانی حدود 
چهارپنج ماهگی، مشترک هستند و با یکدیگر تفاوتی 
ندارند؛ به عبارتی کودک ناشنوای ما هم به اصطالح 
»قان و قون« که مرحله آغاز سخن گفتن است را دارد 
اما چون صداها را نمی شنود، بازخوردی از صداها و 
بیان تک سیالب ها و صداهایی که از خودش ساطع 
می کند ندارد، نمی تواند این هــا را تقلید کند و به 
مرحله ادای اصوات و تک سیالب ها و دوسیالب ها 
برسد و رشد زبان را داشــته باشد، بنابراین از نظر 
آمــوزش و تحول زبان با ضعف و گویش و گنجینه 
لغاتش با تأخیــر و کاهش روبه رو می شــود. یک 
کودک شنوای چهار، پنج ساله اطالعات را از محیط 
می گیرد. کلمات را از رادیو و تلویزیون و گفت وگوی 
افراد با یکدیگر می شــنود و ناخــودآگاه با تعریف 
استعاره های مختلف کالم فارسی آشنا می شود اما 

کودک ناشنوا این امکان را ندارد.
مدیرعامل انجمن زبان اشاره ایران با تأکید بر ضرورت 
تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی و تأثیر مداخالت 
بهنگام و کارآمدتر، می افزاید: هر چه سن تشخیص 
میزان افت شنوایی کمتر باشــد، زودتر می توانیم 
اقدامات بهنگام را که یکی از آن ها استفاده از سمعک 
و اقدامات والدین در منزل پس از آموزش های خاص 

است انجام دهیم.

خدمات توانبخشی در تعهدات بیمه ای »
مهدویان ادامه می دهد: مشکالت شنوایی را حتی در 
دوران جنینی هم می توان تشخیص داد. معموالً پس 
از تولد نوزاد نیز با تست ادیوگرام می توان کم شنوایی 
و ناشنوایی را تشخیص داد. اگر مشخص شود کودک 

آسیب شنوایی دارد، آموزش هایی برای والدین ارائه 
و برای خدمات توانبخشی معرفی می شود. گروهی از 
کودکان شرایط دریافت سمعک را دارند و گروهی 

دیگر نامزد کاشت حلزون می شوند.
به گفته وی، کودکان گروه دوم با شــرایط خاصی 
مشخص شده، بررســی می شوند و در سن طالیی 
حدود ســه سالگی عمل کاشــت حلزون برایشان 
انجام می شود. بخشی از هزینه ها در قالب کمک های 
مختلف، رایگان و بخشی برای والدین در نظر گرفته 
می شــود که این بخش توسط ســازمان آموزش و 
پرورش استثنایی با عنوان بسته حمایتی پرداخت 
می گردد. پس از کاشــت حلزون نیز باید دست کم 
۱00 جلسه دوســاعته گفتار درمانی انجام شود تا 
کودک بتواند از نظر تلفظ و کالم و تطبیق اصوات و 
صدا های محیط آماده شود؛ این امر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و با اینکه خدمات توانبخشی مانند 
گفتار درمانی و تقویت شنیداری هزینه های بسیار 
باالیی دارند و بسیاری ضروری هستند، در تعهدات 

بیمه ای تعریف نشده اند.
مهدویان با اشاره به اهمیت خدمات توانبخشی در 
فرایند درمانی، تصریح می کند: گفتاردرمانی و تقویت 
شنیداری جلسات پرهزینه ای است و اگر خانواده ای 
به هردلیلی نتواند ایــن خدمات به موقع را دریافت 
کند، شاید دوران طالیی را از دست بدهد و اگر این 
زمان بگذرد کودک با مشــکالت بیشتری وارد سن 

آموزش و مدرسه می شود. 

زبان اشاره، جایگزین زبان صوتی »
وی می افزاید: زبان یک وسیله ارتباطی است و اگر 
زبان را حذف کنیم ارتباط ما با محیط قطع می شود. 
۹۹ درصد ناشنوایان از نظر تکلم و گویایی مشکلی 
ندارند و اندام گویایی آن ها ســالم اســت، اما چون 

فرایند زبان آموزی شان دیر شروع 
می شود صوت و فرکانس گویش 
آن ها تغییــر می کند و اغلب در 
ارتباط کالمی ضعیف می شوند. 
ولی اگر آموزش ببینند می توانند 
با ترمیم گویش به عنوان گفتار 
درمانی و اصالح تلفظ، مفاهیم را 

بیان کنند.
مهدویــان ادامه می دهــد: زبان 
اشــاره، عالئم ایما و اشــاره ای 
اســت که جایگزین زبان صوتی 
می شــود و نوعی زبان تصویری 
اســت. ما عالئم نمی ســازیم و 
به آن هــا آمــوزش نمی دهیم، 
بلکه ما از آن هــا یاد می گیریم؛ 
چون برداشتشــان از یک کلمه، 

تصویرسازی و به صورت اشاره بیان می شود. 

