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یـــادداشــت  روز
  یحیی آل اسحاق 

ایران و عراق از دیرباز در حوزه های مختلف سیاســی، فرهنگی و اقتصادی به 
دلیل همجواری تاریخی با هم، مبادالت بسیاری داشته  و دارند؛ با این حال در 

شرایط کنونی افزایش تعامل مالی میان دو طرف ...

تبادالت اقتصادی ایران با عراق 
و فرصت های پیش رو

قالیباف از گام پایانی طراحی بسته حمایت معیشتی خبر داد

 توافق دولت و مجلس 
برای اجرای طرح تأمین کاالهای اساسی

 سیاست  دولت ترامپ در حالی در چهار 
سال گذشــته در پیگیری سیاست »فشار 
حداکثــری« هر دم بــه بهانه ای جمهوری 
اســامی را هدف تحریم قرار داده که امروز 
به اذعان مقام های واشنگتن نمایشی بودن 
این رویکرد ضد ایرانی به اثبات رسیده و با 

ناکامی مواجه شده است. امروز از چین در 
شرقی ترین نقطه کره زمین گرفته تا روسیه 
و کشــورهای مختلف در حوزه خاورمیانه، 
آفریقا و آمریکای التین از تیغ تیز تحریم های 
آمریکا در امان نبوده و مخالفت های داخلی 
و خارجی با این رویکرد خصمانه واشنگتن 

ایــاالت متحده را با چالــش بزرگی مواجه 
ســاخته اســت. اســتفاده دولت ترامپ از 
ابزار تحریم علیه کشورهای دیگر و به ویژه 
جمهوری اسامی، حتی صدای دموکرات ها 
را هم درآورده؛ چراکه آن ها معتقدند اتکای 
بی رویه کاخ ســفید به این حربه عاوه بر 

آزردن متحــدان اروپایی می تواند رویکرد 
ضد ایرانی آن ها را بی اثر سازد. در این میان 
اعتیاد کاخ ســفید به اعمال تحریم علیه 
کشورمان داستان جالبی دارد. سال گذشته 
بود که پس از آشــکار شدن افتضاح ایاالت 

متحده در تحریم ...
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 بررسی تأثیر کاهش
یا افزایش نرخ سپرده بانکی 

بر بازار 

راهکار کنترل 
 تورم در 

کوتاه  مدت

ردیابی بیماران کرونایی؛ 
 ژسِت الکترونیک 

یا کنترل همه گیری؟

اندر مصائب 
یک طرح 

پرزرق و برق

 اعتراف مشاور امنیت ملی ترامپ به شکست توطئه های ضد ایرانی کاخ سفید: 
چیزی نمانده که تحریم نکرده باشیم  
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پیشرفت منطقه ای؛ سیاست آستان قدس رضوی برای محرومیت زدایی 
 آستان  عضو هیئت مدیره و مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه در گفت وگوی قدس با عضو هیئت مدیره مؤسسه عمران و توسعه رضوی عنوان شد

عمران و توسعه رضوی گفت: براساس طرح اشتغال زایی روستایی 
در دو شهرستان پلدختر و چگنی از توابع استان لرستان، حدود 

 ............ صفحه 3هزار و 200 خانواده روستایی آسیب دیده از ...
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اعتراض»پوگبا«
بهاسالمستیزی»مکرون«

شکستنحلقهانحصاری
سریالسازی

۷0صادرکنندهکارتنخواب
چهکسانیهستند؟

 اعتراض ها به اهانت دولت فرانسه اعتراض ها به اهانت دولت فرانسه
 به مسلمانان ادامه دارد  به مسلمانان ادامه دارد 

مسیحیان عرب مسیحیان عرب 
علیه اسالم هراسیعلیه اسالم هراسی

: jامام على
هر كس 

بد اخالق باشد، 
خانواده  اش از او 
دلتنگ و خسته 

مى  شوند.  
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 شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد تامین لوله های فین دار مورد نیاز  واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط خصوصی و نقشه 
پیوس��ت طبق ش��رایط ذیل و همچنین ش��رایط فنی و خصوصی کار پیوست اس��ناد مناقصه اقدام نماید. عالقمندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه 
معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حس��اب س��یبا ش��ماره 0105692716008 بنام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی 

ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
 1- مدت زمان انجام کار : سه ماه از تاریخ پیش پرداخت

2- زمان فروش اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
3-  پیش��نهاددهندگان بایستی پیش��نهاد خود را براساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 1399/08/27 به اداره 
تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا -کیلومتر 25 جاده زاغمرز - نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات 
واصله راس س��اعت 10 صبح روز چهارش��نبه مورخ 1399/08/28 با توجه به ش��رایط مناقصه باز و قرائت خواهد ش��د. حضور پیش��نهاددهندگان یا 

نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 360.000.000 ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه 

با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد: 
1-4- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا 

2-4- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار.
3-4- ضمانتنامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.

5-  به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ُحسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

7- به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقًا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

8-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت مش��اهده آگهی و خالصه  اس��ناد به س��ایت های www.npgm.ir, www.tender.tpph.ir  و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد 
بازرگانی با ش��ماره تلفن 09111526204 آقای اس��دپور و کس��ب اطالعات فنی بیشتر با ش��ماره تلفن 09112523876 آقای مهندس موسی نژاد تماس 

حاصل فرمایید.
   اداره روابط  عمومی
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» آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1-99/13 « )نوبت اول(  

ع
, 9
9
0
8
2
6
2

,ع
99
08
32
2

ش�رکت خمیرمای�ه رض�وی در نظ�ر دارد ی�ک دس�تگاه فرمانت�ور 
آزمایشگاهی 10 لیتری با مشخصات ذیل خریداری نماید .

1- قابلیت اندازه گیری و کنترل دما ، PH ، غلظت اکسیژن محلول 
2- دارای سامانه کنترل کف ، سامانه اختالطrpm -10 1100 مجهز به فلومتر مجزای 

اکسیژن و هوا
3- دارای ن�رم افزار  BioSabو دارای رایانه نصب ش�ده ب�ا قابلیت نصب نرم افزار 
کنترل�ی دس�تگاه متقاضیان محترم می توانند از تاری�خ درج آگهی به مدت ۵ روز 
جهت اخذ فرم مشخصات شرکت در مناقصه بی نشانی : شهرستان چناران ، کیلومتر 
۶7 ج�اده مش�هد - قوچ�ان ، ش�رکت خمیرمایه رضوی و یا س�ایت ش�رکت   

www.razaviyeast.com مراجع�ه نماین�د .
زمان ارائه پیشنهادات همه روزه از ساعت 9 الی 14:30 بجز روزهای تعطیل میباشد.

 تلف�ن 4۶12۶۶22-0۵1 داخل�ی 183 ) واح�د R&D ( و داخلی ه�ای 147 و 148 
) واحد بازرگانی ( 

آگهی مناقصه شرکت خمیر مایه رضوی 

شرکت خمیر مایه رضوی )سهامی خاص(

 ............ صفحه  ............ صفحه 88
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شمخانی: رفتار نابخردانه مکرون در اسالم ستیزی، نشانه خامی او در سیاست است   مهر: دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به مواضع ضداسالمی و توهین آمیز 
رئیس جمهور فرانسه نوشت: »رفتار نابخردانه مکرون در اسالم ستیزی علنی نشان از خامی او در سیاست دارد وگرنه در سودای رهبری بر اروپا به اسالم جسارت نمی کرد«. علی شمخانی افزود: »پیشنهاد می کنم 

بیشتر تاریخ بخواند و به حمایت آمریکای در حال افول و صهیونیسم رو به اضمحالل دلخوش نباشد«.

 سیاست/ مهدی خالدی  دولت ترامپ 
در حالی در چهار سال گذشته در پیگیری 
سیاست »فشار حداکثری« هر دم به بهانه ای 
جمهوری اسالمی را هدف تحریم قرار داده 
که امروز به اذعان مقام های واشنگتن نمایشی 
بودن این رویکرد ضد ایرانی به اثبات رسیده و 
با ناکامی مواجه شده است. امروز از چین در 
شرقی ترین نقطه کره زمین گرفته تا روسیه 
خاورمیانه،  حوزه  در  مختلف  کشورهای  و 
آفریقا و آمریکای التین از تیغ تیز تحریم های 
آمریکا در امان نبوده و مخالفت های داخلی 
و خارجی با این رویکرد خصمانه واشنگتن 
مواجه  بزرگی  چالش  با  را  متحده  ایاالت 
از  ترامپ  دولت  استفاده  است.  ساخته 
ابزار تحریم علیه کشورهای دیگر و به ویژه 
جمهوری اسالمی، حتی صدای دموکرات ها 
را هم درآورده؛ چراکه آن ها معتقدند اتکای 
بر  عالوه  حربه  این  به  سفید  کاخ  بی رویه 
آزردن متحدان اروپایی می تواند رویکرد ضد 

ایرانی آن ها را بی اثر سازد. 

تحریم های نمایشی»
در این میــان اعتیــاد کاخ 
سفید به اعمال تحریم علیه 
کشــورمان داســتان جالبی 
دارد. ســال گذشــته بود که 
پس از آشــکار شدن افتضاح 
ایاالت متحده در تحریم چند 
مقام و شرکت ایرانی که البته 
پیشتر هم مورد تحریم واقع 
شــده بودند! این موضوع به 
سوژه طنزی در فضای مجازی 
کشــورمان بدل شد. در یکی 
وقت  سخنگوی  واکنش ها  از 
با  وزارت خارجه کشــورمان 
بیان اینکه دولت آمریکا انواع 
تحریم ها از افراد، شــرکت ها، 
تروریسم و جنگ اقتصادی را علیه ایران به کار 
برده، در پیام توییتری نوشــت: تحریم های 
آمریکا تنها جنبه تبلیغی دارد. آن ها هرگونه 
تحریمی که مورد نظرشــان بوده را اعمال 
کرده اند و دیگر چیزی نمانده که علیه ایران 
به کار گیرند. ســید عباس موسوی در ادامه 
تأکید کرد: اکنون۴۰ سال است که آن ها ما 

را تحریم می کنند و ما ۴۰ سال است که در 
مقابل آن ها مقاومت می کنیم.

دســت خالی آمریکا در اعمال تحریم های 
جدید علیه جمهوری اسالمی مهرماه امسال 
نیز بار دیگر بر ســر زبان ها افتاد؛ جایی که 
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی کشورمان 
تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا را صرفاً 
اقدامی روی کاغذ خواند. »حمید قنبری« با 
بیان اینکه همــه بانک هایی که نام آن ها به 
عنوان تحریم شــده، اعالم شد قبالً هم در 
فهرست تحریم های واشنگتن وجود داشتند، 
تأکید کرد: پس از اینکــه ایاالت متحده از 
برجام خارج شد، همه تحریم های لغو و تعلیق 
شده را دوباره بازگرداند و این بانک ها هم از 
همان زمان، تحریم شــدند؛ بنابراین اتفاق 

جدیدی درباره این بانک ها نیفتاده است.

 آمریکا: »
چیزی نمانده که تحریم نکرده باشیم!

اذعان بــه ناکارآمدی تحریم های ضد ایرانی 
البته امروز برای مقام های کاخ ســفید هم 
به اثبات رســیده است. بر همین اساس روز 
گذشته مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
اعتراف تازه ای عنوان کرده است آن قدر علیه 
ایران تحریم وضع کرده ایم که کار دیگری باقی 
نمانده است تا انجام دهیم! این اظهارات که 
نشان دهنده شکست سیاست فشار حداکثری 
واشنگتن علیه تهران است را »الکس وارد« 
گزارشگر نشریه ووکس به نقل از »اوبرایان« 
عنوان کرده اســت. رابرت اوبرایان در ادامه 
ادعاهای خود گفته است: یکی از مشکالتی 

که در قبال ایران و روســیه، بــا آن مواجه 
شــده ایم، این اســت که در حال حاضر هم 
تحریم های خیلی زیادی علیه این دو کشور 
داریم و به همان ترتیب، فرصت هایمان برای 
اعمال تحریم بیشتر، اندک است. با این حال، 
همه اقدام های بازدارنده ممکن را که می شود 
علیه ایران، روســیه و کشــورهای دیگری 
مانند چین اعمال کــرد در نظر می گیریم.

 تحریم از یک سو »
درخواست مذاکره از سوی دیگر

ســوء اســتفاده ابزاری آمریــکا در تحریم 
اقتصــادی برای واداشــتن کشــورمان به 
پیروی از سیاســت های واشنگتن در حالی 
اســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کشــور در ماه های گذشته و به ویژه روزهای 
نزدیک به انتخابات در رویکرد متناقض با این 
جهت گیری بارهــا از امکان مذاکره با تهران 
ســخن به میان آورده اســت. از سوی دیگر 
»الیوت آبرامز« نماینــده ویژه دولت آمریکا 
در امور ایران نیز روز چهارشــنبه گذشــته 
در مصاحبه با پایگاه خبری »الشرق« اعالم 
کرد دولت متبوعش همچنان تالش می کند 
تا با تهران به منظور دســتیابی به یک توافق 
جامع مذاکــره کند. الیوت آبرامــز با تکرار 
ادعاهای بی اساس مقام های آمریکایی علیه 
برنامه هســته ای ایران و متهم کردن ایران 
به تالش برای دستیابی به سالح هسته ای، 
در عین حال از احتمال اینکه برخی کشورها 
تحریم هــای تســلیحاتی یک جانبه آمریکا 
علیه ایران -که واشــنگتن از آن ها به عنوان 

تحریم های شــورای امنیت نــام می برد- را 
رعایت نکنند، ابراز نگرانی کرد. وی مشخصاً 
از روسیه نام برد و اعالم کرد نگران است این 

کشور تحریم ها علیه ایران را نادیده بگیرد.
گفتنی است دولت ترامپ از زمان خروجش 
از برجام در اردیبهشت  سال 97 تحریم های 
مختلفــی را علیه ایران وضع کرده اســت 
تا به گمان خود ایــران را پای میز مذاکره 
بیاورد. اگرچه تحریم های آمریکا مشکالتی 
را برای اقتصاد ایران به وجود آورده اســت، 
اما بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در 
گزارش های اخیر خود از تخلیه شدن اثر این 
تحریم ها سخن گفته اند. صندوق بین المللی 
پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز 
اقتصاد جهانی، پیش بینی کرده اســت که 
ایران در سال آینده میالدی همانند اکثریت 
قریب به اتفاق کشــورهای جهان )اعم از 
درحال توسعه، نوظهور یا توسعه یافته( نرخ 
رشــد 3.۱ درصد را تجربــه خواهد کرد. 
این در حالی اســت که اعمــال تحریم و 
از سوی دیگر درخواســت مذاکره با ایران 
ازسوی مقام های آمریکا اوج سردرگمی در 
دیپلماسی این کشور را به نمایش می گذارد. 
چندی پیش شبکه آمریکایی بلومبرگ نیز 
در گزارشی تأکید کرده بود سیاست تحریم 
علیه ایران به آخر خط رسیده است و آمریکا 
گزینه های زیادی برای اعمال تحریم های 
بیشتر در اختیار ندارد. مقام های جمهوری 
اسالمی ایران حتی در روزهای اوج تحریم ها 
نیز بارها تأکیــد کردند ایران هرگز مذاکره 
تحت فشــار با دولتی را که به پیمان های 
قبلی خود پایبند نبوده، نخواهد پذیرفت. 
در همین خصوص حجت االســالم حسن 
روحانــی، رئیس جمهــور روز جمعه ۱۸ 
مهر مــاه در گفت وگو با عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی تالش های آمریکا 
برای ایجــاد موانع و مشــکالت جدی در 
نقل و انتقــال ارزی برای تأمین دارو و غذا 
را ظالمانه، تروریســتی و غیرانسانی خواند 
و تأکید کرد آمریکایی ها تاکنون هر کاری 
علیه ملت بزرگ ایران می توانستند انجام 
داده اند و با این نوع اقدام های ضدانسانی و 
حقوق بشری نمی توانند مقاومت ملت ایران 

را بشکنند.

اعتراف مشاور امنیت ملی ترامپ به شکست توطئه های ضد ایرانی کاخ سفید: چیزی نمانده که تحریم نکرده باشیم

تحریم ها  ته کشید!

  خدایی با این همه گرانی جوان های ما چطوری ازدواج کنند؟ طال که به هیچ وجه س
نمی توانند بخرند، خانه هم که نمی شــود فکر خریدش را بکنند، خالصه توان خرید 
وسایل منزل هم ندارند، پس کی سرو سامان بگیرند؟ مگرتو خواب! 09150001859

 تمام شهر را گشتم ۵کیلو روغن پیدا نکردم، بعضی مغازه ها میگن9۰هزار تومان س
میخواهی برایت بیاورم زنگ زدم تعزیــرات میگه من نمی دانم کاری هم نمی توانم 
بکنم، وقتی اعتراض می کنم پس کی باید جواب ما را بده، گوشــی را قطع می کنه. 

09150008409
کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی از7۵هزار تومان  به 2۰۵هزارتومان و برنج پاکستانی س

از۱۰۵هزار تومان به22۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است. آن ها که به حاشیه شهرها 
و خانواده های نیازمند کمک می کنند، دست بجنبانند!  9350002256 

 ما مردم کهریزک از وضع نابســامان این شــهر و کمبود امکانــات رنج می بریم. س
جمعیت این شهر ساعت به ساعت بیشتر می شود، اما دریغ از توجه به این شهر، انگار 
هیچ مسئولی ندارد و از همه فجیع تر این است که ماشین های انتقال زباله از این شهر 
شــبانه عبور می کنند و  آب زباله به روی جاده ریخته می شود که باعث ایجاد بوی 
نامطبوع و آلودگی عفونتی هوا شده و محل انباشت زباله ها، به فاجعه محیط زیستی 
تبدیل شده و این آب زباله ها به سفره های آب های زیرزمینی راه پیدا کرده و مردم با 
مشکالت و بیماری های عفونی مواجه شده اند، از جمله دخترم که بیماری پوستی پیدا 

کرده و مجبور به پرداخت هزینه های سخت پزشکی هستم. 9010000853
یک گزارش از گران فروشی سایپا لطفاً تهیه کنید. زمان اعالم دعوت نامه آخر مهر س

بوده برامون نفرستادند تا افزایش قیمت بدهند بعد برامان بفرستند. واقعاً این نامردی 
بزرگی در حق ماســت. یک سال اســت پولمان دست آن هاست و یکی نیست از ما 

حمایت کند. 9150001623
 آقای وزیر کار! آیا شما تا حاال فکر کردین که قشر کارگر با این حقوق کم که شما س

تعیین کردین و با تورم 2۰۰ درصد چگونه زندگی میکنه؟ تمام ارگان ها و سازمان ها 
حقوقشون رو بردند باال و فقط شما بی تفاوت هستین نسبت به زندگی خانواده کارگر. 