 دانستن زبان اشاره برای همه افراد»
الزم است 

به گفته وی، همه افراد ناشــنوا زبان اشاره را دارند 
و ناشــنوا یعنی اشاره. ما نباید زبان اشاره را از آن ها 
بگیریم بلکه باید زبان اشاره را بیاموزیم. همان طور که 
آموختن زبان خارجی مهم است، دانستن زبان اشاره 
نیز ارزشمند است، زیرا همه ما حتماً در طول دوران 
زندگی با افراد ناشنوا در جامعه برخورد می کنیم و 
وقتی زبان اشاره آن ها را بلد باشیم می توانیم به خوبی 

با آنان ارتباط برقرار کنیم.
مدیرعامل انجمن ملی زبان اشــاره ایران با اشاره به 
اینکه شعار امسال ما »زبان اشاره ایرانی برای همه« 
است، می گوید: فعالیت اصلی انجمن ملی زبان اشاره 
در شــرایط مختلف، گسترش و آموزش زبان اشاره 

در ســطح جامعه و جمع آوری 
انجمن  اســت.  مختلف  اشارات 
ملی زبان اشاره از سال گذشته به 
صورت رسمی و با دریافت مجوز 
از وزارت کشور تأسیس شد. البته 
در سال های گذشته و از 45 سال 
پیش کمیته ای با عنوان »کمیته 
تشکیل  اشــاره«  زبان  پژوهشی 
شده و فعالیت های زیادی انجام 
داده؛ زبان های اشاره کل ایران را 
جمع آوری کرده و آن را در قالب 
چهار جلد به چاپ رسانده است، 
اما با توجه به رشد زبانی، بسیاری 
از اشارات فعلی ما، به روز شده و یا 
برای کلمات جدید، اشارات آماده 
می گردد؛ مانند اشــاره ویروس 
کرونا در شرایط کنونی. برخی اشارات نظیر واتساپ، 
اینترنت یا واژه ویروس کرونا بین المللی هستند که 
برای تمام دنیا یکســان سازی شده است، اما در آن 
چهار کتاب به علت زمان چاپ، لغاتی نظیر اینترنت 
وجــود ندارد و ما در جلد پنجم، تعداد زیادی لغات 
جدید را گنجانده ایم که در دست آماده سازی است.

بوق هایی که شنیده نمی شود »
وی در پاســخ به این پرســش که درقانون جامع 
حمایت از معلوالن، ناشنوایان چقدر مورد حمایت 
قرار گرفته و این قانون چقدر اجرایی می شود، اظهار 
می کند: باید تمهیداتی اندیشــیده شود که شرایط 
حضــور در جامعه برای همه افراد فراهم باشــد و 
معلوالن نیز مانند افراد دیگر بتوانند در جامعه حضور 
داشته باشند و از آموزش و سایر امکانات اجتماعی 
بهره مند شوند. به عنوان نمونه افراد ناشنوا صدای بوق 

را نمی شــنوند و معموالً از جمله افراد عابر پیاده ای 
هســتند که ممکن است دچار ســانحه رانندگی 
شوند. بنابراین شایسته است فرهنگ سازی شود تا 
رانندگان توجه داشته باشند ممکن است فردی که 
مقابلشان است آسیب دیده شنوایی باشد. یک فرد 
نابینا با عصای سفید نشان دهنده احتیاط است، اما 
افراد ناشنوا مشخصه ظاهری خاصی ندارند و ما به 
عنوان راننده بایــد این احتمال را بدهیم که وقتی 
بوق می زنیم و طرف مقابل واکنشی نشان نمی دهد 
ممکن اســت ناشــنوا باشــد. وی به عالئم صوتی 
محیط های شــهری به ویژه در متــرو و زمان اعالم 
اسامی ایستگاه ها و یا آسانسورها نیز اشاره می کند و 
می افزاید: یکی از مشکالت افراد ناشنوا در استفاده از 
مترو است. گوینده ای  در ایستگاه های مختلف، مقصد 
را اعالم می کند، اما ناشنوایان این صداها را نمی شوند 
و گاه از ایستگاه می گذرند. پیشنهاد ما در جلسات 
مختلف این بوده است که عالئم اشاره ای در متروها 
داشته باشیم یا حداقل نام ایستگاه ها در صفحه های 
نمایشگر اعالم شود تا این افراد از ایستگاه مورد نظر 
جا نمانند و به موقع به مقصد برســند. همچنین 
ضــرورت دارد در ســایر اماکن عمومــی از جمله 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، بانک ها و دادگاه ها نیز 

رابطانی برای افراد ناشنوا حضور داشته باشند.

 مشکالت آموزشی دانش آموزان ناشنوا »
در ایام کرونا

مدیرعامل انجمن ملی زبان اشاره ایران در خصوص 
مشکالت آموزشی دانش آموزان ناشنوا در ایام کرونا 
و پیگیری آموزش بــه روش غیرحضوری از طریق 
شــبکه شاد نیز می گوید: در همه کشورها از جمله 
ایــران آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنار 
کودکان دیگر مطرح اســت. در شبکه شاد به دلیل 
شــرایط خاصی که دارد باید از اشــاره ها استفاده 
شــود و همزمان با آموزش معلم، از زبان اشاره هم 
اســتفاده شود که البته معلمان مدارس معنای این 
اشــاره ها را نمی دانند. مهدویان ادامه می دهد: برای 
رفع این مشکل، آموزش خاص ناشنوایان همزمان 
با تدریس، به روش زبان اشــاره از ســوی سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی برنامه ریزی شــده و 
آموزش دروس در قالــب فایل ویدئویی انجام و در 
شبکه شاد بارگذاری می شود. برخی می گویند ارائه 
دروس، زیرنویس و برخی می گویند مترجم اشــاره 
داشته باشد و فردی کنار تصویر قرار گیرد که برای 
هر یک از درس ها با توجه به محتوای آموزشی آن 

درس یکی از دو روش ارائه می شود. 
بــه گفتــه وی حمایت هــای قانونی، آشــنایی و 
فرهنگ سازی کودکان والدین ناشنوا، تأسیس بانک 
جمع آوری اطالعاتــی، رواج و هماهنگی عالئم و 
اشاره ها و همچنین تقویت دو زبانه ها و گردآوری و 
تدوین لغات به روز شده از جمله اقداماتی است که 
از سوی انجمن ملی زبان اشاره ایران انجام می شود. 

گفت وگو با مدیرعامل انجمن زبان اشاره ایران 

گوش شنوایی برای مشکالت ناشنوایان هست؟

 همان طور که 
آموختن زبان 

خارجی مهم است، 
دانستن زبان اشاره 

نیز ارزشمند است

بــــــرش
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ارتباطات و فناوری اطالعات

مسئوالن اعالم کردند
اظهارات متناقض در خصوص 

اینترنت رایگان دانشگاه ها
 جامعه    علی خاکی صدیق، معاون آموزشی 
وزارت علوم صبح دیروز در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر، خبر از رایگان شدن اینترنت دانشگاه ها داد.

وی گفت: آنچه انجام شده اینترنت رایگان برای 
دانشگاه هاست؛ یعنی دانشجویان اگر از طریق 
سایت دانشــگاه وارد شوند، اینترنتشان رایگان 

خواهد بود.
این در حالی است که ستار هاشمی، معاون وزیر 
ارتباطات در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه 
آیا وزارت ارتباطــات برنامه ای برای تخصیص 
بسته اینترنت رایگان به دانشجویان دارد، گفت: 
خیر. ما نگاهمان این است که به بحث آموزش 
در شرایط بحران کرونا کمک کنیم و اگر ترافیک 
مرتبط با بســترهای آموزش مجازی را در کل 
کشور برای دانشجویان رایگان کنیم، به صورت 

طبیعی در راستای این هدف حرکت کرده ایم.
وی در عین حال گفت: ۱00 هزار اســتاد واجد 

دریافت بسته اینترنت رایگان هستند.

محیط زیست

در ۶ ماهه نخست سال رخ داد
افزایش ۱.۵ برابری آتش سوزی 

مناطق حفاظت شده کشور 
 ایرنا    رئیس گــروه برنامه ریزی، حفاظت و 
پشتیبانی دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: در 6 ماه نخست سال جاری 
7 هزار و ۱20 هکتار از مناطق حفاظت شــده 
دچار آتش ســوزی شد که نسبت به همه سال 

گذشته ۱.5 برابر افزایش داشته است.
رضا حســن هراتی اظهار کرد: آتش ســوزی 
در کشــور در دو مقطع رخ می دهد؛ یکی در 
جنوب و جنوب غرب کشور است که تقریباً 
از اوایل اردیبهشــت آغاز و تــا اواخر مهر و 
اوایل آبان تمام می شود و دیگر آتش سوزی 
رخ نمی دهد، مانند اســتان های کرمانشاه و 
خوزستان؛ مقطع دوم آتش سوزی در شمال 
کشــور اســت که تقریباً از خرداد شــروع 
می شــود و برخی مواقع تــا اواخر دی هم 
احتمال آتش ســوزی وجود دارد این موجب 
می شود ما توالی آتش سوزی را در طول سال 

داشته باشیم.

بهداشت و درمان

معاون کل وزارت بهداشت:
 پاییز و زمستان سختی 

در پیش داریم
 جامعه    معاون کل وزارت بهداشت با انتقاد از 
قیمت های متفاوت ماسک در کشور، بر ضرورت 
ترغیب مردم برای استفاده از ماسک پارچه ای 

تأکید کرد.
ایرج حریرچی گفت: استفاده از ماسک پارچه ای 
مفید است و فرهنگسازی خوبی به همراه دارد، 
چراکه از یــک طرف قیمت هزار و250 و هزار 
و ۳00 تومانی ماســک در همه کشور یکسان 
رعایت نمی شــود و از طرف دیگر، متأســفیم 
بگوییم بــا همین قیمت، تهیه ماســک برای 
بســیاری از مردم مقدور نیست، بنابراین باید 
مردم را به استفاده از ماسک پارچه ای ترغیب 
کنید. وی گفت: در حال حاضر در مراکز فروش 
 و پاســاژها فروش کاهش پیدا کرده، اما تجمع 

مردم برای گردش افزایش پیدا کرده است.
حریرچی با بیان اینکه پاییز و  زمستان سختی را 
در پیش داریم، گفت: همه از کودک تا سالمند، 

باید پروتکل ها را ۱00 درصد رعایت کنند.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
وعده رفع مشکل بیمه تکمیلی 

ایثارگران محقق می شود؟
 باشــگاه خبرنگاران جوان    رئیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران از به روز شدن پرداخت 

هزینه های درمانی ایثارگران خبر داد.
سعید اوحدی گفت: نامه نماینده مردم اصفهان 
۱۱ مرداد ۹۹ برای رئیس جمهور ارســال شده 
و متأســفانه در آن زمان به دلیل انباشته شدن 
بدهی ها، تعــدادی از مراکز درمانی قرارداد خود 
را با شــرکت بیمه دی لغو کرده بودند، ولی در 
همین زمان کوتاه نسبت به برطرف کردن ریشه 
اصلی نارسایی موجود که همان انباشت بدهی به 
شرکت بیمه دی بود اقدام و خوشبختانه بخش 
عمده ای از بدهی ها پرداخت شده و امیدواریم تا 
هفته آینده مشــکالت ایثارگران در این بخش 
کاهش یابد. وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه 
همکاری با وزارت تعاون، سازمان تأمین اجتماعی 
مکلف شــد نســبت به انعقاد قــرارداد مراجع 
درمانی خود با شــرکت بیمه دی در راســتای 

خدمات رسانی به ایثارگران عزیز اقدام کند.