کاش کمی به فکر ما می بودین. 09150001815
لطفاً پیگیر امتیاز بومی اســتانی برای آزمون استخدامی باشید تا حق ما ساکنان س

مراکز استان ها ضایع نشود، با تشکر 09180003271
ای کاش! روابط عمومی های اداره ها )که جزو وظایفشــان اســت( برای نظرات، س

انتقــادات و... مردم احترام قائل می شــدند و حداقل هر صبــح روزنامه ها را مطالعه 
می کردند )خاصه: ســتون حرف مردم( و جواب می دادند! متشــکریم روزنامه وزین 

قدس.  09370008044
 اکنون که شاهد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن همتراز خود هستیم س

ما کارکنان بازنشسته غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان از آن بی بهره ایم و خواهان 
همسان سازی با شاغالن همتراز خود در دانشگاه هستیم. 09160004526

دولتمردان ایران به هوش باشــید اقتصاد، گرانی، دالر، بازار، خودرو، و... را که ول س
کردین حواستان باشه اسرائیل دو کشور همسایه شمال ما را به جنگ زرگری وادار 
کرده )به هردو طرف اســلحه میده به یکی پهپاد به یکی موشک( برای گمراهی ما، 
خودش در خلیج فارس داره زیر ساخت جنگ الکترونیک ایجاد میکنه از حاال مقابله 

کنید. 09150005951
سیدحســن خمینی! لطفاً مراقب باش گوِل این سیاســیون )کّذاِب دروغگو!؟( س

رونخوری؟ وارد سیاســت نشــی، این ها میخوان! پشت نام شــما، آسیداحمدآقا َو 
امــام عزیزمان)روحی فداه( پنهان بشــن؟ ایــن خرابات! دیگه ارزشــش رو نداره!؟ 

09370008044

 استقرار کارشناسان قوه قضائیه ©
در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان

سیاســت: عضو هیئت رئیسه مجلس از 
استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس 
برای ثبت امــوال نماینــدگان و مدیران 

مجلس خبر داد.
به گزارش مهــر، احمد امیرآبادی فراهانی 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در پیامــی با یادآوری نامــه ای خطاب به 
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه برای اجرای قانون ثبت اموال و دارایی های نمایندگان، 
از استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت اموال و دارایی نمایندگان و 

مدیران مجلس خبر داد.
امیرآبادی در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت: با درخواست همکاران دوره 
یازدهم، کارشناســان قوه قضائیه در مجلس مستقر و نسبت به ثبت اموال و دارایی 
نمایندگان و مدیران مجلس اقدام می کنند. نمایندگان دوره دهم باید اموال و دارایی 

پایان دوره را برای بررسی به قوه قضائیه اعالم کنند.
نامه امیرآبادی فراهانی به شرح زیر است:

بسمه تعالی. جناب آقای دکتر اسماعیلی، رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه.
ســالم علیکم. با احترام ضمن قدردانی از تالش های آن قوه در همکاری با مجلس 
شــورای اسالمی، با عنایت به استقبال نمایندگان محترم و تغییر برخی سمت های 
مدیریتی مجلس، شایسته است دستور فرمایید تا همچون دوره گذشته مجلس و 
در راستای اجرای قانون ثبت اموال و دارایی های نمایندگان محترم مجلس شورای 

اسالمی، معاونان و مدیران، اقدام الزم معمول گردد.

 اظهارات واعظی درباره چگونگی حضور رئیس جمهور ©
در مجلس برای تقدیم الیحه بودجه

سیاست: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
ما برای برگــزاری جلســه رئیس جمهور با 
نمایندگان مجلس به صورت ویدئو کنفرانس 

هیچ مشکلی نداریم.
محمود واعظــی در گفت وگو با مهر، حضور 
رئیس جمهور در مجلس برای تعمیق روابط دو 
قوه و همچنین نزدیک شدن به زمان تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس را منوط به تشخیص ستاد ملی مبارزه با کرونا دانست و اظهار 
کرد: این موضوع به پروتکل هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای آقای رئیس جمهور 

تعریف می کند، بستگی دارد.
وی عنوان کرد: اگر نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا مثبت باشد، رئیس جمهور به مجلس 

می رود و اگر مثبت نباشد، نمی رود.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: در مورد جلســه به صورت ویدئو کنفرانس اصاًل 
حرفی نداریم و هر زمان الزم باشــد و مجلس هم بخواهد مشکلی برای برگزاری چنین 

جلسه ای نخواهیم داشت.
واعظی ادامه داد: ما در جریان معرفی وزیر پیشنهادی صمت گفتیم یا آقای جهانگیری در 
صحن مجلس حضور پیدا می کند یا به تشخیص خود مجلس اگر عالقه داشتند، می توانند 

جلسه رأی اعتماد را به صورت ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور برگزار کنند. 
وی در رابطه با اینکه آیا از ســوی دولت درخواستی برای تشکیل جلسه به صورت ویدئو 
کنفرانس به مجلس ارائه شده است؟ تأکید کرد: اصالً  کار به آنجا نرسیده است، به مجلس 

اعالم کردیم هر طور خودتان راحت هستید.

نماینده جدید ولی فقیه در سوریه معارفه شد©
تودیع  مراســم  خبرنگاران:  باشــگاه 
و معارفــه حجت االســالم والمســلمین 
رهبر  جدید  نماینده  هرندی،  صفار حمید
انقالب در ســوریه و آیــت اهلل طباطبایی 
اشکذری نماینده سابق، با حضور مقام های 
دینی و سیاسی ایران و سوریه برگزار شد. 
حجت االسالم والمسلمین اختری، رئیس 
هیئت اعزامی از دفتر رهبر انقالب در این مراسم اظهار کرد: دشمنان تالش زیادی 

کرده اند بین دو ملت ایران و سوریه اختالف بیندازند، اما نتوانستند.
حجت االســالم والمسلمین صفار هرندی، نماینده جدید رهبر انقالب در سوریه در 
سخنانی ضمن قدردانی از آیت اهلل طباطبایی اشکذری بابت خدماتی که در کسوت 
نمایندگی رهبر انقالب در سوریه داشتند، همگان را به مستحکم تر شدن وحدت و 
برادری بین دو ملت ایران و سوریه دعوت کرد. آیت اهلل طباطبایی اشکذری نماینده 
ســابق رهبر انقالب در ســوریه نیز در صحبت های خود ضمن آرزوی توفیق برای 
حجت االسالم والمسلمین صفار هرندی، از رهبر انقالب بابت لطفی که به وی داشتند، 

تشکر کرد.

تبادالت اقتصادی ایران با ©
عراق و فرصت های پیش رو

ایران و عراق از دیرباز در حوزه های مختلف 
سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی به دلیل 
همجواری تاریخی با هم، مبادالت بسیاری 
داشته  و دارند؛ با این حال در شرایط کنونی 
افزایش تعامل مالــی میان دو طرف تحت 
تأثیر نیــاز متقابل می تواند عامل جدی در 
تحکیم ســایر حوزه ها باشــد و به نزدیکی 
بیشتر دو کشور بینجامد. دورنما و ظرفیتی 
که در حوزه اقتصادی بین دو کشور تعریف 
 شــده، چیزی در حــدود 2۰ میلیارد دالر 
در سال اســت و این رقم را هم مسئوالن 
عراقی و هم مســئوالن ایرانی به دفعات در 
کمیســیون ها و بیانیه های مشترک عنوان 
کرده اند. نکته اینجاست که اقتصاد ایران و 
عراق می تواند مکمل یکدیگر باشــد؛ یعنی 
اگر بغداد به دنبال بازســازی، توسعه منابع 
و حل مشــکالت روز مــردم، برنامه ریزی 
و ســرمایه گذاری اســت؛ حــاال چــه در 
بلندمدت، چه میان مدت و چه کوتاه مدت 
چه گزینه ای بهتر از جمهوری اســالمی. از 
طرفی برای تهران هم در شرایطی که تحت 
شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم های دولت 
آمریکا قرار دارد، ایــن تعامل می تواند راه 

خوبی برای گریز از فشارها باشد. 
در ایــن میــان یکی از حوزه هــای مالی و 
اقتصــادی که الزم اســت در بحث تعامل 
با این همســایه غربی بیشــتر و به صورت 
بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، گردشگری 
است. ایران ساالنه میزبان حدود 3 میلیون 
گردشگر ســالمت، ســیاحتی و زیارتی از 
عراق اســت. البتــه پیش از آغــاز بحران 
کرونــا همین حدود زائر ایرانی ســاالنه به 
عراق رفت و آمد داشــتند. این یعنی تردد 
ســاالنه 7 تا ۸ میلیون گردشــگر میان دو 
همسایه که ظرفیت های بسیار خوبی برای 
طرفین به شمار می رود. گرچه ظهور ویروس 
منحوس کرونا تمام تعامالت و به ویژه حوزه 
اقتصــادی تهران و بغداد را تحت تأثیر قرار 
داده، با این وجود نــگاه بلندمدت و کالن 
به بخش گردشــگری می توانــد چاره حل 

بسیاری از مشکالت باشد. 
از ســوی دیگــر در بحث ســرمایه گذاری 
بــا محوریــت صــدور خدمــات فنــی و 
مهندســی به دلیل نیازهــای کنونی عراق 
در بخش هــای بــرق، گاز، کشــاورزی و 
حتی آموزشــی امکان خوبی برای فعالیت 
بخش خصوصی جمهوری اسالمی در این 
همســایه غربی فراهم اســت. در ارتباط با 
پروژه های ســرمایه گذاری و زیربنایی عراق 
و به ویژه بخش مسکن، نیروگاه ، پاالیشگاه  
و کارخانه ها هم زمینه های بســیاری برای 
ورود ایــران وجود دارد. همیــن حاال نیز 
در  بازیگــران مهمی  ایرانی  شــرکت های 
صحنه بازیگــری اقتصاد عراق محســوب 
می شــوند، اما با برنامه ریزی بهتر می توان 
افق این فعالیت ها را توســعه داد. از طرفی 
عراقی   شــرکت های  سرمایه گذاری  زمینه 
در ایران فراهم اســت، به خصوص پس از 
آنکه در مرزهای دو کشــور پنج نقطه برای 
شهرک های صنعتی مشترک مشخص  شده 

است. 
ســال گذشــته تعامالت تجاری ما با عراق 
حــدود ۱2 میلیارد دالر بوده که 9 میلیارد 
دالر کاال و 3 میلیارد دالر مربوط به صادرات 
انرژی است. با این حال یکی از تهدیدها در 
حوزه روابط تجاری با عراق درباره چگونگی 
تعامالت بانکی و نقل و انتقاالت ارز است که 
با ســفر چند وقت پیش عبدالناصر همتی، 
رئیــس کل بانــک مرکزی به عــراق، این 
موارد در حال رفع شــدن است. ما اکنون 
حدود ۵ میلیــارد دالر بابت صادرات نفت 
و گاز از عراق طلــب داریم. هرچند بخش 
خصوصی با روش های مختلف پول خود را 
برگردانده و نگرانی از این بابت وجود ندارد، 
ولی بخش دولتــی از محل صادرات برق و 
غیره طلبکار اســت که باید برای آن چاره 
جدی تری اندیشیده شود. با سفر رئیس کل 
بانک مرکزی به بغداد و توافقاتی که صورت 
گرفته، قرار است این مبلغ به صورت تأمین 
ارز کاالهای غیــر تحریمی مانند کاالهای 
اساســی و دارو برگردانده شود که می تواند 

گام مفیدی باشد. 
نکتــه آخر اینکــه رابطه اقتصــادی میان 
تهــران و بغداد رابطه ای بــرد - برد برای 
دو طــرف اســت. اگرچه عــراق در زمینه 
تولیــدات صنعتی از جایــگاه چندانی در 
جهان برخوردار نیست، با این حال موقعیت 
ترانزیتی این کشور می تواند مسیر مطمئنی 
در تأمیــن کاالهای مورد نیاز کشــورمان 
آن هــم در اوضــاع تحریمی باشــد. حل 
مشــکالت ترانزیتی و مــرزی با جمهوری 
اســالمی امروز به طور جد از سوی مجلس 
عراق مورد توجه قرار گرفته و این مســئله 
می تواند نویدبخش اتفاقات خوب در آینده 
باشد. در حالی که فشار آمریکا بر جمهوری 
اسالمی هر روز رنگ و بوی جدیدی به خود 
می گیرد، نگاه به شــرق با محوریت توسعه 
رابطه با همســایگان می تواند ضمن خارج 
کردن کشورمان از تنگنای تحریمی، تماماً 

نقشه های دشمنان را به ناکامی بکشاند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در 
اعترافی که نشان 
دهنده شکست 
سیاست های آمریکا 
است، عنوان کرده 
است آن قدر علیه 
ایران تحریم وضع 
کرده ایم که کار 
دیگری باقی نمانده 
است تا انجام دهیم!

بــــــــرش

 سیاست  نمایندگان مجلس تأکید کردند: دل رئیس جمهور 
فرانسه به حال آزادی بیان نسوخته است، بلکه این جسارت و 
گستاخی ها بخشی از یک نقشه بزرگ تر در جهت کند کردن روند 

پرشتاب اسالم گرایی مردم فرانسه است.
به گزارش فارس، بیش از 2۴۰ نماینده مجلس شورای اسالمی در 
بیانیه ای اظهارات رئیس جمهور فرانسه در هتک حرمت به پیامبر 

گرامی اسالم)ص( را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده اســت: یُِریُدوَن لُِیْطِفُئوا نُــوَر اهلَلِ بِأَْفَواِهِهْم َواهلُل 
ُمِتمُّ نُورِهِ َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن. همه دنیا در روزهای اخیر شــاهد آن 
بودنــد که دولت فرانســه چگونه با حمایت از عمل ضد انســانی 
یکی از نشــریات این کشور در توهین وقیحانه به ساحت مقدس 
فخر عالم، پیامبر اعظم، حضــرت محمد مصطفی )ص( ماهیت 
اهریمنی خود را اثبات کرد. این بیانیه می افزاید: دشــمنی سران 
کفر با پیام روشنی بخش اسالم سابقه دیرینه دارد. کافران همواره 
برای پوشــاندن ضعف و زبونی و حقارت خود در برابر پیام روشن 
و رهایی بخش پیامبران الهی از شــیوه نخ نمای تمسخر استفاده 
می کردند. این فاجعه نتیجه فاحش تفکر به اصطالح مدرنی است 
که سال هاست دولتمردان فرانسوی را تحت سیطره خود قرار داده و 
برای آنان ارمغانی جز شنیع تر شدن جوامع غیرانسانی نداشته است.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی کشورمان افزوده اند: بی گمان 
چنین رفتارهایی کــه به بهانه آزادی بیان انجام می شــود، خود 
بزرگ ترین ظلم به آزادی بیان است. کدام فطرت سلیمی می پذیرد 
که با مستمسک قرار دادن آزادی بیان، از توهین به مقدسات بیش 

از یک میلیارد مسلمان عالم دفاع شود. البته حقیقت امر آن است 
که دل رئیس جمهور فرانسه به حال آزادی بیان نسوخته است، بلکه 
این جسارت و گستاخی ها بخشی از یک نقشه بزرگ تر در جهت 
کند کردن روند پرشــتاب اسالم گرایی مردم فرانسه است که این 
دولت را به شدت به وحشت انداخته و او را واداشته به سوی خوی 
دوران سیاه استعمارگرایی بازگرداند و چنین جنایتی را رقم بزند.ما 
نمایندگان ملت مؤمن و ســرافراز ایران اسالمی همراه با موحدان، 
عدالت طلبان و آحاد مســلمانان جهان اقدام های شنیع و رذیالنه 
سران کشور فرانسه به خصوص رئیس جمهور نادان آن کشور را به 
شدت محکوم می کنیم، غیرت دینی مسلمانان سراسر جهان اجازه 
نخواهد داد جریان های باطل، انسان ستیز و ضد اسالم جریان توهین 
به پیامبر خوبی ها را عادی سازی کنند و از این طریق مانع شنیده 

شدن صدای حق در سراسر جهان شوند.
در پایان این بیانیه آمده است: مسلمانان جهان، متحد با یکدیگر 
علیه جریان کفر جهانی خواهند ایستاد و پیام نجات بخش پیامبر 

اسالم را در جهان طنین انداز خواهند کرد.

 نماینده کلیمیان ایران: توهین به پیامبر اسالم »
با حمایت و هدایت دولت فرانسه انجام می شود

از سوی دیگر نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه توهین به پیامبر اسالم در فرانسه، با حمایت و هدایت 
دولت این کشور انجام می شود، گفت: در تورات همانند قرآن توهین 
به پیامبر دیگر ادیان اقدامی زشت دانسته شده و ایرانیان کلیمی 

توهین به پیامبر اسالم  را خالف آموزه های دینشان می دانند و آن 
را محکوم می کنند.

همایون سامه یح نجف  آبادی در گفت وگو با فارس، با اشاره به توهین 
به پیامبر اسالم در کشور فرانسه و حمایت دولت این کشور از آن 
گفت: این رفتار ناپسند و توهین آمیز به هیچ وجه با معیارهای آزادی 
بیان سنخیتی ندارد. وی افزود: یک اظهارنظر زمانی در چارچوب 
آزادی بیان تعریف می شــود که خدشــه ای به کسی وارد نکند و 
موجب بی احترامی به دیگران نشــود که در این صورت نه آزادی 
بیان بلکه رفتار اهانت آمیز تلقی می شود. سامه یح خاطرنشان کرد: 
 آزادی بیان تنها در فرانسه نیســت، بلکه در دیگر کشورها وجود 
دارد، اما اینکه ما فقط در فرانســه به این گســتردگی شاهد این 
رفتارهای توهین آمیز هســتیم، موضوعی است که از جانب دولت 
این کشور حمایت و هدایت می شود و آن ها به دنبال اسالم ستیزی 
و اسالم هراسی در سطح جهان هستند. نماینده کلیمیان ایران در 
مجلــس در پایان گفت: این رفتار اهانت آمیز در فرانســه در واقع 
نادیده گرفتن تعداد قابل توجهی از مردم این کشور و حتی جهان 
یعنی مسلمانان است و این رفتار اهانت آمیز در واقع یک نوع ترور 

شخصیت به شمار می رود که اقدامی محکوم است.