علم و فناوری

در یک شرکت دانش بنیان محقق شد
احراز هویت بیش از 2.۵ میلیون 
نفر با سامانه هوش مصنوعی ایرانی

 مهر    یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی 
سامانه احراز هویتی شده است که تاکنون بیش 

از 2.5 میلیون نفر را احراز هویت کرده است.
دکتر علی رسولی زاده، مدیر عامل یک شرکت 
دانش بنیان با بیان اینکه توانستیم سامانه های 
اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را طراحی کنیم، 
بیان کــرد: همه مراحل اعتبارســنجی در این 
ســامانه با استفاده از ســایت یا اپلیکیشن، به 
صــورت غیر حضوری و مبتنــی بر بیگ دیتا و 
الگوریتم های هوش مصنوعی انجام می شــود و 
تاکنون بیش از 2.5 میلیون نفر در این ســامانه 
اعتبارسنجی شدند. رسولی زاده خاطرنشان کرد: 
در این سامانه، شیوه اعتبارسنجی افراد حقیقی با 
دقت بسیار باالیی انجام می شود؛ همچنین درصد 
خطای سامانه پایین است از این رو بازپرداخت 
تسهیالت با ضمانت اطمینان بیشتری صورت 
می گیرد. وی همچنین گفت: خدمات این سامانه 

برای نابینایان نیز طراحی شده است.

فراسو

برداشت آزاد
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دستچین

۵ میلیون نفر از هر گونه چتر حمایتی محرومند
ایسنا: سیدحســن موســوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران به آمار بانک اطالعات ایرانیان اشاره و تصریح کرد: 
حدود 5 میلیون نفر از جمعیت کشــور در ســه دهک پایین از 
هرگونه چتر حمایتی اجتماعی و بیمه های اجتماعی محروم اند که 
2 میلیون و 600 هزار نفر از آن ها را سالمندان تشکیل می دهند.

زندانیانی که حافظان قرآن شده اند
تســنیم: محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها 
می گوید:طبــق آمار، بیش از 2هزار و 600 حافظ قرآن ) از یک 
تا ۳0 جزء( در زندان ها هستند که همگی آن ها در زندان موفق 
به یادگیری و حفظ قرآن شده اند. بسیاری از این ها پس از طی 
دوره، به عنوان مربی قرآن بــه آموزش قرآن به زندانیان دیگر 

می پردازند.

چرا مجلس واکسن ها را پس می فرستد!
ایلنا: یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره خبر 
مربوط به هزار و 500 واکسن آنفلوانزای داده شده به مجلس، گفت: خدا 
وکیلی به این شــکل نیست. از ابتدای انقالب مجلس هزار و ۳00 نفر 
پرسنل باالی 65 سال و دارای بیماری مزمن و سرطانی دارد. اما مجلس 
به جای اینکه بیاید برای مردم توضیح دهد، واکسن ها را پس می فرستد! 

عوارض آالیندگی کجا هزینه می شود؟
برنا:مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
مقوله بســیار بدی است که پولی که باید صرف کاهش آالینده ها 
شود، صرف کارکنان شهرداری شود. در عسلویه و سیرجان ساالنه 
صدها میلیارد تومان عوارض آالیندگی دریافت می شود. هیچ کدام 
از این مناطق یک زمین ورزشی مناسب ندارند و اقدامی برای بهبود 

وضعیت محیط زیست آن ها نشده است.

هر جوانی نباید بگوید باید وزیر شوم!
برنا: مهدی چمران، نماینده سابق شورای شهر تهران می گوید:این 
انتظار که هر کسی جوان است بگوید باید وزیر شوم نباید باشد؛ 
جوان باید دارای شغل و کار مؤثر باشد و در آن جایگاه، خودش 
را نشان بدهد. از این رو آن هایی که در آن جایگاه رشد می کنند 

باید بتوانند در جایگاه های مدیریتی و اجرایی قرار گیرند. 

کوهنوردان محافظ محیط زیست باشند نه مخرب آن
باشگاه خبرنگاران جوان: عیســی کالنتری، رئیس سازمان 
محیط زیســت می گوید: متأســفانه تعدادی از کوهنوردان که 
کوهنوردی می کنند، هنوز از علم زیست محیطی اطالع چندانی 
ندارند و زباله های خود را در باالی کوه جا می گذارند. ســبالن، 
علم کوه، الوند، تفتان و دنا نیز به همین درد گرفتار هستند.انتظار 

داریم کوهنوردان، محافظ محیط زیست باشند نه مخرب آن.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا
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 بررسی پنج سناریو درباره چرایی درگیری 
گسترده نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان

پشتپردهفتنهقرهباغ
  جهان/ علوی  بامداد یکشنبه اخباری مبنی بر 
وقوع درگیری بین ارمنستان و آذربایجان منتشر 
شد و دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری ها متهم 
کردند و دور جدیدی از تنش بین دو کشور ایجاد 
شد. وزارت دفاع ارمنستان ضمن اعالم آماده باش و 
حالت جنگی، از ساقط شدن دو بالگرد و سه پهپاد 
آذربایجانــی در واکنش به حمالت باکو به مناطق 
مســکونی خبر داد. به گزارش یورونیــوز، در این 
درگیری های خونبار تا پایان دوشنبه ۹۵ نفر از دو 

طرف کشته شدند.
پــس از جنگ طوالنی مدت ســال های 1۹88 تا 
1۹۹4 که منجر به آتش بس )نه توافق صلح( بین 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد، دو رویارویی 
نظامی در جنگ چهــار روزه آوریل 2016 و چهار 
روزه جــوالی 2020 روی داد که درگیری نظامی 
اخیر را باید ســومین مورد نقض توافق آتش بس 
بیشــکک 1۹۹4 دانســت. درگیری های اخیر در 
منطقه قره بــاغ در چند جبهه اصلی ترتر - آقدام، 
فضولی - جبرائیل و کوه مــوروداغ و در مجاورت 
مرزهای قره باغ با ایران شکل گرفته است و از نظر 
گستردگی، حجم درگیری و میزان تلفات انسانی 

قابل توجه بوده است.
درباره اینکه چــرا دو طرف در مقطع کنونی و در 
شرایطی که همه کشــورها از جمله ارمنستان و 
جمهوری آذربایجــان درگیر بحران ویروس کرونا 

هستند، وارد چنین درگیری گسترده نظامی شدند، 
می توان به پنج گزینه اشاره کرد: بخش مهمی از 
دالیــل دو رویارویی نظامی دو طرف را باید نتیجه 
تحوالت سیاسی اعتراضی فراگیر در ارمنستان در 
ماه های آوریل و می 2018 دانست. برای نخستین 
بار پــس از ســال 1۹۹۹ دولتی در ارمنســتان 
تشــکیل شــده که هیچ یک از اعضای آن عضو 
حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها 
نبودند. یکی از دالیل ورود گســترده ارمنستان در 
دو رویارویی نظامی تابســتان 2020 با جمهوری 
آذربایجان را می توان کوشش نیکول پاشینیان برای 
اثبات عملی تعهد دولتش به سرنوشــت وضعیت 
قره باغ و دفاع از ارامنه ساکن در این منطقه دانست 
که این موضوع به محبوبیت جایگاه پاشینیان در 
چند ماه گذشته کمک شایانی کرده است. دومین 
موضوع، تشدید اختالف دولت پاشینیان با منطقه 
قره باغ بود که علت اصلی آن، محاکمه چهره های 
شــاخص سیاســی و نظامی قره باغی بود که در 
راستای کمپین مبارزه با فساد صورت گرفت. مورد 
سوم، جمهوری آذربایجان با دقت تحوالت داخلی 
ارمنستان و منطقه قره باغ را از ابتدای سال 2018 
با هدف بهره برداری سیاسی و نظامی و تغییر موازنه 
قوا در منطقه مورد مناقشه قره باغ مورد رصد قرار 
داد. به موازات اعتراض های مردمی ســال 2018 
ارمنســتان که بخش مهمــی از تمرکز نیروهای 

امنیتی این کشور را متوجه تأمین امنیت داخلی 
و مدیریــت اعتراضات نمود، تحرکات سیاســی و 
نظامی جمهوری آذربایجــان در قره باغ به صورت 
قابل توجهی افزایش یافت. از دیدگاه باکو، آشفتگی 
سیاسی ارمنســتان فرصت مناسبی برای تحول 
سیاسی و میدانی قره باغ به نفع جمهوری آذربایجان 
فراهــم کرده اســت. چهارمین عامــل و محرک 
تأثیرگذار را باید انباشت خریدهای تسلیحاتی دو 
کشور در دو سال گذشته دانست که در کانون آن 
خرید هواپیماهای جنگنده، موشــک و پهپادهای 
شناسایی و نظامی که امکان حمله به اهداف زمینی 
یا هوایی را دارند، قرار داشــت. ارمنستان در سال 
1۳۹8 اقدام به خرید 12 جنگنده ســوخو۳0 از 
روسیه کرده بود. نیروی هوایی جمهوری آذربایجان 
نیز در حال حاضر جنگنده های میگ2۵، میگ2۹ 
و سوخو2۵ و سوخو24 ساخت روسیه را در اختیار 
دارد. پنجمین عامل مؤثــر در وقوع درگیری های 

اخیــر را باید تأثیرگذاری احتمالی روســیه در دو 
جنبه دانســت که البته اثبات آن نیازمند شواهد 
و قرائن بیشتری اســت. جنبه نخست، زیر فشار 
قراردادن ارمنستان برای تعدیل یا توقف رویکردهای 
غرب گرایانه دولت پاشینیان است که از ابتدای به 
قدرت رسیدن وی، همواره مورد انتقاد مسکو قرار 
داشته است. از دیدگاه این دسته از تحلیلگران، ورود 
ارمنستان به جنگی فراگیر با جمهوری آذربایجان با 
نسبت توان دفاعی یک به 10 بین دو طرف )بودجه 
نظامی 4 میلیارد دالری آذربایجان در مقابل بودجه 
400 میلیــون دالری ارمنســتان( و نیز حمایت 
همه جانبه ترکیه از جمهوری آذربایجان، ایروان را 
به ناچار به مسکو نزدیک خواهد ساخت که این امر 
در راستای منافع راهبردی روسیه در قفقاز جنوبی 
است. جنبه دوم نیز گشودن جبهه سوم بین روسیه 
و ترکیه پس از اختالفات و رقابت های مسکو و آنکارا 

در سوریه و لیبی است.

رئیس شورای اروپا: 
انگلیس عضو هالل بی ثباتی ©

علیه اتحادیه است
جهان: رئیس شورای اروپا 
انگلیس پس  عنوان کرد: 
از برگزیت بخشی از یک 
اســت  بی ثباتی«  »هالل 
اروپا  اتحادیه  پیرامون  که 

بروز پیدا کرده و تصمیم لندن برای ترک اتحادیه 
در رده تهدیدهای ناشــی از ترکیه، روسیه، لیبی 
و ســوریه علیه این اتحادیه قرار می گیرد. شارل 
میشل خاطرنشــان کرد: برگزیت اتحادیه اروپا را 
تــکان داد و این انتخاب ملی گرایانه به عنوان یک 
شکست از جانب ســاختمان اروپا احساس شد. 
حقیقت این است که انگلیسی ها با یک وضعیت 

بغرنج روبه رو هستند. 