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

 یحیی آل اسحاق 
 رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق

 سه شنبه 6 آبان 1399  10 ربیع االول 1442 27 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9376

 بیانیه 240 نماینده مجلس درمحکومیت 
توهین بی شرمانه  به پیامبر رحمت

 سیاست   رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هدف دشمن 
این است که ملت ایران راهبردها و سیاست های تحمیلی آمریکا را 
بپذیرد، آن ها می خواهند ایران را پای میز مذاکره ای بکشانند که 

نتیجه اش از قبل مشخص شده و آن تسلیم در مقابل آمریکاست.
به گزارش فارس، سرلشکر باقری در نشست مشترک کمیته پدافند 
غیرعامل وزارت کشــور و شوراهای پدافند غیر عامل استان ها، با 
اشاره به خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم و فشارهایش گفت: 
آمریکای تروریست و جنایتکار با اینکه ایران به همه تعهداتش در 
برجام پایبند بود، از تعهداتش خارج شد و تحریم ها علیه ایران را 

باردیگر پیش گرفت. 
وی افزود: هدف دشمن این است ملت ایران راهبردها وسیاست های 
تحمیلی آمریکا را بپذیــرد، آن ها می خواهند ایــران را پای میز 
مذاکره ای بکشانند که نتیجه این مذاکره از قبل مشخص شده است 
و آن تسلیم در مقابل آمریکاست که این موضوع هیچ گاه با اهداف 

نظام مقدس ما انطباق ندارد. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: بارها برای ما اثبات شده است 
که اگر دشمن در جایی هدفی داشته باشد و در مقصد خودش در 
دفاع  دربرابر خودش احســاس ضعف کند، در انجام تجاوز هیچ 
تردیدی به خود راه نمی دهد. اگر مشاهده می کنید پهپاد آمریکا 

در تیرماه سال گذشته به علت تجاوز به فضای آب های سرزمینی 
کشور مورد هدف قرار گرفت و دشمن دچار تردید  شدید شد که 
پاسخ نظامی بدهد و درنهایت هیچ اقدامی انجام نداد، دلیلش این 
نیست که به طور مزورانه اعالم می کند به من اطالع داده اند ۱۵۰ 

نفر ایرانی کشته خواهند شد؛ خیر.
وی تصریح کرد: دلیلش صرفاً آن اســت کــه بازدارندگی دفاعی 
کارآمد اســت و ارتش آمریکا مهم ترین مخالف این تهاجم نظامی 
بوده و هست، چون می دانند که جنگیدن با ایرانی ها شروعش به 

دست خودشان است، اما خاتمه اش به دست آن ها نیست.

وی تأکید کرد: برخی از اشکال تهدید نظامی مانند تهدید زمینی 
مستقیم خیلی بعید است و بخشی از تهدیدهای نظامی ممکن است 
محتمل تر از تهدیدهای هوایی و موشکی باشد، اما آن هم احتمالش 
باال نیست و آنچه دشمن دنبال می کند در حوزه های نوین است و 
تهدیدها در حوزه سایبری و شیمیایی، زیستی، پرتوی، حوزه هایی 
محتمل تر هســتند و بیشــتر از آن ها دیده می شود و بسیاری از 
موارد هم هســت که تشــخیص اینکه آیا این یک تهدید دارای 
عامل بود و یا یک پدیده طبیعی،  قابل تشخیص و کشف نیست. 
سرلشکر باقری افزود: همین بیماری موجود در کشور و جهان به 
عنوان ویروس کرونا قابل تشــخیص نیست که آیا این یک عامل 
داشت و یا به طور طبیعی از جهش ویروس های قبلی شکل گرفته 
است؛ آنچه مسلم است در بخش پدافند غیر عامل همه ما مسئول 
هســتیم که چه این بیماری عامل داشته باشد و یا نداشته باشد، 

کشور را در برابر دفاع از آن آماده کنیم.
وی افزود: مســئله رصد و شناخت تهدیدهای مدرن و نوین جزو 
مسائل مهمی است که باید دائماً روی آن کار شود، این مسئولیت ها 
جز از طریق همدلی و هم افزایی بین نیروهای مسلح و کشوری و 
همچنین در بخش کشوری تمامی سطوح ملی، استانی و محلی 

محقق نخواهد بود.

دفاعی - امنیتی
سرلشکر باقری: 

بازی مذاکره دشمن محکوم به شکست است



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

 پخش جلسه مجازی انجمن های شعر گوهرشاد با محوریت »انتظار و مهدویت«   آستان: نخستین جلسه از سلسله جلسات مجازی انجمن های شعر بانوان رضوی گوهرشاد کشور با موضوع »بایدها و 
نبایدها در شعر آیینی - نقد شعر« از رواق دعبل صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر به صورت زنده در صفحه اینستاگرام انجمن شعر بانوان رضوی گوهرشاد به نشانی anjoman_adabi_goharshad@ پخش شد.این 
جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی به همت انجمن شعر بانوان رضوی گوهرشاد مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس با حضور سیدمحمدرضا یعقوبی آل به عنوان استاد جلسه و زهرا علی پور، مجری برنامه برپا شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مسابقه کتاب خوانی »کرامت« تمدید شد   ©
پویش مطالعاتی  آستان: هشــتمین 
به نشر با عنوان »کرامت« به درخواست 
مخاطبــان تــا 17 ربیــع االول، میالد 
حضرت محمد)ص( تمدید شد.پویش 
مطالعاتــی کرامت از میــالد حضرت 
علی  بن  موسی  الرضا)ع( از سوی به نشر 
)انتشــارات آســتان قدس رضوی( در 

سطح ملی برگزار می  شود و تاکنون استقبال خوب مخاطبان را به همراه داشته 
است. کتاب »امام رضا)ع( و کرامت انسانی« به نویسندگی حجت االسالم   والمسلمین 
محمد حکیمی منبع مطالعاتی این مسابقه است که به بیان موضوعاتی از جمله 
حقوق برادری، امانت داری، کرامت  انسانی در داوری، کرامت انسانی و دیگر حقوق 

واجب و... از منظر امام رضا)ع( می پردازد.
 برای دسترسی آسان همه عالقه  مندان به کتاب در مناطق محروم و دورافتاده، 
در مســابقه کتاب خوانی »کرامت« از محل خرید کتاب ها به ازای هر نسخه 1۰ 
هزار ریال به دبیرخانه کتاب نــذری، برای تجهیز یک کتابخانه منطقه محروم 

اختصاص می یابد.
عالقه  مندان برای شــرکت در مســابقه »کرامت« ابتدا باید کتاب »امام رضا)ع( و 
کرامت انســانی« را همراه با کارت ویژه و کد منحصر به  فرد در مســابقه با ۴۰ 
درصد تخفیف قیمت پشــت جلد به مبلغ 1۲ هزار تومان از فروشگاه های کتاب 
و محصوالت فرهنگی به نشر در سراسر کشور یا از طریق سایت به نشر به نشانی 
htpps://behnashr.razavi.ir به صورت اینترنتی تهیه کنند. سپس شیوه نامه و 
پرسش های مسابقه را از فایل پیوست دانلود و پاسخ صحیح پرسش ها را به صورت 
1۰ رقم پشت سر هم، همراه با کد اختصاصی قرعه کشی که در صفحه اول کتاب 

چسبانده شده است، به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۲۰۹ ارسال کنند.

مدیرمسئولروزنامهجامجم:

© jجشنواره رسانه ای امام رضا 
گفتمان رضوی را بسط می دهد 

جام جم  روزنامه  مدیرمسئول  آستان: 
با تأکیــد بر اهمیت واالی جشــنواره 
رســانه ای امام رضا)ع( گفت: مهم ترین 
کار ویژه این جشــنواره بسط گفتمان 
رضوی است.مهدی عرفاتی اظهار کرد: 
آســتان مقدس امام رضــا)ع( ظرفیت 
بزرگی در حوزه رســانه داشته است و 

دارد و باید از این ظرفیت آن  طور که بایســته و شایســته است استفاده کرد. از 
آنجا که همه مردم ایران با هر ســلیقه و گرایشــی یا هر دین و مذهبی به امام 
رضا)ع( ارادت دارند، برگزاری جشــنواره رسانه ای امام رضا)ع( حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
وی افزود: جشــنواره رســانه ای امام رضا)ع( بستر مناسبی برای جمع آوری آثار 

فعاالن رسانه و هنرمندان در حوزه فرهنگ و آموزه های رضوی است.
وی ضمن تأکید بر تداوم برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره باید مستمر 
باشــد تا اهل رســانه و هنرمندان بتوانند هر ســال در حوزه سیره و فرهنگ و 
آموزه های رضوی تولیدات فاخری داشته باشند و به این جشنواره ارسال کنند.

مدیرمســئول روزنامه جام جم درباره نقش جشنواره رســانه ای امام رضا)ع( در 
انگیزش پدیدآورندگان آثار رضوی گفت: بســتگی دارد آستان قدس رضوی که 
متولی برگزاری این جشنواره است چقدر بتواند به ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان 

آثار در حوزه رضوی اقدام کند.
 به نظر بنده، ظرفیت هایی در آستان قدس وجود دارد که می تواند به عنوان جایزه 
برای برگزیدگان در نظر گرفته شود.عرفاتی اظهار کرد: این جشنواره به موضوعاتی 
چون زائر و خدمت به زائر و وقف می پردازد و چنانچه موضوع زائر، حال و هوای 
زائر و شــوق زیارت برجسته تر شود تأثیر و جذابیت کار رسانه ای و آثار جشنواره 

را هم بیشتر می کند.

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
عضو هیئت مدیره و مدیر پیشــرفت منطقه ای 
مؤسسه عمران و توســعه رضوی گفت: براساس 
طرح اشــتغال زایی روســتایی در دو شهرستان 
پلدختر و چگنی از توابع استان لرستان، حدود هزار 
و ۲۰۰ خانواده روستایی آسیب دیده از وقوع حادثه 
سیل در این دو شهرستان از خدمات اشتغال زایی 

آستان قدس رضوی بهره مند می شوند.
حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی زردوزنیا 
در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: پس از وقوع 
سیل در اوایل سال 1۳۹8 در استان های لرستان، 
گلستان و خوزســتان، تولیت معزز آستان قدس 
رضوی بازدیدهایی از مناطق سیل زده داشتند و 
در ابتدا دستور امداد و کمک رسانی آستان قدس 

رضوی را به این مناطق صادر کردند.
وی ادامه داد: در روزها و هفته های نخست وقوع 
سیل طبیعتاً بیشتر کمک ها در زمینه تأمین مواد 
غذایی، موارد گرمایشــی، اسکان موقت، مداوای 
بیماران و آســیب دیدگان و... از ســوی نهادهای 
حمایتی و کمک رســان انجام می شــد و آستان 
قدس رضوی هم در حد وسع و توان خود در موارد 

گوناگون به کمک آسیب دیدگان شتافت.
این مقام مسئول افزود: از حدود شهریور سال ۹8 
با تأکید تولیت معزز و نظر مدیران ارشــد آستان 
قدس رضوی تصمیم بر آن شد که آستان قدس 
رضوی در زمینه اشتغال روستاییان آسیب دیده از 

این حادثه، نقش ایفا کند.

سیاستجدیدیبهنامپیشرفتمنطقهای»
عضو هیئت مدیره مؤسسه عمران و توسعه رضوی 
تصریح کرد: این مؤسسه با توجه به مأموریت های 
ســالیان گذشــته، اقدام به ســاخت نمازخانه و 
مجتمع های بین راهی، مدارس، مساجد مختلف، 
فرهنگسراها و... در نقاط مختلف استان و کشور 
کرده است و از سال 1۳۹8 مطابق تصمیم مدیران 
و مسئوالن ذی ربط در این نهاد مقدس، مسئولیت 
ورود به مقوله پیشرفت منطقه ای به این مؤسسه 
واگذار شــد. وی اضافه کرد: منظور از پیشــرفت 
منطقه ای ورود به بحث توانمندسازی و استفاده از 
ظرفیت ها و توانایی های موجود در مناطق مختلف 
برای رفع محرومیت ها و پیشرفت های اقتصادی 
از جمله کســب و کار و... است به همین دلیل از 

شهریورماه 1۳۹8 آستان قدس رضوی و به طور 
مشخص مؤسسه عمران و توسعه رضوی به بحث 
پیشــرفت منطقه ای در استان لرستان ورود پیدا 
کرد.این مقام مسئول متذکر شد: در سال گذشته 
تفاهم نامه ای بین معاونت محرومیت زدایی وقت 
آستان قدس رضوی که هم اکنون با عنوان معاونت 
خدمات اجتماعی بنیــاد کرامت رضوی فعالیت 
می کند، با سازمان اقتصادی رضوی مبنی بر اینکه 
در زمینه اشتغال زایی این مؤسسه، نماینده سازمان 
اقتصادی رضوی است منعقد شد و براساس چارت 
ســازمانی جدید آســتان قدس رضوی؛ مؤسسه 
عمران و توســعه رضوی هم اکنون به نمایندگی 
از بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در 

این پروژه فعالیت می کند.
حجت االســالم زردوزنیا اظهار کــرد: در همین 
زمینه و در گام نخست نسبت به شناسایی مناطق 
آسیب دیده از ســیل )عمدتاً مناطق روستایی( و 
تعیین نوع آسیب دیدگی مشاغل )مانند: دامپروری، 
کشــاورزی، صنایع تکمیلی و...( با اســتفاده از 
روش هایی همچون بازدیدهای میدانی، مذاکره با 
مســئوالن بومی و مدیران شهرستان و استان و... 

اقدام شد.
وی افزود: براســاس ایــن تحقیقــات و میزان 

آسیب دیدگی )میزان فراوانی آن( 
دو شهرستان »پلدختر« و»چگنی« 
به عنوان شهرســتان های هدف 
در اســتان لرستان در این پروژه 
انتخاب شدند و در نخستین اقدام 
فرایند اهلیت ســنجی مبنی بر 
بررسی وضعیت افراد آسیب دیده 
از سیل و بررسی صالحیت آنان 
برای ایجاد مشاغل روستایی مورد 
قــرار گرفت.عضو هیئت  توجه 
مدیره و مدیر پیشرفت منطقه ای 
توســعه  و  عمــران  مؤسســه 
رضوی یادآور شد: انجام مراحل 
اهلیت سنجی و تعیین صالحیت 

در مناطق روستایی این دو شهرستان با همکاری 
شرکت های تســهیلگری بومی این مناطق و به 
مدت سه ماه یعنی از شهریور تا اواخر آذر سال ۹8 
به انجام رسید.این مقام مسئول گفت: در گام دوم 
تحلیل نتایج بدست آمده از فرایند اهلیت سنجی 
صورت گرفت که بر اساس فراوانی تعداد دامپروران 
دام سبک که از وقوع حادثه سیل آسیب  دیده اند 
)افزون بر ۹۰ درصد(، طرح اشتغال زایی روستایی به 

سمت دامپروری دام سبک سوق پیدا کرد.

تجربهایبرایطرحهای»
مشابه

حجت االسالم زردوزنیا در بخش 
دیگری از سخنانش بیان کرد: از 
اوایل ســال ۹۹ تاکنون در مدت 
هفت ماه، نســبت به شناسایی 
و شبکه ســازی پشــتیبان های 
به  کمــک  بــرای  تخصصــی 
دامپروران آسیب دیده اقدام شد، 
بدین معنی که در این طرح پول 
و ســرمایه نقدی به دامپروران 
پرداخت نمی شود بلکه تعدادی 
از دام های ســبک توســط این 
مؤسسه و با همکاری شرکت های 
پشتیبان بومی در اختیار دامپروران روستایی قرار 
می گیرد تا آنان نسبت به پرورش دام سبک اقدام 
کنند.وی گفت: شرکت های پشتیبان مربوط عالوه 
بر تأمین دام سبک مورد نیاز، اقدام به تأمین جیره 
غذایی، علوفه، ارائه خدمات بهداشتی، دامپزشکی و 
چند قلوزایی می کنند و مطابق ضوابط تعیین شده 
از ســوی معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 
رضوی به ازای هر فرد روســتایی آسیب دیده از 
حادثه ســیل، در این طرح 7۰ میلیون تومان وام 

قرض الحســنه تعلق می گیرد و همچنین برای 
افــرادی که جایــگاه نگهداری دام آنــان نیز در 
حادثه وقوع سیل تخریب شده است 1۰ میلیون 
تومان افزون بر این مبلغ تعلق خواهد گرفت.عضو 
هیئت مدیره و مدیر پیشرفت منطقه ای مؤسسه 
عمران و توســعه رضوی افزود: مدت زمان اجرای 
طرح اشتغال زایی روستایی در این دو شهرستان 
)پلدختر و چگنی( حدود سه سال از ابتدای سال 
۹۹ پیش بینی شــده و هم اکنون پرونده حدود 
5۰۰ نفر از متقاضیــان دریافت این وام از جامعه 
هدف یعنی هزار و ۲۰۰ خانواده روســتایی مورد 
تأیید مقامات بانک عامل قرار گرفته و برای افرادی 
که واگذاری وام به آنان تأیید شــده، مراحل تهیه 
دام سبک)گوسفند( از دام های بومی منطقه ای در 

حال انجام است. 
وی متذکر شد: در کنار این موضوع باید به مطلب 
دیگری هم اشــاره کرد و آن تهیــه خوراک دام 
مورد نیاز دام های سبک اســت که در این طرح 
به دلیل وســعت و پراکندگی دامداران از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و تاکنون قراردادهای تأمین 
خوراک دام از تولیدات شرکت های کشت و صنعت 
داخلی کشور منعقد شده که از لحاظ شعار سال و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی هم این طرح مورد 
توجه قرار گرفته است.این مقام مسئول افزود: در 
این طرح مطابق بررسی های مشاوران و استادان 
دانشگاهی بومی منطقه در زمینه دامپروری، قرار 
است در دوره های مختلف مربوط به پرورش دام، 
میزان بره  زایی و تولید گوشت به بیش از میانگین 

تولید در این منطقه )دو شهرستان( افزایش یابد.
حجت االســالم زردوزنیا درباره دستاوردهای این 
طرح گفــت: در انتهای اجــرای این طرح یعنی 
سال 1۴۰۲ شمسی پیش بینی می شود بتوان به 
دســتاوردهایی همچون: »اشتغال پایدار مستقیم 
برای هزار و ۲۰۰ خانواده روســتایی«، »ایجاد یک 
شبکه پشتیبانی تخصصی و اشــتغال زایی برای 
دانش آموختگان رشته های دامپروری و دامپزشکی«، 
»ترویج استفاده از خوراک دام و افزایش بهره وری که 
منجر به حفظ مراتع و محیط زیست خواهد شد«، 
»تأمین مقدار قابل توجهی از میزان گوشت مورد 
نیاز منطقه بومی اجــرای طرح و همچنین برای 
سطح کشور«، »ایجاد دامپروری های الگو برای سایر 
دامپرورانی که در این طرح قرار ندارند« و... نائل شد.

 از حدود شهریور 
سال 98 با تأکید 

تولیت معزز و نظر 
مدیران ارشد آستان 
قدس تصمیم بر آن 

شد که آستان قدس 
رضوی در زمینه 

اشتغال روستاییان 
آسیب دیده از این 

حادثه، نقش ایفا کند

بــــــــرش

در گفت وگوی قدس با عضو هیئت مدیره مؤسسه عمران و توسعه رضوی عنوان شد

 پیشرفتمنطقهای؛سیاستآستانقدسرضویبرایمحرومیتزدایی

خـــبر

 سه شنبه 6 آبان 1399  10 ربیع االول 1442 27 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9376

شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب یک شریک واجد شرایط جهت مشارکت در پروژه ذیل الذکر 
اقدام و طرف مشارکت ملزم به رعایت شرایط ذکر شده می باشد.

موضوع مشارکت:  الف- خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد به صورت سبد )سایزهای 12 تا 20 (
ب- خرید میلگرد به صورت اعتباری )LC یا چک معتبر( از کارخانه های معتبر تولیدی

ج- بازرسی و نظارت بر کیفیت مطلوب کاال و تحویل به موقع از کارخانه
د- مدیریت فروش شامل: 

 1- فروش به قیمت مناسب و در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران
2- تضمین بازگشت کلیه وجوهات حاصل از مشارکت

3- فروش به صورت رسمی و با اخذ فاکتوررسمی و اسناد مثبته مورد قبول اداره مالیات
4- مدیریت فرآیند خرید و فروش به نحوی که حداقل 80 درصد سود سالیانه برای مشارکت حاصل گردد.

5- پذیرش کلیه مخاطرات و ریس�ک های فنی، اقتصادی، حقوقی، نوس�انات نرخ ارز و نرخ کاال و یا س�ایر مخاطرات غیرقابل            
پیش بینی به استثناء فورس ماژور

6- ارائه تضامین معتبر ملکی )سهل البیع( و یا ضمانتنامه بانکی در قبال سرمایه و حداقل سود قابل پیش بینی در طرح توجیهی اقتصادی
افراد واجد شرایط الزم است نسبت به دریافت نمونه جدول طرح توجیهی از سایت www.scmrazavi.ir اقدام و پس از تکمیل 

و ارائه رزومه تا حداکثر 5 روز از تاریخ درج این آگهی اقدام نمایند.
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فراخوان عمومی مشارکت در خرید و فروش 10 هزارتن میلگرد
دانشگاه بین المللی

 امام رضا )ع(
در نظر دارد نسبت به خرید سیستم 
اعالم حریق از طریق مناقصه عمومی 
اق��دام نماید. از ش��ركت های واجد 
شرایط دعوت می ش��ود جهت كسب 
اطالعات بیشتر به س��ایت دانشگاه 

به آدرس زیر مراجعه نمایند.
www.imamreza.ac.ir 

ع 9
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برگ س���بز و سند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
دوو س���ی  مدل 1379 رنگ س���بز روش���ن به ش���ماره 
انتظامی 849د33 ایران 12  ش���ماره موتور 782070 
و ش���ماره شاس���ی IR79165013999 به مالکیت سید 
علی س���جادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99

08
28
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 شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات ساختمان پست امداد هرات از طریق مناقصه اقدام نما ید لذا 
براس��اس آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به ش��ماره84136 /ت  33560 ه مورخ 85/07/16 
از كلیه ش��ركتهای تایید صالحیت ش��ده ازسوی س��ازمان برنامه و بودجه  كش��ور كه دارای حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و 
ساختمان و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت 
خالی ارجاع كار میباشند  دعوت به عمل می آید كه از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای كاراز طریق سامانه 

تداركات الکترونیکی دولت  اقدام نمایند.
كلی��ه مراح��ل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل 

مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تداركات الکترو نیکی دولت )ستاد ( به آدرسWWW.setadiran .ir  انجام خواهد شد.
الزم اس��ت مناقص��ه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكورو دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 
ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند . تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه مورخ 99/08/05 می باشد.اطالعات و اس��نادمناقصه عمومی پس از 

برگزاری فرایند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی:تاساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/08/12

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی:تاساعت 16 روز دوشنبه مورخ 99/08/26
اطالع��ات تم��اس مناقص��ه گ��ذار: آدرس:یزد - میدان امام حس��ین )ع( - ابتدای بلوار ش��هید بهش��تی – ش��ركت گاز اس��تان یزد ش��ماره                                

تلفن تماس:31922320-035 نمابر 035-36238522
روابط عمومی
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )فراخوان ارزیابی کیفی پیمانكاران(نوبت اول
 مناقصه شماره: 424148      شماره مجوز: 4094 / 1399
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شرکت توزیع نیروی برق استان فارس )سهامی خاص(
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده)شماره 64- 1- 1- 99(  

1- نام مناقصه گذار: ش��ركت توزیع برق فارس به آدرس ش��یراز خیابان معدل 
حد فاصل فلس��طین و مالصدرا تلفن 80- 32319574- 071 تلفن امور تداركات 

071 -32317869
2- موض��وع مناقصه: مناقصه مناقصه خرید كات اوت فیوز 20 كیلو ولت با مقره 

پلیمری از تولیدكنندگان واجد صالحیت
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( 

از تاریخ 99/08/10 لغایت 99/08/15 به مدت 5 روز كاری
4- م��دارک م��ورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: فیش واریزی به مبل��غ 220000 ریال 
واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

5- آدرس محل دریافت اس��ناد: دسترس��ی ب��ه آگهی مناقصه از طریق ش��بکه 
اطالع رس��انی معام��الت توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و ش��ركت توزیع 
نیروی برق اس��تان ف��ارس به آدرس www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیک به آدرس www.setadiran.ir به ش��ماره فراخوان 

2099007000000038 امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیش��نهاد: ش��یراز- خیابان معدل- حدفاصل فلس��طین 
و مالص��درا- س��اختمان 147- ش��ركت توزی��ع نی��روی ب��رق اس��تان ف��ارس -                               

امور تداركات- تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/09/01

8- محل برگزاری مناقصه: شركت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- 

دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگش��ایی پاكات: پاكات ارزیابی كیفی ش��ركت ها/ مناقصه گر/ ساعت 
13 روز ش��نبه مورخ 99/09/01 با حضور اعضاء كمیس��یون مناقص��ه باز و قرائت 
می گردد و در صورت كسب حد نصاب الزم پاكت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم 
ش��ده كه در زمان بازگشایی پاكت ارزیابی كیفی اعالم می گردد، مفتوح می گردد 
و به پیش��نهادی فاقد امضاء مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی كه بعد از موعد 

مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذكر ش��ماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیش��نهاددهندگان در 

جلسه آزاد است.
11- تضمی��ن ش��ركت در مناقص��ه: مبل��غ 605/625/000 ری��ال ك��ه ب��ه صورت 
ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار یا 
مطالبات بلوكه ش��ده توسط امور مالی این ش��ركت می باشد كه بایستی در پاكت 
الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنًا تضمین 
كمتر از مبلغ یاد ش��ده یا س��ایر موارد )چک ش��خصی وجه نق��د و...( قابل قبول 

نمی باشد.
12- شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
م.الف 7781 شناسه آگهی 1032248 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری آبیک )1030166( 

آگهی تغییرات شرکت آسا مبدل کاسپین ) سهامی خاص( به شماره ثبت 996 و شناسه ملی 14007154534 

از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده40-اساسنامه  : بخشی  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,13 تصمیمات ذیل  به 
به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل ) محمد درافشانی ( تفویض گردید : 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات 
خصوصی 4- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت 
و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. 
15- تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. 16- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از 

انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت.

س
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قائم  تجارت  کیهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   485151 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 14005515356 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1399,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 
10320721862 بعنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه 
ملی 10100484035 بعنوان بازرس علی البدل

شدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای   
روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1031064( 

س
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فرآوران  شیر  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  محدود(  مسئولیت  )با  اسفرورین 
ثبت 2586 و شناسه ملی 14006906032 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,06,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

به   4391990458 ملی  کد  اکبری  اکبر  آقایان   .1
سمت رئیس هیئت مدیره، محمد اکبری کد ملی 
4380393925 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
احمد اکبری کد ملی 4380250857 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2. کلیه 
اسناد و مدارک و اوراق بهاءدار و اوراق عادی و 
به  اعضا هیئت مدیره  از  امضاء هر یک  با  اداری 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غیرتجاری تاكستان )1030222( 
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت گازاستان یزد

)سهامی خاص(
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 فلسفه، بحث درباره امور انتزاعی و بیهوده نیست  اندیشه: رضا داوری اردکانی در مراسم اهدای ششمین دوره  جایزه  بهترین رساله های دوره  دکترای فلسفه گفت: فلسفه بحث الفاظ و اشتغال به مفاهیم 
انتزاعی صورت و ماده و جوهر و َعَرض و علت و معلول نیست، بلکه اگر از این معنا بحث می کند، می خواهد راهی به درک وجود و جلوه های آن بیاید. هیچ تاریخ و دورانی جز تاریخ تجدد بر مبنای فلسفه بنا نشده است. 

متفکران رنسانس طرح نظم عقلی جدیدی را درانداختند و خرد جدیِد تعریف و وصف شده در فلسفه های قرون هفدهم ، هجدهم و نوزدهم صورت بخش جهان جدید است.

جامعه ایران آبستن کتاب های اصیل است©
فراســت خواه،  مقصــود  اندیشــه: 
جامعه شناس ایرانی و استاد برنامه ریزی 
توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش 
و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی درباره 
دالیل ضعف تألیفات در علوم انســانی، 
در گفت وگو با ایبنا گفت: در سال های 
گذشته و بر اساس آمارهایی که از سوی 
مؤسساتی چون خانه کتاب منتشر شده، ترجمه در بسیاری از حوزه ها بر تألیف 
پیشــی گرفته و اساســاً در حوزه تألیف کمتر پرثمر ظاهر شدیم. این روزها در 
سبد اغلب مخاطبان علوم انسانی کتاب هایی را می بینیم که بعضاً ترجمه های 
 عجله ای اما متناســب بــا موضوعات روز جامعه اســت. در موضوعات مختلف 
علوم انسانی اعم از جامعه شناسی، فلسفه، روان شناسی و... کم نیستند مؤلفان 
خارجی که خواندن کتاب هایشان حتی به نوعی مد شده و برای خوانندگانشان 
یک پرســتیژ محسوب می شود. از ســوی دیگر نگاهی به جوایز معتبری چون 
فارابی نشان می دهد چگونه در این سال ها رساله های دکترا به مرجعیت علمی در 
علوم انسانی تبدیل شده اند و سهم کتاب باوجود افزایش کمی عناوین، همچنان 

به لحاظ کیفیت پایین است. 
وی در خصوص این نکته که چرا با چنین مسئله ای مواجه شدیم، ادامه داد: این 
مســئله فقط مربوط به کتاب نیست و مقاله ها در حوزه علوم انسانی دچار افت 
کیفیت شده است. من مدتی پیش در شماره 72 مجله رهیافت مقاله ای با عنوان 
»در رثای مقاله« نوشــته ام که نوعی سوگواری دردناک برای مقاله در ایران بوده 
و در آن تمام مقاالت اصیل علوم انســانی در دو سده گذشته از اختر تا بخارا را 
 مرور، تحلیل محتوا و در هشت نسل صورت بندی کردم. قبالً مقاله های اصیلی در 
علوم انســانی وجود داشــت که حرفی برای جامعه و طنین و پژواکی در اذهان 
داشتند؛ اکنون به نظر می رسد در عرصه مقاله هم دچار افت و تنزل شده ایم. همه 
آثار متنی و پیکره های مکتوب در علوم انسانی به ویژه کتاب این مشکل را دارند. 

به نظر می رسد چند عامل در این وضعیت تأثیرگذار بودند.
استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی به بررسی این عوامل پرداخت و گفت: عامل 
نخست بازار است؛ به این معنی که کتاب به مثابه یک کاال تقلیل یافته است. شما 
به درســتی از تعبیر فست فودی نام بردید که من از آن به »مک دونالدی شدن 
کتاب« یاد می کنم؛ تقلیل و فروکاستن کتاب به کاالیی که ارزش مبادله ای و یا 
حداکثر پرستیژی دارد. برخی دوست دارند کلکسیونی از کتاب داشته باشند. در 
این معنا کتاب داشتن به منزله یک فیگور و پرستیژ است و نوعی مصرف کتاب 
و کتاب به مثابه پرستیژی سطحی از یک سبک زندگی. گاهی هم از کتاب حرف 
زیادی می زنیم اما کمتر واقعاً و به طور جدی کتاب می خوانیم. پس در این معنا 

کتاب کاالیی شده و بخشی از سرمایه داری مصرفی دنیای ماست.
فراست خواه ادامه داد: مسئله دوم اینترنت است؛ شبکه های مجازی و اجتماعی 
دنیایی اســت که در عین رهایی بخشی بودن و آزادی هایی که برای انسان دارد، 
وهمناک است و به تعبیر لیوتار دنیای شبهه ناکی درست می کند که اصرار دارد 
خود را واقعی تر از دنیای واقعی جا بزند. االن صحبت از »مه داده« ها، کالن داده ها، 
داده های بزرگ و... است. خود این ها هم ما را از کتاب به معنای معمول و مأنوسی 
که با آن ها مراوده داشتیم و خاصیتی داشت دور می کند. ما آمادگی چندانی هم 
برای پرتاب شدن به این دوره پسا مدرن نداشتیم و این انبوه اطالعات که انسان ها 
در آن غرق می شوند وضعیت پیچیده ای است. محققان می گویند مشکل بشر، 
اطالعات نیست بلکه فقدان توجه به اطالعات است چون انسان نمی داند به چه 

چیزی در ازدحام اطالعات، توجه و چطور از آن استفاده کند.
وی بــه اهمیت فضای مجازی در این زمینه پرداخت و گفت: این دنیای مجازی 
حریفی شده که بی رحمانه دنیای کتاب را کرخت کرده، به ویژه در جوامعی مانند 
ما که دوره بحرانی را پشت سر می گذارد. پس این هم عاملی شده که کتاب، این 
مهم ترین اثر دانش بشری در میان ما منزوی شده است؛ در شرایطی که باید کتاب 
بخریم، بخوانیم، بنشینیم درباره کتاب گفت وگو کنیم،  با کتاب ارتباط عینی تر و 
وجودی تر بگیریم، با کتاب ها درگیر شویم و برایمان حس آمیزی داشته باشند و با 
فکر و ذهن ما گالویز شوند، کتاب در وضعیت امروزی فضاهای غالب ما موجودی 

تنها و گمشده است.

 اندیشه/ محمدجواد استادی  آرایه های هنری به 
کار رفته در اماکن مقدسی چون حرم مطهر رضوی 
که رهبر معظم انقالب از آن در این آستان به عنوان 
یک گنجینه هنری یاد می کنند، موضوعی نیست که 
بتوان به هنگام صحبت از هنر و معماری اســالمی 
از جایــگاه آن غفلت نمود. فرصت گفت و گو در این 
زمینه با دکتر حسن بلخاری، نویسنده و پژوهشگر 
فعال در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی که در 
حال حاضر رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران 
و مدیر گروه عالی مطالعات هنر دانشگاه تهران است 
در حرم مطهر رضوی فراهم آمد که قسمت دوم آن 

را از نظر می گذرانید.

اشاره کردید مجموعه مطهر رضوی به لحاظ   
تحقیقی و مطالعاتی یک فضای بکر است، این 
بدین معناست که ما نتوانسته ایم نظریه بومی 

هنری خویش را استخراج و ارائه کنیم؟
دقیقاً همین است. یعنی ما با یک مجموعه عظیم 
مصداقی روبه رو هستیم که باید یک نظام تئوریک 
از آن حمایت و در حقیقت هویتش را بازگو کند و 
تجلی بخشد. آن نظام معرفتی )که باید این کار را 
کند( وجود ندارد. چرا؟ چون ما شیعیان حقیقت را به 
عنوان یک امر مکنون دوست داریم و معتقد هستیم 
اگر حقیقت را عریان کنیم از قداست آن کاسته ایم. 
بنا به اطالعاتی که بنده دارم از لحاظ اشیای فلزی، 
هنری، در مســئله کتابت و در هر مسئله ای و هر 
چیزی که فکر کنید ما با یک کنز و گنجینه هنری 
بکر روبه رو هســتیم؛ چرا؟ چون در طول تاریخ هر 
هنرمندی عاشق این بوده برجسته ترین کارش را برای 
امام رضا)ع( انجام دهد. من این مجموعه را به صورت 
مطلق سزاوار بیان عنوان مکتب می دانم. کار هنری 
که در این حرم مطهر انجام شده با عشق و مبتنی 
بر اعتقاد و نه وظیفه انجام شده است. بدیهی است 
محصول وظیفه با محصول عاشقی متفاوت است.

در    معاصر  در دوران  نور  از  اســتفاده 
به یک جنبه  برخالف گذشــته  معماری 
صرفاً کارکــردی تقلیل یافته و جنبه های 
معنایی و هنری نــور را ندارد. می خواهم 
در بحث نــور و کارکرد هنری اش از لحاظ 
زیبایی شناختی و معنایی در مجموعه حرم 

مطهر صحبت کنید. 