ایسنا: بر اساس نظرسنجی جدید انجام شده از 
سوی مرکز معتبر پیو، 8۳ درصد مردم جهان 
اعتمــادی به دونالد ترامــپ در خصوص امور 
بین الملل ندارند. تنها 16 درصد گفته اند به او 

نسبت به انجام کار درست باور دارند. 
رویترز: نخســت وزیر مجارســتان خواستار 
استعفای معاون رئیس کمیسیون اروپایی بابت 
اظهارات عمومی تحقیرآمیز درباره دموکراسی 

در این کشور شده است.
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حادثه الرضوانیه و اولویت جدید گروه های مقاومت عراقی©
جهان/علوی: ائتالف الفتح عراق در بیانیه ای ضمن محکومیت شــدید حمله راکتی 
دوشــنبه شب به منطقه الرضوانیه بغداد از دولت خواست به صورت جدی و قاطعانه این 
امر را پیگیری و عامالن این جنایت را شناسایی کند. طی این حمله، یک خانه در محله 
البوشعبان در منطقه الرضوانیه بغداد هدف اصابت دو فروند راکت کاتیوشا قرار گرفت که به 

تخریب کامل آن و کشته شدن هفت نفر از اعضای یک خانواده انجامید. 
در همین راســتا، یک فرمانده مقاومت مردمی عراق در گفت وگو با فارس گفت: »طبق 
ارتباطاتی که با تمامــی گروه های زیرمجموعه حشدالشــعبی و مقاومت مردمی عراق 
داشته ایم، هیچ یک از گروه ها طی مدت اخیر، هیچ گونه عملیاتی در آن منطقه نداشته اند و 
موضوع این حمله از نظر ما بسیار مشکوک است«. وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: 
»بررسی های اولیه نیروهای ما نشان می دهد این جنایت، کار تروریست های تکفیری مورد 
حمایت سفارت آمریکا در بغداد بوده است تا بدین وسیله، گروه های مقاومت را در اذهان 
عمومی مردم عراق، بدنام کنند«. شب گذشته نیز »اکرم الکعبی« دبیر کل جنبش مقاومت 
اسالمی »النجباء« عراق در واکنش به حمله راکتی به منزلی مسکونی در بغداد گفت این 
حمله در راســتای نقشه آمریکا برای فتنه انگیزی در عراق است و »شیطان بزرگ« از هر 
ابزاری برای ایجاد فتنه و برافروختن آتش جنگ اســتفاده می کند. وی در ادامه خواستار 
تحقیقات شفاف و واضح برای کشف عامالن این جنایت شد. ابواالء الوالئی، دبیر کل گروه 
مقاومت اسالمی کتائب سیدالشهدا عراق نیز طی پستی در توییتر خود نوشت: جنایات 
بمباران بی هدف منازل شهروندان و غیرنظامیان اقدامی زشت و شرعاً حرام است و از آن 
زشــت تر تالش های مستمر برای مرتبط کردن این جنایات به مقاومت با هدف شرمسار 
کردن و در تنگنا قرار دادن آن در مقابل افکار عمومی است. با وجود آنکه ]مقاومت[ بارها 
به دلیل وجود شهروندان و غیرنظامیان از انجام عملیات های بزرگ علیه اشغالگر خودداری 

کرده است.
نکته ای که در این میان مهم است، تحرک عناصر ضد محور مقاومت در شبکه های تلویزیونی 
و مجازی پس از این حمله تروریســتی بود. شبکه های تلویزیونی ضد محور مقاومت در 
ساعات اخیر با برجسته سازی این خبر و نمایش مکرر تصاویر کودکان جانباخته و حیاط 
خون آلود خانه مورد اصابت قــرار گرفته، تالش کردند این حمله را جنایت ارتکاب یافته 
توســط گروه های حشدالشعبی و مقاومت عراقی معرفی کنند. گفتنی است در چند ماه 
گذشته و به خصوص پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد 
در دی ۹8، پارلمان عراق قانونی را برای الزام دولت به اخراج نیروهای آمریکایی تصویب 
کرد. در همین راستا، گروه هایی در این کشور شکل گرفت که هدف اصلی آن ها، ایجاد و 
ارتقای ابعاد مختلف فشار امنیتی و نظامی به نیروهای ایاالت متحده بود که در نهایت از 
عراق خارج شوند. این گروه های تازه تأسیس که ارتباطی با سازمان حشدالشعبی عراق نیز 
نداشتند، در حمالت خود تالش می کردند به افراد غیر نظامی کوچک ترین آسیبی نرسد. 
حال، عناصر ضد محور مقاومت در فضای رسانه ای تالش می کنند پرتاب و اصابت دو راکت 
کاتیوشا به منطقه الرضوانیه بغداد و شهادت هفت نفر از اعضای یک خانواده را به گروه های 
مقاومت نسبت دهند. در حالی که پس از هر حمله علیه نیروها و تأسیسات آمریکایی در 
عراق، بالفاصله گروه های مقاومت در بیانیه ای مسئولیت آن را می پذیرفتند.  حمله راکتی 
دوشنبه شب منتسب به هیچ گروه مقاومتی نبوده است. در مجموع، به نظر می رسد تکاپوی 
گروه های مقاومت و دشمنان آن در زمین عراق ضمن آنکه در بستر جغرافیایی و با ابزار گرم 
تسلیحاتی در حال تداوم است، به حوزه رسانه و افکار عمومی و مدیریت و کنترل آن نیز 

کشیده شده است. حوزه ای که از قضا اهمیت آن از پیشروی زمینی کمتر نیست.
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 جهان  دیوان امیری کویت، روز گذشته به طور رسمی خبر 
درگذشت »صباح االحمد الجابر الصباح« امیر این کشور را تأیید 
کرد. وی چهاردهمین امیر کویت بود که در سن ۹1 سالگی 

درگذشت. 
کویت  ولیعهد  ساله   84 الصباح«  الجابر  االحمد  »نواف  شیخ 

است. پیش از این )در اواخر تیر سال جاری( و در پی وخامت 
حال امیر این کشور، بخشی از اختیارات وی به ولیعهد واگذار 
شده بود. نواف االحمد ششمین فرزند شیخ احمد الجابر الصباح 
دهمین امیر کویت و از فوریه 2006 ولیعهد کویت است و یکی 
از برجسته ترین نامزدها برای جانشینی برادرش به شمار می آید. 
نواف پیــش از تصدی ولیعهدی در طول دوران سیاســی خود 
چندین سمت وزیری از جمله وزارت کشور، دفاع و امور اجتماعی 