در مورد بخش اول یعنی کارکرد نور فقط یک جمله 
عرض کنم؛ نور در حکمت اسالمی نقش ُمظِهریت 
دارد. نور مقام اظهارکنندگــی دارد، وقتی خداوند 
می فرماید »اهلل نور الســماوات و االرض« یعنی در 
حقیقت حضرت حق به نور اظهار می شــود. حال 
اگر هر مســلمانی نیز بخواهد حقیقتی را ابزار کند 
همچون فعل حق، نور مهم ترین عامل مظهریتش 
اســت. بنابراین از لحاظ معنوی فوق العاده است که 
بدانیم این مقام مظهریت در حکمت اســالمی در 
همه ابعاد زندگی مسلمان از جمله هنر و معماری 
وجود دارد. می دانید در تفکر حکمی خودمان با یک 
جهان وحدت ســر و کار داریم. به همان اندازه که 
نماز برایمان مهم است، کوچک ترین سلوک رفتاری 
و جزئــی جامعه نیز مهم اســت. می خواهم از این 
مقام وحدت و جامعیت در جهت تبیین این مسئله 
استفاده کنم که اگر نور در معنا مقام مظهریت دارد 
در هنر و معماری نیز مقام مظهریت دارد. بنابراین 
اگر شما از نور در هنر و معماری استفاده می کنید 
می خواهید یک مفهوم را به صورت جلی و به صورت 
بسیار روشن و در عین حال زیبا بیان کنید، زیرا نور 
نه فقط مقام مظهریت دارد بلکه دارای مقام جمال 
نیز هست. یعنی وقتی می گویید »اهلل نور السماوات 
و االرض« به واسطه نور حق نه تنها هستی به ظهور 
می  رسد بلکه هســتی به زیبایی به ظهور می رسد. 
جالب است بدانید مهم ترین عنصر زیبایی شناسی را 
در تفکر اسالمی نور می دانیم بنابراین استفاده از آن 
به عنوان یک امر ذاتی در هنر و تمدن اسالمی وجود 

داشته است. حال اگر درباره استفاده از نور در ضریح 
مقدس صحبت کنیم باید بگویم با یک نورپردازی 
مفصل در ضریح مقدس روبه رو هســتیم. می دانیم 
امامان)ع( »کلهم نور واحد« هســتند. اصالً صفت 
حقیقی ائمه، نور است و ائمه، نور هستند. بنابراین 
خود امام مظِهر حقایق جاللی و جمالی حضرت حق 
اســت. حال در مضجع حضرت رضا)ع( نیز نور باید 
مقام مظهریت حقیقت را داشته باشد یعنی نه فقط 
به عنوان یک امر زینتی و تزئینی و صرفاً زیباشناسانه 
بلکه بنا به مقام مظهری باید ســراغ حقیقتی برود 
که امام روی آن تأکید کرده است. بنابراین باید نور 
منطبق بر آن حقیقت را پیــدا کند و بازتاب دهد. 
درباره نور ســبز باید بگویم به هر حال سبز، نوری 
است که عرف است و مورد استفاده قرار می گیرد و 
نور سیادت و نور پیامبر اکرم)ص( نیز هست. ائمه)ع( 
فرزندان پیامبر هستند و یک اتحاد در عین تمایز و 
تمایز در عین وحدت وجود دارد و این مسئله باید در 

فرهنگ نیز لحاظ شود. 

روی فرهنگ شیعی می خواهید تأکید کنید؟  
بله، به ویژه در فرهنگ شیعی. به هر حال سبز برای 
ما هم قداســت دارد اما مدیریت حرم با جست وجو 
و گشــتن در احادیثی که وجــود دارد به نور ناب 
فیروزه ای رسیده که اتفاقاً با منطقه خراسان سنخیت 
دارد و اساساً از لحاظ تاریخی و بر بنیاد رنگ ها رنگ 
منطقه خراســان فیروزه ای اســت. این مسئله نیز 
صرفاً به معادن فیروزه خراســان باز نمی گردد و به 

نکات و مسائل دیگر نیز مرتبط 
اســت. اما چرا رنــگ فیروزه ای 
برای ضریح انتخاب شده است؟ 
اگر در احادیث و روایات تتبع و 
جســت وجو کنیم به این روایت 
خواهیم رســید کــه جبرئیل 
قطعه ای فیــروزه را بــه عنوان 
هدیه از بهشت برای پیامبر)ص( 

می آورد و بعد حضرت رسول)ص( 
این فیروزه را به امیرالمؤمنین)ع( 
هدیه می دهند. روایتی دیگر داریم 
که خداوند می فرمایند دستی را 
که رو به ســویش بلند شود و در 
این دست انگشتری از فیروزه باشد 
محال است بدون اجابت بازگرداند. 
من تأکید می کنم رنگی که برای 
ضریح مطهر انتخاب شده مبانی 
قدســی و معنوی کامالً روشنی 
دارد. نکتــه بعدی اینکه به لحاظ 

تاریخی، از زمان خوارزمشاهیان استفاده از رنگ های 
فیروزه ای در هنر اســالمی باب می شود. در گنبد 
ســلطانیه برای نخســتین بار یک گنبد فیروزه ای 
عظیم ســاخته می شود و فیروزه ای نسبتی با تفکر 
شیعی پیدا می کند. چرا؟ چون الجایتو قصد داشت 
پیکر مطهر ائمه اطهار)ع( را به آنجا منتقل کرده و در 
آنجا دفن کند. در گنبد سلطانیه ای که قرار بود مرقد 
امامان شیعه باشد، رنگ ها و آرایه های شیعی و اصوالً 
حکمت هنر شــیعی ظهور پیدا می کند. وقتی قرار 
است یک مکان را به عنوان مقدس ترین مکان شیعه 
در کل جهان بسازید نظریه پردازان شیعه می آیند 
و رنگ فیروزه ای را به عنوان رنگ شــیعه در قلمرو 
ایــران باب می کنند. پس عالوه بر آن معانی، حتماً 
باید توجه کرد که در مکتب تاریخی ما نیز فیروزه 

چنین ظهور و نسبتی با شیعه دارد. 
سومین مسئله زیبایی شناسی است. من در بازدیدی 
که داشتم دیدم تالقی بسیار وسیع رنگ فیروزه ای با 
نقره های ضریح مطهر فوق العاده تأثیرگذار شده است. 
می دانید فیروزه ای ترکیب ســبز و آبی است و این 
دو رنگ جزو رنگ های سرد محسوب می شوند ولی 
تلفیق این ها یعنی فیروزه ای، گرم است. فیروزه ای به 
خصوص زمانی که این رنگ با نقره ای سفید تلفیق 
می شود فضایی ایجاد می کند که به نظر من فضای 

تعالی است. می دانید سفید رنگ 
محبوب پیامبر)ص( و رنگ تجرد 
و رنگ تطهیر اســت. به همین 
دلیــل ما از نقــره در این قلمرو 
استفاده می کنیم. حاال تلفیق آن 
تفکر شیعی، مبتنی بر اهمیت و 
معنویت سنگ فیروزه و در عین 
حال گــرم بودن و کنتراســت 
زیبایی شناسانه اش با نور سفید نقره 
فضایی فوق العاده ایجاد می کند؛ به 
گونه ای که جــزو محاالت ابدی و 
ازلی است که کسی با ذوق و عقل 
سلیم به ضریح با نور فیروزه ای نگاه 
کند و متأثر نشــود و از این رنگ 
بهــره ای از معنا و معنویت نگیرد. 
من از این نورپردازی ضریح مطهر 
حضرت رضا)ع( واقعاً دفاع می کنم 
و ایــن را به عنوان یک رنگ کاماًل 
ویژه که بازتاب تفکرات شیعی در 

هنر و معماری است، ارزشمند و مهم می دانم.

در این مدتی که به واسطه بیماری کرونا و   
رعایت مسائل بهداشتی، مردم به بخش هایی 
از حرم چون روضه منوره دسترسی ندارند، 
تحوالت گسترده ای با همین رویکردی که 
اشاره کردید در حال رقم خوردن است. شما 
مجموعه اقدامات انجام شده در مسیر اصالح 

آرایه های هنری را چگونه می بینید؟
آن چیزی کــه در رواق اهلل وری خــان دیدم واقعاً 
برتر از مکتب اصفهــان در معماری بود و می دانم 
99 درصــد محققــان معمــاری از اینکه چنین 
چیــزی وجود دارد بی اطالع هســتند. نکته دیگر 
که نمی توانم نگویم، اینکه مجموعه مدیریت حرم 
با یک نورپردازی بســیار زیبا این جلوه های هنری 
ناب مکتب اصفهان را به رخ می کشد و بیننده یک 
فضای فوق العاده عرفانی و معنوی را تجربه می کند. 
برخی در دوره هــای تاریخی دیگر آمده  و مواردی 
را انجام داده انــد که اصالت معماری را تا حدودی 
مخدوش کرده اســت، ولی چیــزی که من اکنون 
دیدم این اســت که مدیریت حرم مطهر بر اساس 
مطالعات بسیار دقیق به دنبال بازگرداندن اصالت 

بوده و این بسیار مهم است. 

گفت و گوی قدس با دکتر حسن بلخاری )قسمت دوم(

رنگ فیروزه ای ضریح مطهر مبانی قدسی، معنوی و زیبایی شناختی دارد
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شرکت مسکن و عمران
 قدس رضوی 

در نظر دارد دو واحد آپارتمان واقع در 
شهرستان ارومیه را به فروش برساند  
 www.omqo.com عالقمندان به سایت

مراجعه نمایند .

شرکت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
به  خراسان   غله  کل  اداره  کارکنان  مصرف  تعاونی 
شنبه  روز  ظهر   13 ساعت  در   4937 ثبت  شماره 
غله  شرکت  نمازخانه  محل  در   1399/08/17 مورخه 
طالب   کوی  در  واقع   5 منطقه  بازرگانی  خدمات  و 
لذا خواهشند است  چهارراه سیلو تشکیل می گردد 
اعضا محترم شرکت تعاونی مصرف به منظور شرکت 
رسانند  بهم  حضور  مقرر  موعد  در  مذکور  مجمع  در 
در  حضور  امکان  که  محترم  اعضا  از  کدام  هر  ضمنا 
جلسه برای آنان مقدور نمی باشد می توانند وکالت 
خود را به صورت کتبی به یکی از سهامداران تحویل 
نمایند قابل ذکر است که هر یک از اعضا می توانند 
را  نفر  یک  عضو  غیر  افراد  و  نفر  حداکثردو  وکالت 

قبول نماید
دستور جلسه : 

1- گزارش هیات مدیره و بازرسین  
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی 

سال 1396 شامل عملکرد ترازنامه 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 
برای مدت سه سال 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی 

هیئت مدیره
شرکت تعاونی مصرف غله خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

اداره کل غله خراسان
به شماره ثبت 4937 ) نوبت دوم (
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برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 1399، با مشخصات 
زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اس��ناد مناقصه به شرح زیر اقدام 

فرمایند.
موضوع مناقصه: مناقصه خرید 3000 دستگاه ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان روگوفسکی )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(

* مهل��ت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاری��خ 1399/08/06 تا تاریخ 1399/08/12 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز س��ه ش��نبه 
1399/08/27 می باش��د تاریخ گش��ایش پاکات س��اعت 13:00 روز ش��نبه 1399/09/01 می باش��د . مناقصه گران می توانند اس��ناد را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت http://setadiran.ir  در قبال پرداخت مبلغ 500.000 ریال به حس��اب س��پرده س��پهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر 

درآمدهای این شرکت از طریق سامانه دریافت نمایند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگزاری اس��ناد بص��ورت کامل و بدون نقص در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اس��ناد 
فیزیکی)پاکات: ارزیابی کیفی و "الف-تضمین شرکت در مناقصه"( نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی مبلغ 832.500.000 ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی )فرآیند ارجاع کار( 
به نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به ش��ماره ش��با IR 800190000000100696938003 حس��اب )بانک صادرات( به نام ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 

خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 10. 058-31777413( 
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امض�اء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

بیایید پرده ها را کنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم.

 آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 99/325

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 

س���ند وفاکتور فروش خودرو و شناسنامه)برگ سبز( 
نوع س���واری سیس���تم پژو تی���پ PARS-TU5  مدل 
1395 رنگ سفید شماره موتور164B0082138 شماره 
شاسی NAAN11FE0GH717210 شماره پاک 563ج 
95 ایران 95 بنام جمش���ید دکالی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
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1 -دستگاه مناقصه گزار: 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 : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات کار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-کاش��مر-گناباد-مه والت در مقیاس 

1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،480  هکتار

6 -مبلغ کل : )10،366،400،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و کاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه مبلغ )519،000،000 ریال ( می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - 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 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /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 شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /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 میگردد 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 .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاکتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/28 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 تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-
روستا های زیر مجموعه شهرستان های بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-کاشمر-گناباد-مه والت(

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی
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1 -دستگاه مناقصه گزار: 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 : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات کار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بردس��کن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیش��ابور در مقیاس 

1/500 برابرپیش قرارداد
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،542 هکتار 

6 -مبل��غ کل : )10،794،200،000 یال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و کاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
7-مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه مبلغ )540،000،000 ریال ( می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��رکت ه��ای مجاز ک��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /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 شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /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 میگردد 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 .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاکتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 م�ورخ  1399/08/29 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 تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-
روستا های زیر مجموعه شهرستان های بردسکن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیشابور(

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای بجستان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه

3 -موض��وع : انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراض��ی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای بجس��تان، تربت 
حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه برابر پیش قرارداد

4 -شرح مختصری از مشخصات کار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
بجس��تان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه مطابق مش��خصات اعالم ش��ده در پیوست ش��ماره 2 پیش قرارداد این 

اسناد که جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 722،000 هکتار

6 -مبلغ کل : )36،100،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و کاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبل��غ تضمین جهت ش��رکت در مناقصه مبل��غ )1،805،000،000 ریال ( می باش��د که بصورت ضمان��ت نامه بانکی یا 
واریز وجه نقد به حس��اب سپرده ش��ماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000

207655848002بانك ملی ش��عبه ثبت اس��ناد بنام اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمرکز وجوه 
سپرده ارائه گردد .

8 -ش��رکت ه��ای مجاز ک��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه 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 25 /08 /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 .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاکتهای الف /ب /ج ساعت 13:00 م�ورخ  1399/08/27 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 انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا 
مرحله تثبیت شهرهای بجستان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه(

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

برگ س���بز خودروی کامیونت ون نیسان مدل 1387 
رن���گ آب���ی روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 596ع59 
ایران 12  ش���ماره موتور 462366 و ش���ماره شاس���ی 
NAZPL140TBL172952 ب���ه مالکیت س���ید محمد 
الماس���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 
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»فرهنگ موضوعی احادیث امام مهدیf« زیر چاپ رفت فارس: »فرهنگ موضوعی احادیث امام مهدی)عج(« حاصل پژوهش های علی کورانی، محقق شهیر حوزه فرهنگ مهدویت است که توسط انتشارات 
جمکران به زیر چاپ رفت. این اثر شامل ۴۰ فصل بوده و دسته بندی کاربردی و منظمی دارد، به نحوی که می تواند برای محققان و مشتاقان در موضوعات آخرالزمانی و موعودشناسی، بسیار کارآمد باشد. نویسنده در 
این اثر به ابعاد و موضوعات جدیدی در ارتباط با مهدویت و موعود به صورت جداگانه پرداخته است. این کتاب بر مبنای احادیث شیعی است و از احادیث اهل سنت به عنوان مؤید و مکمل مباحث استفاده شده است.

رونمایی از سامانه های »جهد«، »سحاب« و »تحریر«

 همایش ملی »هوش مصنوعی و علوم اسالمی«©
در قم آغاز به کار کرد

رسا: آیین افتتاحیه نخستین همایش ملی 
»هــوش مصنوعی و علوم اســامی« روز 
گذشته در سالن همایش های مدرسه علمیه 

معصومیه برگزار شد.
مینایی، دبیر علمی نخستین همایش ملی 
هــوش مصنوعی و علوم اســامی در این 
مراســم با بیان اینکه هــوش مصنوعی به 

معنای توانایی ماشین و رایانه برای انجام کار پیچیده و حل مسائل سخت است، گفت: بر 
اساس آیه 60 سوره انفال واجب است که ما با تکنیک های جدید مجهز شویم؛ استفاده 
از هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری توانمندساز، دیتاهای بسیار قوی را در اختیار 
محققان قرار می دهد. وی ادامه داد: اســتفاده از هوش مصنوعی در جنگ نرم و فضای 
ســایبری در شرایط کنونی امری واجب است، زیرا ما باید فقهای خود را به ساح های 
علمی و توانمندساز مجهز کنیم؛ ما باید در راستای اهداف خود نیروی الزم را از طریق 

هوش مصنوعی تربیت کنیم و این همان چیزی است که دشمن از آن هراس دارد.
مینایی با بیان اینکه قوای ســه گانه در راستای هوشمندسازی یا به عنوان مثال دولت 
الکترونیک باید از ابزار هوش مصنوعی اســتفاده داشته باشند، عنوان کرد: سامانه های 
هوشمند »جهد«، »ســحاب« و »تحریر« امروز رونمایی می شود که هر کدام امکانات 
ویژه ای را در اختیار محققان و فقها قرار می دهد؛ این ســامانه ها بومی است و اطمینان 

داریم بیگانگان دسترسی به داده های ما ندارند.
وی با تأکید بر اینکه موتور جست وجوی جهد تازه متولد شده و از همه همکاران دعوت 
می شود تا با هم افزایی آن را تقویت کنیم، ابراز کرد: رسیدن به پروژه »ناصر جامع فقیه« 
در صورتی تحقق پیدا می کند که همگان به جای موازی کاری؛ فعالیت های هم افزا داشته 

باشند و به ما یاری کنند.
همچنین حجت االسام بهرامی در این مراسم به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده 
و در دست انجام پرداخت و ادامه داد: به برکت حمایت و دوراندیشی رهبر معظم انقاب 
در سه دهه گذشته، فعالیت در زمینه فناوری اطاعات در حوزه آغاز شده که ثمره آن 
امروز خود را در نسخه های دیجیتال علوم اسامی نشان داده است. وی عنوان کرد: امروز 
بیش از 300 نرم افزار علوم اسامی در رشته های مختلف از سوی شخصیت های حوزوی 
ساخته شده که در اختیار عاقه مندان قرار گرفته است؛ همچنین نرم افزارهای موبایلی 

بسیاری نیز داریم که در حال ارائه خدمت هستند.
حجت االسام بهرامی تأکید کرد: نسلی از پژوهشگران حوزوی در مرکز تحقیقاتی نور 
تربیت شــده اند که مسلط و مسلح به منطق رایانه، فضای مجازی و فناوری اطاعات 
هستند؛ به عبارت دیگر نسلی از مهندسان آشنا با کلیات علوم اسامی را تربیت کرده ایم 

که می توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.

هدایت جامعه اسالمی در عصر غیبت، رسالت سنگین فقها و علمای دین»
آیت اهلل اعرافی نیز در این نشســت، هدایت جامعه اســامی در عصر غیبت را رسالت 
سنگین فقها و علمای دین دانست و عنوان کرد: ائمه معصومین)ع( پس از امام رضا)ع( 
عقل و ذهن جامعه اســامی را برای عصر غیبت و ارتباط با علمای دین و شــریعت 
آماده سازی کردند. وی خاطرنشان کرد: با الهام گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
و مراجع بزرگوار تقلید در مسیر بزرگی قرار گرفته ایم که مقداری از آن را طی کرده و 

باید تاش کنیم تا به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
عضو فقهای شــورای نگهبان ابراز کرد: حوزه در پرتو هدایت های رهبر معظم انقاب، 
مراجع تقلید و مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه بیش از 100 پروژه را مورد توجه 
قرار داده است و در قلمرو مباحث فضای مجازی و مسائل مربوط به هوش مصنوعی در 
کنار ده ها طرح گام هایی را برداشته است. وی تأکید کرد: در اسناد کان و نظامات جامع 
حوزه دو یا ســه سند مرتبط با فضای مجازی است که در آموزش و پژوهش گنجانده 
شده و در درخت واره جامع حوزه یکی از قلمروها حوزه های مجازی و مسائل مرتبط با 

آن محسوب می شود که مقدماتش آغاز شده است.
گفتنی است، پیام حضرات آیات صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی نیز در این مراسم قرائت 
و در پایان نیز از سامانه »جهد«، »سحاب« و »تحریر« با حضور آیت اهلل اعرافی رونمایی شد.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان   
حجت االسام والمســلمین ناصر جهانیان، 
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسامی که به مناسبت دهه وقف با ما 
گفت وگو می کرد، با بیان اینکه وقف در مکتب 
اقتصادی اسام برنامه ای برای تنظیم زندگی 
اقتصادی در جامعه است، می گوید: در صورت 
نهادینه شــدن وقف در جامعه سختی ها و 
مشکات ناشی از رواج ظلم و بی عدالتی در 
زندگی اقتصادی حل می شود. برای بررسی 
جایــگاه نهاد وقف در مکتب اســام باید به 
عناصر مختلفی ماننــد انگیزه واقفان، هدف 
نهــاد وقف، عدالت اجتماعــی و دیگر موارد 
توجه کرد و در نظر داشــته باشــیم نقشی 
که وقف در تمدن اســامی ایفا کرد در ابعاد 
گوناگون پیشرفت اقتصادی عادالنه و معنوی، 
امت ســازی بود.او اضافه می کنــد: اگر نظام 
اسامی پنج هدف معنویت، پیشرفت، امنیت، 
عدالت و نظم نوین بین الملل یا به عبارت دیگر 
امت سازی دارد، خرده نظام وقف نیز همین 
اهداف را داشته و پیگیری می کند. برای بهبود 
معیشت فقرا و رشد اقتصادی عادالنه باید دو 
کار صورت پذیرد؛ ابتدا باید رشــد اقتصادی 
ایجاد و ارتقا پیدا کند و دیگر اینکه این رشد 

اقتصادی به نحو عادالنه و موافق فقرا باشد.
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسامی بیان می کند: در طول تاریخ 
تمدن اســامی نهاد وقف نقــش خود را به 
خوبی ایفا کرده اســت، به ویژه هنگامی که 
دولت ها و نظام های سیاسی با ظلم، ضعف و 
فساد مواجه بودند، در آن صورت وقف برای 
بخش های دولتی و بازار نقش جبرانی داشت. 
به ایــن ترتیب که با افزایش ســرمایه های 
فیزیکی و انسانی و مدیریت بهینه، دو سرمایه 
فیزیکی و انســانی توانست رشد اقتصادی را 
ارتقا داده و ســرمایه ها را در مسیری سوق 
دهد که برای فقرا و طبقات متوسط به پایین 
درآمدزایی داشته باشد. به طور نمونه با کمک 
وقف برای نیازمندان غذا تهیه یا معیشت آن ها 
تأمین می شد. بنابراین بیمارستان های وقفی، 
کاروانسراها، نواخانه ها، قنات، باغ ها، بستان ها، 

گرمخانه ها و بســیاری از مراکز وقفی دیگر 
ساخته شد و به کمک نیازمندان آمد.

نقش وقف در بهبود معیشت مردم»
حجت االسام والمســلمین جهانیان یادآور 
می شــود: زمانی که مغول ها به کشورهای 
اســامی حمله کرده بودند و تمدن اسامی 
تحت نفوذ آن هــا بود، مراکزی به نام خانقاه 
ایجاد شد و فقرا در آن مکان ها قرار می گرفتند. 
آن ها سرپناه داشتند و غذای گرمی برایشان 
از طریق اوقاف تهیه می شد. وقف در انباشت 
سرمایه های فیزیکی و انسانی هم نقش بسیار 
اثرگذاری داشته و دارد. دانشگاه ها، نظامیه ها، 
مدارس و حوزه های علمیه، مساجد و بسیاری 
از مراکز علمی حتی بیمارســتان ها همه با 
کمک نهاد وقف راه اندازی و اداره می شد. وقف 
در نهادی مانند بیمارستان به کمک می آمد تا 
سرمایه انسانی بیمار را سالم کند و وقتی بیمار 
سامتی پیدا کرد مستقل شده و برای خود 

درآمد کسب می کند.
او می افزایــد: نهــاد وقف نقــش مهمی در 
طول تاریخ تمدن اســامی ایفــا کرده و در 
موقعیت هــای مختلف به بهبود معیشــت 
مردم کمک کرده است. ضمن اینکه بسیاری 
از مراکــز اقتصادی و تجــاری وقفی هم به 
اشــتغال کمک کرده و درآمدزایی داشــته 
است. درآمدی که به طور مستقیم برای فقرا 

اختصاص پیدا می کرده است.

این پژوهشگر اقتصادی به سخنان اخیر مقام 
معظم رهبری در جمع اعضای ســتاد ملی 
کرونا نیز اشاره کرده و می گوید: همان طور 
که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود 
اعام کردند، در شرایط حاضر باید خیران به 
کمک دولت بشتابند. دولت اکنون به خاطر 
تحریم ها، شرایط پیش آمده به دلیل بیماری 
کرونا و مشکات دیگر در کمک به محرومان 
و مردم فقیر دست بسته ای دارد و الزم است 
تمام افراد، نهادها و ارگان ها پای کار بیایند. در 
این راه باید همه سفارش های معصومین)ع( 
را چراغ راه خــود قرار داده و از یاد نبرند که 
آن  بزرگان سفارش های بسیاری برای کمک 
به محرومان کرده و خود بی تاب فقرزدایی و 

رفع مشکات معیشتی مردم بودند.

اعتماد متقابل و شفافیت، باالترین »
سرمایه وقف

عضــو گروه اقتصاد اســامی پژوهشــکده 
نظام های اســامی عنوان می کند: رســول 
اسام)ص( در روایتی فرموده است فردی که 
بتواند حاجت نیازمندی را برآورد ولی دست 
رد بر سینه او زند، گناهش چون گناه باجگیر 
اســت و در قیامت با چهره ای ســیاه ظاهر 
می شود. با استناد به این روایت و روایت های 
مشابه بسیاری که در این زمینه آمده است 
وظیفه تمام خیران و افراد ثروتمند که مازاد 
بر حد کفاف معیشت زندگی خود دارند این 

است که به اندازه وســع خود به نیازمندان 
کمک کنند. این اســتاد اقتصاد اســامی 
ورود ســریع خیران به حوزه آسیب دیدگان 
از بیمــاری کرونا را الزم دانســته و تصریح 
می کند: باید خیــران و واقفان پای کار آمده 
و بنگاه وقفی درســت کنند. در این راســتا 
اطاعات افرادی که بیمه بیکاری نداشــته و 
آسیب دیده اند یا کار خود را از دست داده و 
نمی توانند معیشت خود را تأمین کنند به طور 
مستقیم جمع آوری کرده و با شناسایی از هر 
طریق که می دانند مانند مساجد محل، دولت 
و... به طور مستقیم به کمک نیازمندان بیایند. 
درِ این بنگاه ها و مؤسسه ها با توجه به نیازهای 
نامحــدود و عرضه دارایی محدود همیشــه 

باز اســت. البتــه در این راه 
کارهای بسیار انجام می شود 
که هر از گاهی بخشی از آن 
رسانه ای می شــود اما هنوز 
هم جای کار بسیاری در این 

حوزه وجود دارد.
حجت االســام والمسلمین 
جهانیان در پایــان با بیان 
اینکه همــه می توانیم واقف 
باشــیم تأکیــد می کند: با 
پشتوانه اعتماد مردمی و با 
کمک ها و وقف های کوچک 
انجمن ها،  بانــی شــدن  و 
هیئت های مذهبی، مساجد 
و... می توان به راحتی بنیاد 
خیریــه وقفی ایجــاد کرد. 
کمک های  کــه  بنیــادی 
کرده  را جمع آوری  کوچک 
و کارهای بزرگی در جامعه 

انجام دهد. البته الزمه تحقق چنین هدفی 
ســازماندهی مؤمنانه و اعتماد متقابل است. 
باید مدیران این تشــکیات با هدف کسب 
رضایت خداوند فعالیت کرده و تمام کارهای 
آن ها شــفاف و سالم باشد. بدانیم وقف نهاد 
بســیار مقدسی اســت که اگر مفاد آن را با 
شــفافیت و به خوبی اجرا کنیم، مردم برای 

همکاری بیشتر در آن راغب می شوند.

نقش وقف در بهبود اقتصاد و معیشت جامعه، در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین جهانیان 

وقف باید دغدغه تمام مردم شود

وقف نهاد بسیار 
مقدسی است که 
اگر مفاد آن را با 

شفافیت و به خوبی 
اجرا کنیم، مردم 

برای همکاری 
بیشتر در آن راغب 

می شوند

بــــــرش

 انسان ها در آخرت ©
با امامشان شناخته می شوند

رســا: آیت اهلل ســیدمحمدمهدی میرباقری در 
حسینیه آیت اهلل حق شناس)ره( گفت: انسان ها در 
عالم آخرت با امامشان شناخته می شوند. وی ادامه 
داد: در قرآن کریم دو نوع امام ذکر شــده؛ نخست 
امامی که انسان ها را به سوی خداوند متعال دعوت 
می کند و دیگر امامی که می خواهد انســان ها به 
سوی جهنم هدایت شوند؛ انسان ها در انتخاب این 
دو امام اختیار دارند و همه ابتائات و امتحانات دنیا 

نیز بر پایه همین انتخاب استوار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به اینکه 
امامان معصوم منتخبان الهی هستند، اظهار کرد: 
اگر انسان دنباله رو امام معصوم باشد خداوند متعال 
لغزش های او را پــاک می کند اما چنانچه فرد به 
دنبال امام غیر الهی بــرود بی دین از دنیا خواهد 
رفت. وی ادامه داد: انسان باید در برابر امام معصوم 
سه خصوصیت مواالت، تبعیت و تسلیم را داشته 

باشد تا در قیامت با ائمه معصومین محشور شود.
رئیس فرهنگستان علوم اسامی قم با بیان اینکه 
امام حــق و باطل در عالم دنیا همــواره در حال 
درگیری هستند، عنوان کرد: خداوند از انسان عهد 
گرفت تا ابلیس را بندگــی و اطاعت نکند و تنها 
حضرت حق را بنده باشد؛ خداوند متعال از بندگی 
و عبادت انسان هیچ نفعی نمی برد بلکه همه بهره 
این بندگی تنها نصیب انسان می شود. وی با بیان 
اینکه مستکبران همیشه در طول تاریخ به دنبال 
این بودند که ملت ها در برابر آن ها احســاس ذلت 
و حقارت کنند، اظهار کرد: این تقسیم بندی هایی 
که امروز به عنوان کشور توسعه یافته و توسعه نیافته 
یا پیشرفته و غیرپیشرفته مطرح می کنند همه و 
همه در راستای تحقیر ملت هاست تا عاوه بر غارت 
منابع کشورها بتوانند انســان ها را نیز برده خود 
کنند؛ امام معصوم درصدد هدایت اســت تا عزت 

انسان ها حفظ شود و تنها بنده خداوند باشند.
آیت اهلل میرباقری ادامه داد: انسان باید طرح و نقشه 
ابلیس، اولیای طاغوت و مســتکبران را بشناسد و 
تنها براســاس طرح الهی عمل کند؛ اولیای الهی 
خواستار نجات انســان ها از دام ابلیس هستند و 
نخســتین اقدام غفلت زدایی اســت. وی پیروزی 
حزب اهلل را در برابر حزب ابلیس قطعی دانســت و 
خاطرنشــان کرد: حزب اهلل کسانی هستند که در 
کنار امیرمؤمنان علی)ع( قرار دارند و پیروزی آنان 

در برابر دشمنان و مستکبران قطعی است.

معارفمعارف
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گزارش

گفتار

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۴۹5 آقای علی نکوئی شیروان  فرزند رمضان در ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت 3۰5 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۶۸۸۲ فرعی مجری شده از پالک ۲۸۴فرعی از13 اصلی باغات 

واقع دربخش5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان نکوئی شیروان
۲-برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۴۹۷ آقای علی امانی فرزندرضا  در  1/۲5دانگ مش��اع از ششدانگ به 
استثناء ثمن اعیان  یک باب منزل مسکونی به  مساحت11۸/۶۰ متر مربع قسمتی از  پالک 1۲۴۹فرعی از۲  اصلی 

مزرعه حصار واقع دربخش5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای رضا امامی 
3-برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۴۹۸  خانم مریم محجوبی  فرزندابوالقاس��م   در۴/۷5دانگ مش��اع از 
ششدانگ به انضمام ثمن اعیان  یک باب منزل مسکونی به مساحت 11۸/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک  1۲۴۹فرعی 

از۲ اصلی مزرعه حصارواقع دربخش 5قوچان ازمحل مالکیت رضاامامی وخودمتقاضی
۴-  برابررأی شماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۲۹۶  آقای رضاقادری زاده فرزند  علیرضا دردودانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب منزل به مس��احت 151/۸۰ مترمربع قس��متی از پالک  باقیمانده ۶۹۸فرعی از۲اصلی مزرعه حصار واقع 

دربخش5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای اکبر زارع ابراهیم آباد 
5-براب��ر رأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۲۹3آقای علیرضا قادری زاده فرزند  محمدعلی دردودانگ مش��اع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/۸۰ مترمربع قسمتی ازپالک باقیمانده ۶۹۸فرعی از۲  اصلی مزرعه  

حصار واقع دربخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای اکبرزارع ابراهیم آباد
۶-برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۲۹۴آقای امیر قادری زاده  فرزند علیرضا در دودانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب س��اختمان به مساحت  151/۸۰مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده ۶۹۸فرعی از۲اصلی مزرعه حصارواقع 

دربخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقای اکبرزارع ابراهیم آباد
۷-برابررأی ش��ماره13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰1۲۷۸آقای جوادس��رایدار فرزند میرزا محمددرشش��دانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 1۴۲مترمربع قسمتی ازپالک باقیمانده ۲اصلی مزرعه حصار واقع دربخش5قوچان  خریداری 

ازمالک رسمی آقای مصطفی مهدوی وورثه مهدوی
۸- برابررأی ش��ماره 13۹۶۶۰3۰۷11۴۰۰۰3۲۸آقای کورش رس��تم زاده فرزنداسمعیل درششدانگ یکباب خانه 
به مس��احت ۸۶۲/5۲مترمربع قس��متی ازپالک 13۹۸فرعی از۲5اصلی زوارم قطعه۲شیروان واقع دربخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای سهراب رستم زاده
۹- برابررأی شماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰11۸۰آقای جواد جوادیان ثانی فرزندحسینعلی  درششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت ۲۴/1۰مترمربع قسمتی ازپالک ۴۸۸اصلی واقع دربخش5قوچان خریداری ازمالک رسمی آقایان ببرخان 

نیری وفوالد محمد مظفری
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-۹۹۰۸۲53
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۰۸/۲1
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای سیدباباموس��وی عبدآباد به ش ش ۶۸۰فرزند مرحوم سیدحس��ن به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 3۸شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک   باب منزل بشماره    پالک ۶۷۸ فرعی مفروز ومجزی 
ش��ده  از۴۲۰فرعی از ۲۲ اصلی  واقع در قطعه دو ش��یروان بخش 5 قوچان به آدرس  عبدآباد که متعلق به ایش��ان 
میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  
۴۰5۶۰۲س��ری الف ۸3 صفحه ۲۶۰دفتر۲5۶وشماره ثبت53۰۰۴به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آئین نامه 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 می باشد بایستی ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-۹۹۰۸۲5۴
تاریخ انتشار :۰5 /۹۹/۰۸

اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم نسترن فرهودفرزند محمود  به ش ش  ۴1۴3 به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اس��ناد رس��می شماره یک شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بشماره   پالک ۸1۸ فرعی مفروز ومجزی 
شده از۴1۸فرعی  از 1 اصلی  واقع در قطعه۴شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان فلسطین ۲5که متعلق به  
ایشان میباشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی  ۹1۴۲۶۶س��ری ب ۹۴ذیل دفترالکترونیک بشماره  13۹5۲۰3۰۷11۴۰۰۲5۲۹ نام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده است  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آئین نامه 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 می باشد بایستی ظرف 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار :۰۶ /۹۹/۰۸  آ-۹۹۰۸۲۷۷