و معاونت نخست وزیری را برعهده داشته است. 
ولیعهد کویت هم تاکنون چندین عمل جراحی در داخل و خارج 

از کشــور داشته است و همین موضوع ها یعنی سن و بیماری، 
شــانس او را برای انتخاب به عنوان جانشین امیر کویت ضعیف 
می کند. پیش از این نیز در کویت این موضوع سابقه داشته است 
و در سال 2006 پس از درگذشت شیخ »جابر األحمد الصباح« 
به دلیل بیماری، شیخ »سعد العبداهلل السالم الصباح« ولیعهد 
کویت برای مدت کوتاهی بر تخت سلطنت نشست اما مجلس 
شورای ملی کویت او را به دلیل داشتن بیماری و کهولت سن 
برکنار کرد و ســلطنت به شیخ »صباح االحمد الجابر الصباح« 

امیر فعلی رسید.

امیر کویت درگذشت
در فاصله ای کوتاه پس از مرگ پادشاه عمان

خبر
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور توزی��ع دارو و ل��وازم 

مصرفی پزش��کی مورد نیاز بخش های بیمارستان امام 
رض��ا )ع( را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000072، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 2.160.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نشانی : مشهد - 

میدان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/09

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای بیمارستان قائم )عج( را از طریق مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000070، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 5.870.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

انتهای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/09

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آگهی مزایده عمومی شماره 99/146

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

موضوع مزایده : فروش س�ه دس�تگاه خودروی مستعمل مازاد بر نیاز 
ش�امل: یک دس�تگاه پژو  405 جی ال ایکس ای 1800، یک دستگاه 

سمند ایکس 7، یک دستگاه وانت مزدا دو کابین 1600
 دس�تگاه مزایده گذار :  ش�رکت مدیری�ت تولی�د نیروگاههای گازی 

خراسان
 مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 

پژو 405 21.000.000 ریال ، سمند ایکس7  20.500.000 ریال و وانت 
مزدا دو کابین 15.000.000 ریال به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 
ضمانتنام�ه بانک�ی، چك تضمین ش�ده بانکی و یا واریز نقدی به حس�ا 
ب س�پهر ش�ماره 0102592489005 بان�ك صادرات ش�عبه آب و برق 
به نش�انی مش�هد � بل�وار فکوری- بین فک�وری 12 و 14 بنام ش�رکت 
مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراس�ان باشد به پیشنهادهای فاقد 
امضاء ، مش�روط، مخدوش، فاقد س�پرده و س�پرده های  مخدوش یا 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین 
پیش�نهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل ش�ود مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 ش�رایط دریافت اس�ناد مزای�ده : از کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی 
واجد ش�رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به آدرس: مشهد 
� بل�وار وکیل آباد � بلوار الدن � بین الدن 45 و میدان الله � پالك 98 
� ش�رکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- معاونت مالی و 
پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 ( مراجعه و نسبت 

به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
خرید و دریافت اسناد با ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به 

حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق 
مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان          

تبص�ره: الزم ب�ه ذکر اس�ت جهت اش�خاص حقوقی همراه داش�تن 
معرفی نامه معتبر الزامی است.

 زمان دریافت اسناد : از تاریخ 1399/7/9 لغایت تاریخ 1399/7/16 
در ساعات اداری )به استثناء ایام تعطیل(

  زمان بازدی�د :  از تاریخ 1399/7/15 لغایت تاریخ 1399/7/16 در 
ساعات اداری از ساعت 8 الی 14

 محل بازدید :  مشهد � خیابان هفت تیر- هفت تیر 22- پالک 9
 زمان و محل  تحویل اس�ناد مزایده :  تا س�اعت 14 روز ش�نبه مورخ 
1399/7/19 به آدرس مشهد � بلوار وکیل آباد � بلوار الدن � بین الدن 
45 و میدان الله � پالك 98 � ش�رکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی 
خراسان- معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 

) 051 -
 تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 

1399/7/20 در محل شرکت 
  س�ایر اطالع�ات و جزئی�ات مربوط�ه در دع�وت نام�ه مزای�ده 
من�درج اس�ت و م�دارك ای�ن مزای�ده در س�ایتهای اینترنتی به 
http://tender.tavanir.org.ir ، http://tender.tpph. نش�انی : 
  http://iets.mporg.ir ir و پای�گاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

قابل رؤیت می باش�د.
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فراخوان مناقصه
نوبت اول  

در  مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
نظ��ردارد ام��ور تهی��ه و طب��خ و توزیع 

غذای ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان کاشمر را 
از طری��ق مناقصه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگذار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2099000060000073، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 1.920.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری ش��بکه مذکور به نشانی : شهرستان کاشمر 

تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/09

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/07/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/27
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/28

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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شركت ش�هرک های صنعتی خراس�ان جنوبی 
در نظ��ر دارد مناقص��ه اح�داث اتاق�ک چ�اه 
و خ�ط انتق�ال آب ش�هرک صنعت�ی نهبن�دان  را از طری��ق 
س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت  با ش��ماره فراخوان 
2099001298000010 به ش��رکت دارای رتبه بندی از سازمان 

برنامه و بودجه در رشته آب واگذار نماید.
1- مش��خصات�کار: اح�داث اتاق�ک چاه و خ�ط انتقال آب 

شهرک صنعتی نهبندان
2- میزان تضمین شرکت در مناقصه:

 مبل�غ 440.207.579 ریال)چهارص�د و چه�ل میلیون و 
دویس�ت و هفت هزار و پانصد و هفتاد و نه ریال( می باش��د 
ک��ه می بایس��ت به ص��ورت ی��ک ی��ا ترکیب��ی از تضمین های 
موضوع بنده��ای )ال��ف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( م��اده 4 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی مورخه 94/09/22 مصوب 
هیئت محت��رم وزیران ارائه گردد. در ص��ورت انتخاب وجه 
نقد مبل��غ ب�ه حس�اب ش�ماره 4001109807144621 با 
شماره شبا IR 280100004001109807144621  و شناسه 
ن�زد   945294720200000000000000294720 واری�ز 

بانک مركزی جمهوری اسالمی واریز گردد.    
3- مبلغ برآورد: 8.804.151.587 ریال )هش�ت میلیارد 
و هش�تصد و چه�ار میلی�ون و یکصد و پنج�اه و یک هزار و 
پانصد و هش�تاد و هفت ریال( بر اس��اس فهرست بهاء ابنیه، 

تأسیس��ات برقی، مکانیکی و شبکه توزیع آب سال 99 و اعتبار 
پروژه از محل اعتبارات عمرانی س�ال 99 ش�ركت می باش��د.
به این ق��رارداد تعدیل تعلق خواهد گرفت. ش��اخص مبنای 

پیمان سه ماهه دوم سال 99 می باشد.
4- مدت اجرای�کار: سه ماه

5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: روز دوشنبه 99/08/05 
روز  در  واصل��ه  پیش��نهادهای  و  می باش��د   14:30 س��اعت 
س��ه ش��نبه 99/08/06 س��اعت 8:00 صب��ح  در محل س��الن 
کنفرانس ش��رکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محالتی- 
خیاب��ان هفت��م تیر- ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان 

جنوبی، بازگشایی خواهد گردید. 
ری��ال   1/000/000 مبل��غ  مناقص��ه:  اس��ناد  قیم��ت   -6
می باش��د�که باید به حس�اب تمركز وجوه درآمد ش�ركتهای 
دولت�ی بش�ماره 4001109804019958 ب�ا ش�ماره ش�با 
واری�ز  شناس�ه  و   IR  820100004001109804019958
326109880294720811200000400000  ن�زد بان�ک 
مرك�زی جمهوری اس�المی واری��ز و رس��ید آن همزمان با 

تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.
از�کلی��ه پیمان��کاران واج��د ش��رایط دع��وت می ش��ود جهت 
خری��د اس��ناد مناقص��ه؛ از تاری��خ انتش��ار اولی��ن آگه��ی تا 
س��ایت ب��ه   99/07/20 یکش��نبه  روز  اداری  وق��ت  پای��ان 

 www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.  شناسه آگهی: 1004232

فراخوان مناقصه یك مرحله ای  - نوبت دوم 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی كیفی )فشرده( نوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در 
نظر دارد انجام  مرمت و نگهداری تاسیسات و فضای سبز مجموعه های

 فرهنگی  و تاریخی تابعه در سطح استان را از طریق مناقصه در قالب 
حجم کار معین به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای گواهینامه 
تأیی��د صالحی��ت کار از وزارت تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی که دارای 
ک��د فعالیت تعمیر و نگهداری ، خدمات عمومی ، و نگهداری و خدمات 
فضای س��بز و امور تاسیساتی هس��تند ، واگذار نماید . کلیه مراحل 
برگ��زاری مناقصه از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت  به 

نشانی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
1- ش��رح مختصر مش��خصات کار : انجام مرمت و نگهداری تاسیسات 
فضای س��بز مجموعه های فرهنگی وتاریخی تابعه در سطح استان به 

شرح اسناد مناقصه
2- م��دت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمس��ی )1399/08/01 لغایت 

)1400/07/31
3- مبلغ برآورد کل پیمان : 107.375.571.480 ریال 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:4.847.512.000 ریال 

5-  مهلت دریافت اس��ناد: از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 19:00 
شنبه مورخ 1399/07/12می باشد.

6-  محل دریافت اس��ناد: س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به 
نش��انی www.setadiran.ir  و محل پاس��خگویی به سؤاالت: مشهد ، 
بلوار ش��هید صادقی ، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع 
دس��تی خراسان رضوی واحد قراردادها، تلفن تماس 05137269501
7-  مهلت و محل تحویل پیش��نهادها :پاکت الف و مدارک ش��رکت  تا 
س��اعت 14:00 روز چهارشنبه مورخه 1399/07/23در محل دبیرخانه 
اداره کل و بارگذاری پاکات و اس��ناد مناقصه تا س��اعت 14:00 همان 

روز در سامانه ستاد.
8-  تاریخ بازگش��ایی پیشنهادها : س��اعت 10:00 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 1399/07/24 در محل سالن جلسات اداره کل 
 شرکتهای متقاضی می بایست در سایت http:// iets.mporg.ir تحت 
عنوان پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات نیز ثبت نام و کد رهگیری 

را به امور قراردادها ارائه نمایند.
 سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه.      شناسه آگهی 1004255 م الف 4308

دبیر کمیته اجرای »ساف«:
رئیس اتحادیه عرب استعفا کند©

جهان: دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 
فلســطین )ســاف( اعالم کرد: احمد ابوالغیط 
شایستگی و اعتبار ریاست بر اتحادیه عرب را از 
دست داده و باید فوراً استعفا کند. صائب عریقات 
ادامه داد: ابوالغیــط علناً دیدگاه دونالد ترامپ را 
درباره توافق بحرین و امارات با اسرائیل تأیید کرد. 
او توافق کرد قدس شــرقی و حرم شریف قدس 
و کلیسای القیامه تحت حاکمیت اسرائیل باشد. 
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