اکبراقبالی - سرپرست اداره ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مجتبی مهاجری با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت تمامی  ششدانگ 
پالک1۰۹3۷/۲۰/15۰-  اصلی واقع در بخش ثبت یک قم در دفتر امالک الکترونیکی13۹۹۲۰33۰۰۰1۰11۰۴1 
بنام آقای مجتبی مهاجری ثبت و س��ند مالکیت به ش��ماره مسلسل 5۴۹۰۲۰ج/۹۸صادر و تسلیم شده است که از 
طرف مالک اعالم  گردیده است سند مالکیت مزبوربه علت اسباب کشی مفقود شده است،که در حال حاضر در این 
اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد ، لذا مراتب طبق تبصره 1 اصالحی از ماده 1۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند 
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 1۰ 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 خواهد .  م الف:131۸۲  آ-۹۹۰۷۲۷3
داوود فهیمی -  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم سکینه وطن خواه گنجی  برابر درخواست وارده شماره 1/۲1۶۶1-13۹۸/11/13با ارائه دو برگ 
استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی۷۹۴ از1۰۲53  اصلی واقع در بخش یک 
قم، که در دفتر۴۷۸ صفحه۲۲3 ذیل ثبت 1۰5۸35 بنام سید احمد رضوی ثبت و سند مالکیت ۰31۹1۹3صادر 
و تسلیم شده است سپس برابر سند قطعی شماره 1۰5۸35 دفتر ۲۰قم به ایشان)سکینه وطن خواه گنجی(منتقل 
ش��ده اس��ت و مغادیری بغیر واگذار شده است که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است، لذا به 
اس��تناد تبصره 1 اصالحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کس��ی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف 1۰ 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 خواهد. م الف:131۸۰  آ-۹۹۰۸۲۷۴
فهیمی نیک -  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم  آقای غالمحسین حسنی بموجب وکالت نامه های شماره 5۹۴۲۹ و5۹۴۲۸-13۹۹/۰5/۲1 دفتر 5۹ قم اعالم 
داشته  است که اسناد مالکیت 1۶111 سهم مشاع از ۷۸۶۲5۰ شش دانگ   پالک ۴۶ از 113۹5- اصلی واقع در 
بخش ثبت 1 قم که دفاتر الکترونیکی  شماره 13۹۶۲۰33۰۰۰1۰1۶۷۹۸ و13۹۶۲۰33۰۰۰1۰1۶۷۹۹ بنام حسن 
کاشفی فرد  و سعید راستی  ثبت و اسناد مالکیت ۹۷۶11۸ب۹5 و۹۷۶11۷ب۹5  صادر و تسلیم شده است .سپس 
از طرف ایشان اعالم گردیده است اسناد مالکیت مزبور  به علت جابجایی مفقود گردیده است  که در حال حاضر در 
این اداره  در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره۲ اصالحی از ماده 1۲۰آئین نامه ثبت  
به آن دفتر خانه ابالغ می شود  که در دفتر مربوط ثبت که چنانچه ما بین بخواهند  به وسیله سند مالکیت اولیه  یا 
المثنی معامله ای انجام دهند  قبل از انجام معامله وضعیت ملک استعالم  و در صورت نبودن مانع نسبت به تنظیم 
سند برابر مقررات اقدام شود  و در صورت ارائه سند مالکیت اولیه  عین سند مذکور را اخذ و عینا به این اداره ارسال 

دارند./آ - ۹۹۰۸۲۷5  م الف:131۸۴
داود فهیمی نیک   - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای سید علی محمد میررحیمی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت 
تمامی 1۴۹/5۰سهم مشاع از۷۰۷۹/5۰سهم ششدانگ  پالک1/3۰۰/33۸۴-  اصلی واقع در بخش چهار  ثبت قم در 
دفتر۶5صفحه5۹۷ ذیل ثبت۸۷۶۷۹ بنام سید سعید محمدی حسینی نژاد ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 
۰۸1۹۸۲ صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت  طی سند  قطعی۲۶۶5مورخ13۸۶/۰1/1۸دفتر 51قم 
به سید علی محمد میررحیمی انتقال قطعی گردیده است  که از طرف مالک اعالم  گردیده است سند مالکیت مزبوربه 
علت جابجائی  مفقود ش��ده اس��ت،که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد ، لذا 
مراتب طبق تبصره 1 اصالحی از ماده 1۲۰ آیین 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 مدت1۰ 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 خواهد .
رونوشت:به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(  م الف:131۸3  آ-۹۹۰۸۲۲۷۹

داوود فهیمی . -   سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عفت حاجی رضائی باموجب درخواس��ت شماره 1/13۸۲۰-۰۶/۰۷/13۹۹اعالم داشته است که سند مالکیت 
11۴س��هم از۲۸5۲/3۹س��هم ش��ش دانگ پالک۴۹۰1از1۷۹از ی��ک اصلی-اصلی  واقع در بخ��ش ثبت۴ قم در 
دفترالکترونیکی سند مالکیت شماره 5۲۹۰۶3الف۹۷ثبت و صادر و تسلیم شده است. سپس از طرف ایشان اعالم 
گردیده است سند مالکیت مزبوربه علت اسباب کشی مفقود گردیده است،که در حال حاضر در این اداره در شرف 
صدور المثنی به نام ایشان میباشد ، لذا مراتب طبق تبصره۲ از ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت به آن دفتر خانه ابالغ 
می شود که در دفتر مربوط ثبت که چنانچه ما بین بخواهند به وسیله سند مالکیت  اولیه یا المثنی معامله ای انجام 

دهند قبل از معامله وضعیت ملک استعالم  و در صورت نبودن مانع نسبت به تنظیم سند  برابر مقررات اقدام شود  و 
در صورت ارائه سند مالکیت اولیه عین سند مذکور را اخذ و به این اداره ارسال دارند./آ-۹۹۰۸۲۸۰

رو نوشت: به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(  م الف:131۸۷
داوود فهیمی -  سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم

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

امالک واقع در بخش۶ یزد- تفت و توابع
۶ فرعی 1۸۷۴- اصلی – خانم فرشته گلشن نسبت به دو سهم از ۷سهم  از یک سهم از ۸سهم ششدانگ  و ۲سهم 
از۷س��هم ثمینه اعیانی  نصف س��هم از۸سهم شش��دانگ باغ به  پالک ثبتی برابربه مساحت کل 3۴۸/5۰ مترمربع 
بموجب رای ش��ماره 13۹۸۶۰3۲1۰۰۶۰۰15۲۶ مورخ 13۹۹/۰۷/۰1 واقع در تفت انتقال عادی از محمود ش��یخ 

االسالمی مالک رسمی 
لذا به منظوراطالع 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-۹۹۰۸۲۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 13۹۹/۰۸/۰۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 13۹۹/۰۸/۲1
امیرحسین جعفری ندوشن - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای مصطفی ش��هولی بر فرزند مرادمحمد بشماره شناسنامه ۴3۶۴ به شرح دادخواست به کالسه ۹۹/۷۷1 از این 
دادگاه درخواس��ت نموده چنین توضیح داده که مهیم شهولی بر بشماره شناس��نامه ۲۹5 در تاریخ ۹۹/۰۷/11 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق 
پدرمتوفی ۲- زکریا ش��هولی بر بشماره شناس��نامه 35۸1۴۴5۴۴1 فرزند ذکور متوفی 3- اسرا شهولی بر بشماره 
شناسنامه ۷3۷۰۰۰۷31۶   ۴- عسل شهولی بر بشماره شناسنامه ۷3۷۰۰۹۶۴1۶ فرزندان اناث متوفی 5- زرخاتون 
شاه ولی بر بشماره شناسنامه 35۹1۸1۲۸۷۰ همسر متوفی ۶- بشناز شهلی بر بشماره شناسنامه ۹۷۸ مادر متوفی 

. مرحوم ورثه دیگری ندارد .
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد . آ-۹۹۰۸۲5۶
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبداهلل غفران حافظ باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ۸۰ 
زاهدان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ۲۶۸۲۴۰- ج ۹۶ ششدانگ یکباب خانه  پالک ۲۸3۸/۶۴۶ -اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه  منشعبه از بلوار کشاورز دفتر 13۹۷۲۰3۲۲۰۰1۰155۸1  بعلت 
جابه جایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 1۲۰ آیین نامه 
ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 1۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا 

در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد 
تاریخ انتشار: ۹۹/۸/۶  م الف: 5۷۷  آ-۹۹۰۸۲55

حسینعلی مالیی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم فاطمه خزیمه مصعبی فرزند میر ولی آقا نسبت به ششدانگ یکباب باغمنزل ، به مساحت 3۷۸۹/11  متر مربع 
، از پالک ۲151 واز پالک ۲15۲ فرعی از یک  � اصلی بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
محمد باقر هروی زاده � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان سلمان – جنب محل قدیمی چاه موتور امید 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-۹۹۰۸۲51
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۰۶/ 13۹۹/۰۸             تاریخ انتشار نوبت دوم :  13۹۹/۰۸/۲1

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم نرجس سادات جعفری فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 3۰۰ متر 
مربع ، پالک 555۶ فرعی از یک  � اصلی بخش یک فردوس ، انتقال مع الواسطه و همچنین قهری ملک از آقای سید 

محمد علی طبسی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان شهید هاشمی نژاد پالک 1۶۶ 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-۹۹۰۸۲5۲
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۰۶/ 13۹۹/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم :  13۹۹/۰۸/۲1

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیات 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 
رس��می برابر رای شماره  13۹۹۶۰3۰۸۰۰1۰۰1۹۲۴   مورخ  13۹۹/۰۶/1۸  هیات 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 آقای علی مراد س��بزه کار فرزند ورقه بش��ماره شناسنامه ۶ صادره از بیرجند و کد ملی 
۰۶5۲۷۴۴۴۶1 در ششدانگ  یکباب منزل به مساحت ۲۰1/۴متر مربع قسمتی از پالک 1۴۷۶  � اصلی )که پالک 
مذکور با سایر پالکهای شمال شهر تحت عنوان 155۴-اصلی تجمیع گردید ( واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علی خاکی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۹۹۰۷۶33
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۹/۰۷/۲۰                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۰۶ /13۹۹/۰۸                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

امالک واقع در بخش ۶ یزد – تفت و توابع
3۰33 - اصلی اقای س��ید محمدعلوی نس��بت به شش��دانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت ۶۲5/۶۰ مترمربع بموجب رای شماره   13۹۹۶۰3۲1۰۰۶۰۰1۴۲۰مورخ 13۹۹/۰۶/۲۶واقع درتفت انتقال 

عادی مع الواسطه ازخدیجه حسنعلی و سیدعلی اصغرعاصی علوی مالکین رسمی
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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-۹۹۰۷۷۰۴
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 13۹۹/۰۷/۲1 

 تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 13۹۹/۰۸/۰۶
امیرحسین جعفری ندوشن 

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت  از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

رونوشت آگهي حصروراثت 
نظربه اینکه آقاي رضا ابراهیمي داراي شناسنامه شماره ۰۷۴۹۲1۲۰۰۴ به شرح دادخواست به کالسه ۹۹۰۰۰۴۰ازاین 
ش��ورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده ک شادروان خدیجه مشفق به شناسنامه3درتاریخ 

۹۹,۲,۲5دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوتش عبارتنداز
1.رضاابراهیمي به ش ملي۰۷۴۹۲1۲۰۰۴ ت ت ۴۷,1,5نسبت فرزند

۲.فاطمه ابراهیمي ب ش ملي ۰۷۴۹۲11۹۹۷ت ت ۴۶,1,3نسبت فرزند
اینک باانجام تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را به استناد ماده3۶۲ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید 
تاهرکس اعتراض ویاوصیت نامه از متوفي نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد آ-۹۹۰۸۲5۷
شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان باخرز

برگ سبز سواري پرايد ب ش پالك ٢٦ه٦٩٤-
٣٢ ايران و ش شاس���ي S1412288116530 و 
ش موتور 3299181 بنام غالم رضا حسين زاده 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
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29
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سه برگ س���ند موتورسیکلت پرواز س���وپر 150 رنگ 
مش���کی مدل 1395 به ش���ماره پ���الک 73921 ایران 
781 و ش���ماره تنه 9511070 و شماره موتور 461992 
به نام اقای اس���ماعیل حسین زاده مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خودروس���واری پ���ی ک���ی آی مدل 
ای���ران 616 ه 86  ب���ه ش���ماره انتظام���ی :36   1382
،ش���ماره موت���ور:G4HC1542457 ،ش���ماره شاس���ی 
:PSV68G1004640 متعلق به خانم مرضیه صنعتی 
حج���ار مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط                   

می باشد.  ,ع
99
08
26
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلی���ه مدارک خ���ودرو MVM X33 م���دل 1391 رنگ 
س���فید روغن���ی ش���ماره پ���الک 871 ه 73 ای���ران 42 
ش���ماره   MVM484FAFA024453 موت���ور ش���ماره 
شاسی NATGBAXKoC1024486 بنام آقای محمد 

رضا خانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز سواری س���مند مدل1382رنگ نقره ای 
متالی���ک به ش���ماره پالک 52 ای���ران 781 ط 28 
ش: موتور2000866 ش: شاس���ی0082235622  
ب���ه مالکی���ت مهدی غالم���ی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است.                        دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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5

سند کمپانی و کارت موتورسیکلت آپاچی 160  مدل 
 0E4EB225736 1390 رنگ مشکی به شماره موتور
و شماره شاس���ی 160R9000667 به شماره انتظامی 
82576 ای���ران 765 به مالکیت کاظم اکبری نمدان 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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قالیباف از گام پایانی طراحی بسته حمایت معیشتی خبر داد

 توافق دولت و مجلس برای اجرای©
 طرح تأمین کاالهای اساسی

اقتصاد: کاهــش ارزش پــول ملی و 
دستمزدهایی که یک سوم از هزینه های 
خورد و خوراک مردم را پوشش می دهد، 
دخل وخرج نیمی از خانوارهای ایرانی را 
طوری به هــم زده که مجلس و دولت 
را برای نظم و نســق دادن به آن بسیج 
کرده است. رشد قیمت حبوبات، ماست، 
پنیر و کره، جهش سرســام آور نرخ گوشت، مرغ و تخم مرغ، سفره های ایرانی را 
بی رمق کرده و متوســط مصرف کاالهای اساسی را کاهش داده است و مشاهده 
آمارهایی که نشــان می دهد ایرانیان مصرف برنج و نــان که قوت الیموت آنان 
محسوب می شود را به ترتیب ۱۰ و ۱۷کیلوگرم کاهش داده اند، نمایندگان مردم 
در بهارســتان را به تکاپوی بیشــتر برای تصویب طرحی واداشت که با تضمین 
دسترسی مردم به کاالهای اساسی، به شکلی این کاهش مصرف را جبران کند. 

پرداخت 120و60هزار تومانی »
حاال مجلس با تکلیف دولت به پرداخت ۱۲۰هزار تومان برای سه دهک پایین و 
۶۰هزار تومان برای چهار دهک بعدی سعی دارد از بابت تأمین کاالهای اساسی 
خانوار در بیش از هفت دهک جامعه خاطرجمع باشد. در این طرح اقالم خوراکی 
از طریق کارت های الکترونیکی که قابل برداشت هم نیستند، در اختیار مردم قرار 

می گیرد تا بتوانند برای مدت بیشتری در طول ماه روی پای خود بایستند.
نمایندگان مردم در مجلس طبق این مصوبه دولت را مکلف کردند در ۶ ماه دوم 
سال جاری به  صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت این یارانه به هر فرد ایرانی 
شناسایی  شده در طرح معیشت خانوار اقدام کند. دولت برای اجرای این برنامه 
باید از کنار و گوشه هزینه های خود بزند تا بتواند اعتبار 3۰ هزار میلیارد تومانی 

تأمین کاالهای اساسی ۶۰ میلیون ایرانی را تأمین کند.
آن  طور که رئیس مجلس شــورای اســالمی به مردم وعده داد تأمین کاالهای 
اساسی خانوارها در گام های پایانی خویش قرار دارد و فاز اجرایی آن به  زودی آغاز 
می شود. به گفته محمدباقر قالیباف، مجلس در گام های پایانی اجرایی سازی طرح 
حمایت معیشــتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در شرایط 
دشوار معیشتی مردم احساس کنند که در وسط مشکالت تنها هستند و کسی 

در اندیشه کوچک شدن سفره آن ها نیست. 

منبع تأمین مالی طرح»
با وجود اینکه مجلس می خواهد با این طرح بخشی از آالم و مشکالت اقتصادی 
قشــرهای آســیب پذیر جامعه را برطرف کند، اما کارشناسان معتقدند تبعات 
بی توجهی سیاست حمایتی که مجلس در پیش  گرفته می تواند به  مثابه شمشیر 
دو دم عمل کند. تأمین نقدینگی طرح تأمین کاالهای اساســی از طریق فروش 
اموال مازاد با دامن زدن به کســری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از 
بانک مرکزی و افزایش تورم در سال های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش 
قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشــت.علی بابایی، ســخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اســالمی، این طرح را به ضرر کارگران و بازنشستگان 
تأمین اجتماعی می دانــد. به گفته وی، در طرح یک فوریتــی »تأمین کاالهای 
اساسی« که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده، از معادل 3۲هزار 
میلیارد تومان ســهام واگذار شده به تأمین اجتماعی، ۱۵هزار میلیارد تومان باز 
پس گرفته می شود و ۱۸هزار میلیارد تومان ظرفیت قانونی واگذاری )باقیمانده( 
هم منتفی می شــود. به زبان ساده تر این طرح معادل 33هزار میلیارد تومان به 
کارگران و بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی زیان وارد می کند. به گفته وی، 
مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی که )در بند ب( در 
طرح مجلس آمده اســت قابل تحقق نخواهد بود، یعنی 33هزار میلیارد تومان 
موجود در قانون جاری لغو می شود )۱۵هزار میلیارد تومان پس گرفته می شود و 
۱۸هزار میلیارد تومان ظرفیت منتفی می گردد( و به  جای آن ۲۰هزار میلیارد و 

منابع غیرقابل تخصیص )در بند ب( وعده داده می شود. 

قدس در گفت وگو با کارشناسان، تأثیر کاهش یا افزایش نرخ سپرده بانکی بر بازار را بررسی می کند 

راهکار کنترل تورم در کوتاه  مدت
اظهارات صریح  اقتصاد- فرزانه غالمی   
رئیــس کل بانک مرکزی، خــط بطالنی بر 
شــایعه ها در خصوص افزایش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی در مقطع فعلی کشید؛ 
شــایعاتی که تحرکات و چراغ سبز بانک ها 
را هم به این تصمیم شــورای پول و اعتبار 
افزایش داده بود.احتمال افزایش نرخ ســود 
سپرده های بانکی به  ویژه با سقوط شاخص 
بورس از اواخر مرداد ماه جان بیشتری گرفت 
تا سیستم بانکی را بار دیگر برای سرمایه های 
سرگردان و به ویژه سرمایه های سرخورده از 
بورس، جذاب کند و بخشی از فشار سنگین 
تورمی بازارهای موازی را بکاهد، اما با وجود 
اینکه بورس به میانــه کانال یک میلیون و 
3۰۰ هزار واحد ســقوط کرده، رئیس کل 
بانک مرکزی معتقد است افزایش نرخ سود 
ســپرده توفیق قطعی ندارد و این بانک به 
دنبال شــیوه هایی دیگر برای کاهش فشار 

تورمی بازارهاست.

نرخ کم نظیر بهره منفی »
26درصدی

کارشناسان اقتصادی معتقدند 
در علم اقتصــاد، ابزاری جز 
نرخ بهره بــرای کنترل تورم 
در کوتاه مــدت، وجود ندارد، 
امــا حاال که شــورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی فعالً این 
افزایش را به صالح نمی دانند، 
باید اقتدار این بانک در برابر 
ذی نفعان بازارهای موازی و فشارهای سیاسی 
افزایش یابد و واقعی سازی نرخ ارز در دستور 
کار قرار گیرد.محمدصادق الحسینی به قدس 
می گوید: اگر بانک مرکزی به ابزاری غیر از 
نرخ بهره برای کنتــرل تورم در کوتاه مدت 
رســیده اعالم کند تا در اقتصادهای دیگر 
مورد توجه واقع شــود، امــا یقیناً تاکنون 
ابزار دیگری رونمایی نشــده است.وی ادامه 
می دهد: متأسفانه عدم توجه به اصول علمی 
و اتخاذ تصمیم های سیاسی در قبال ارکان 
مختلف اقتصــادی، در عملکــرد دولت و 
بانک مرکزی، محرز است؛ چراکه ذی نفعان 

بازارهای مسکن، سهام، ارز و... فشار زیادی 
بــر دولــت وارد می آورند و این فشــارها 
تأسف برانگیز اســت. واقعیت این است که 
تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۴۱ درصد 
رســیده و با نرخ ۱۵درصدی سود سپرده، 
نرخ بهره واقعی در کشور منهای ۲۶درصد 
اســت که این نرخ منفی ترین عدد در کنار 
کشــورهایی نظیر ونزوئال و آرژانتین است.

 اشتباه های دولت»
 تورم را سه رقمی می کند

به باور این کارشناس اقتصادی، با ادامه روند 
فعلی، باید تورمی شدیدتر از امروز را تا پایان 
سال پیش بینی کرد که در این صورت نرخ 
تارگت )هدف گذاری شــده( ۲۲ درصدی 
بانک مرکزی تا پایان سال محقق نمی شود 
و کل اعتبار این بانک از بین می رود؛بنابراین 
اگــر دولت و بانک مرکزی همچنان در برابر 
حمله و فشــار ذی نفعان بازارهای مختلف 
عقب نشینی کنند، ناامیدکننده و تأسفبار 

است.
صادق الحسینی می گوید: دولت اگر خواهان 
کاهش التهاب بازارهاســت باید نرخ بهره را 
در کوتاه مدت به نرخ تورم نزدیک کند، در 
میان مدت هم با فــروش اوراق اجازه پولی 
شدن کسری بودجه را ندهد و در بلندمدت 
نیز زمینه افزایش رشد اقتصادی و سهولت 
کســب وکار را فراهم آورد تا اقتصاد از این 

چرخه شــوم تورم خارج شود.به گفته این 
پژوهشگر اقتصادی، هم اکنون ۱9۵ کشور 
جهان تورم زیر ۵درصدی دارند، اما در ایران 
هنوز حتی در یک  رقمی کردن این شاخص، 
توفیقی حاصل نشده است و بیم آن می رود با 
تداوم اشتباه های دولت و بانک مرکزی شاهد 
تورم سه رقمی در اقتصاد باشیم که در این 
صورت این  یک اتفاق تاریخی خواهد بود.وی 
ادامه می دهد: وقت آن رســیده که دولت و 
بانک مرکــزی از تصمیم های شــتاب زده و 
غیرعلمی دست  بردارند و تئوری های علمی 
را به رسمیت بشناسند، در غیر این صورت 
کشــور را در معرض ریسک های متعدد و 

سنگین قرار می دهند.

 واقعی سازی نرخ ارز؛ »
ضرورتی برای ترمیم قدرت خرید

یک پژوهشــگر اقتصــادی دیگــر هم به 
خبرنــگار ما می گوید: از آبــان 9۸ تاکنون 
دالر ۱۷۰درصــد، ســکه 3۰۰درصد و ارز 
نیمایی هم ۱۵۰درصد رشد را تجربه کرده 
و در مجموع مــواد اولیه داخلی و خارجی، 
کاالهای مصرفی و بادوام بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
درصد افزایش قیمت داشته است. عالوه بر 
این شــاهد تورم چند ده درصدی در بخش 
خدمات هســتیم که منشأ این مصیبت ها، 
نرخ ارز است.احسان سلطانی اضافه می کند: 
اگر مدیران ریشــه این وضعیت اســفبار را 

تحریم می دانند؛ چرا تورم شــدید در مواد 
اولیه داخلی را شاهد هستیم؟ در حال حاضر 
ارز ۴هزارو۲۰۰تومانــی برای بخش زیادی 
از کاالها حــذف و بازار کاالهای اساســی 
و مصرفی مردم به  شــدت ملتهب و متورم 
شده است، اما بانک مرکزی مخالف افزایش 
نرخ سود سپرده ها و در این شرایط سخت 
تورمی، در حــال جهت دهی به مردم برای 

بردن سرمایه ها به بورس و ارز است!
وی بر این عقیده اســت که اگر قرار است 
نرخ سود سپرده فعالً افزایش نیابد، ضروری 
است اجازه افزایش قیمت مواد اولیه داخلی 
متناسب با نرخ ارز هم صادر نشود، در غیر 
این صــورت، تالطم قیمتی در فوالد، آهن، 
مواد بسته بندی و... که از ضروریات اقتصاد 
هستند، همچنان باال می رود و فشار تورمی 
را مضاعف می ســازد. ســلطانی می گوید: 
واقعی ســازی نرخ دالر در محــدوده ۱۰ تا 
۱۲هزار تومان هم باید در دســتور کار قرار 
گیرد. در سه سال گذشته درآمد مردم حدود 
دو برابر رشــد کرده، اما نرخ ارز ۸ تا 9 برابر 
شده، این بدان معنی است که قدرت خرید 

مردم حدوداً نصف شده است.

 دولت به دنبال اخذ مالیات تورمی»
 از مردم است

این پژوهشــگر اقتصادی باور دارد عملکرد 
دولــت و بانک مرکــزی در افزایش نرخ ارز 
و ایجــاد حباب در بازارهای ســهام و طال، 
تعّمدی، با هدف اخذ مالیات تورمی از مردم 
و همراســتا با تالش آمریکا برای تضعیف 
اقتصاد ایران است.سلطانی می گوید: عالوه بر 
تحریم های خارجی، گروهی کاسب مسلک، 
از تحریم ارتزاق می کنند. کشور امروز بین 
3۰ تا ۴۰ میلیــارد دالر درآمد ارزی دارد، 
اگر ارز حاصــل از صــادرات برنمی گردد، 
کدام منطق سلیم اقتصادی حکم می کند 
صادرات داشته باشیم؟ کدام منطق می گوید 
با این شرایط ، کاالهای مورد نیاز و اولویتدار 
مردم را صــادر کنیم؟ اگر هم  ارز حاصل از 
صادرات برمی گردد چرا تا این حد به مشکل 

برخورده ایم؟!

 دولت اگر خواهان 
کاهش التهاب 
بازارهاست باید 
نرخ بهره را در 
کوتاه مدت به نرخ 
تورم نزدیک کند

بــــــــرش

۷۰صادرکننده کارتن خواب چه کسانی هستند؟   مهر: در پی اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نود و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص 
کارتن خواب بودن بازداشت شدگان ارزی، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به وی، خواستار ارائه اطالعات هویتی این افراد شد. همتی پیش از این گفته بود ۲۵۰صادرکننده که رقم 

صادرات آن ها ۷ میلیارد دالر است ارز خود را به کشور بازنگردانده اند و ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند.

خـــبر

 سه شنبه 6 آبان 1399  1۰ ربیع االول 144۲ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم   شماره 93۷6

خودروسازان برای افزایش ©
قیمت در پاییز مجوز گرفتند

اقتصاد: رضا شــیوا، رئیس شــورای رقابت 
اعالم کرد: براســاس مصوبه اردیبهشت ماه 
خودروســازان می توانند حداکثر تا ســقف 
اعالمی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی 
در ســه ماهه سوم امسال افزایش قیمت ها را 
اعمال کننــد. به گزارش تســنیم، بنابراین 
مطابق با نرخ تورم بخشــی که بانک مرکزی 
اعالم نموده خودروســازان مجاز به افزایش 
حداکثر ۲۵درصدی در قیمت محصوالت در 

سه ماه سوم سال جاری شدند.

تخلف در واگذاری سهام ۹ ©
شرکت  دولتی به تأمین اجتماعی

تسنیم: احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق 
و تفحص از ســازمان خصوصی سازی در پی 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهام 
9 شــرکت دولتی به ارزش 3۲۰هزار میلیارد 
از سوی ســازمان خصوصی سازی به سازمان 
تأمین اجتماعی، در نامه ای به رئیس مجلس، 
این مصوبه را خالف قانون اساسی، قانون برنامه 
پنجم توسعه و سیاســت های کلی اصل ۴۴ 
دانســته و افزوده است: در این مصوبه وظایف 
قانونی ســازمان خصوصی ســازی به سازمان 
تأمین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از 
آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت ها و 

بنگاه های دولتی دربرندارد.

 تأثیر قاچاق دام زنده ©
بر قیمت گوشت قرمز

ایسنا: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از تشــدید بازرسی انبارها 
از ســوی این ســازمان و تفویض بازرسی از 
خرده فروشــی ها به اتاق های اصناف خبر داد 
و درباره دالیل افزایش قیمت گوشــت قرمز، 
گفت: گوشت قرمز تاکنون قیمت گذاری نشده 
و تابع عرضه و تقاضاست. در برخی استان ها 
مطلع شــدیم از خــروج دام زنده جلوگیری 
شده چراکه این بحث )قاچاق دام( به افزایش 

قیمت گوشت قرمز دامن زده است.

خبر

 نظر به اینکه پروانه تاس��یس موسس��ه خیریه خش��نودی حضرت زهرا سالم ا...به ش��ماره ثبت 1338 به نشانی : 
خیابان هفت تیر- هفت تیر 11 - خیابان شهید صارمی -۴۴ پالک ۴1 طبقه همکف بر اساس تصمیم کمیسیون عالی 
ماده 2۶ س��ازمان بهزیس��تی کشور لغو گردیده است . لذا به اطالع عموم میرس��اند ادامه فعالیت موسسه خیریه فوق الذکر از 
نظر این  اداره کل فاقد وجاهت قانونی اس��ت .از ش��هروندان محترم درخواس��ت می گردد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت
 ) جمع آوری وجوه ،  تحت عنوان خیریه یا خانه فرزندان بی سرپرست ، فروش قبض اعانه ، توزیع صندوق صدقات و غیره ... ( 

مراتب را به شماره32232۶0۶-051 دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل بهزیستی خراسان رضوی اعالم نمایند.
 اطالعیه مهم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

 نظر به اینکه پروانه فعالیت به ش��ماره 920/93/3۶212 مورخ 93/۴/30 و پروانه مس��ئول فنی به ش��ماره 920/93/37101 
مورخ 93/5/1 به نام آقای محسن رجبی احمدآباد صاحب امتیاز مرکز مشاوره فرهنگ ) شهرستان مشهد ( به نشانی : مشهد،  
معلم 50درمانگاه فردوس��ی - دفتر مشاوره فرهنگ بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 2۶ بهزیستی خراسان رضوی لغو گردیده 

است .
لذا به اطالع عموم می رساند ادامه فعالیت موسسه خیریه فوق الذکر از نظراین  اداره  کل فاقد وجاهت قانونی است .

 از ش��هروندان محترم درخواس��ت می گردد در صورت مش��اهده هرگونه فعالیت مراتب را به ش��ماره 32232۶0۶-051 دفتر 
بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل بهزیستی خراسان رضوی اعالم نمایند.

شناسه آگهی10320۶7/م الف5115
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ش���رکت تولی���د نی���روی ب���رق یزد در نظ���ر دارد مزایده موضوع فوق را بر اس���اس اطالع���ات ذیل و از طریق س���امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1099004211000001 برگزار نماید.

1-  نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای
2-  شرایط اولیه:  کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را از طریق سامانه ستاد دریافت و در آن شرکت و اقدام 

به ارایه پیشنهاد نمایند.
3- زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1399/08/07 لغایت 1399/08/14

 WWW.SETADIRAN.IR4- نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه: واجدین شرایط می توانند به سامانه ستاد به آدرس
مراجعه نموده و به صورت الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)ودیعه(: در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/08/17
7- زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 14:15 روز شنبه مورخ 1399/08/17

8- تسلیم پیشنهادها: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه ستاد انجام خواهد شد.

9- نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت 
تولید نیروی برق یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13

10- توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مزایده درج شده است.در ضمن به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد 
تضمین و پیشنهاد هایی كه از طریق سامانه ستاد ارسال نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آگهي مزایده فروش ضایعات آهنی و غیر آهنی
 به شماره 99400/01 - نوبت اول

معاونت مالی و پشتیبانی

برگ س���بز س���ند کمپانی و کارت موتور سیکلت مدل 
1389 رنگ نارنجی به شماره انتظامی 36885/777  
ش���ماره موت���ور 0E4F92194475 و ش���ماره شاس���ی 
NE8***160R8900644 ب���ه مالکی���ت حامد یکتائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودروی سواری پراید مدل 84 به شماره 
انتظام���ی ای���ران 79- 962- ب 51 وش���ماره موت���ور 
 S1482284134355  01348219 وشما ره شاس���ی
مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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برگ س���بز و سند کمپانی موتور سیکلت مدل 1387 
رن���گ نق���ره ای ب���ه ش���ماره انتظام���ی 22572/792  
شاس���ی  ش���ماره  و   32101226 موت���ور  ش���ماره 
ابوالقاس���م  مالکی���ت  ب���ه   NCA***125T8723129
ناظ���ران مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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 -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 : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 ۴ -ش��رح مختصری از مشخصات کار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 

زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان در مقیاس 1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،۶9۴ هکتار

۶ -مبلغ کل : )11،8۶0،۶00،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه ۴۴-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و کاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش���ور تنظیم و تا می��زان 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 .
 7 -مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه مبلغ )59۴،000،000 ریال ( می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR ۶5010000۴0۶0013207۶558۴8 با شماره شناسه 908108500200000000207۶558۴8002

بانك ملی ش��عبه ثبت اس��ناد بنام اداره کل ثبت اس��ناد و امالك خراس��ان رضوی با عنوان تمرکز وجوه س��پرده ارائه 
گردد .

8 -ش��رکت ه��ای مجاز ک��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /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 شده تا س��اعت 13 مورخ 2۶ /08 /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 میگردد 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 .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاکتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/29 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 تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-
روستا های زیر مجموعه شهرستان های باخرز-تایباد-تربت جام-زاوه-فریمان(

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: 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
۴ -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-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،21۴ هکتار

۶ -مبل��غ کل : )8،500،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه ۴۴-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و کاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش���ور تنظیم و تا می��زان تخصیص اعتبار 
مربوطه قابل اجرا خواهد بود .در صورت عدم تامین اعتبار ، مناقصه گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه مبلغ )۴25،000،000 ریال ( می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR ۶5010000۴0۶0013207۶558۴8 با شماره شناسه 908108500200000000207۶558۴8002بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��رکت ه��ای مجاز ک��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /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 شده تا س��اعت 13 مورخ 2۶ /08 /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 .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گشایش پاکتهای الف /ب /ج ساعت 09:00 صبح م�ورخ  1399/08/28 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره 
کل ثبت اس��ناد وامالك خراس��ان 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 تجدید 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 
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1 -دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای بردسکن، جغتای، جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار، کاشمر

3 -موضوع : انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای بردس��کن، جغتای، 
جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار، کاشمر برابر پیش قرارداد

۴ -شرح مختصری از مشخصات کار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
بردسکن، جغتای، جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار، کاشمرمطابق مشخصات اعالم شده در پیوست 

شماره 2 پیش قرارداد این اسناد که جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 703،000 هکتار

۶ -مبل��غ کل : )35،150،000،000 ری��ال ( از مح��ل اعتب��ارات ردیف متفرق��ه ۴۴-730000) 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 گزار هیچ تعهدی به پرداخت نداشته و می تواند 

قرارداد را به صورت یک طرفه لغو نماید .
 7 -مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه مبلغ )1،758،000،000 ریال ( می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سپرده شماره IR ۶5010000۴0۶0013207۶558۴8 با شماره شناسه 908108500200000000207۶558۴8002 

بانك ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��رکت ه��ای مجاز ک��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تدارکات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه 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 25 /08 /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 .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تدارکات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاکتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/27 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 انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا 
مرحله تثبیت شهرهای بردسکن، جغتای، جوین، خلیل آباد، نیشابور، خوشاب، داورزن، سبزوار، کاشمر(

اداره کل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد
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 برنامه های کمیته امداد برای اشتغال مددجویان  ایسنا: سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با اشاره به اشتغال مددجویان این کمیته گفت: اگر کارآفرینانی باشند که در این زمینه انگیزه داشته 
باشند و ۴۰ نفر از مددجویان کمیته امداد را وارد مدار اشتغال کنند طی قراردادی به ازای هر نفر ۵۰ میلیون تومان به او وام قرض الحسنه می دهیم. امسال برنامه ما این است که ۵۰ درصد اشتغال در زمینه 

راهبران شغلی باشد. در این قسمت بسیاری از مراکز دانش بنیان اعالم امادگی کرده اند و با تعداد قابل توجهی از آن ها قرارداد بسته شده است. 

مصدق  طیرانی-محمود  اعظم  جامعه/   
کرونا تجربه ای است جهانی؛ موضوعی که گرچه 
نظر می رسد  به  اما  درآمیخته  مردم  با سالمت 
بسیاری می کوشند رشته آن را همچون بسیاری 
گره  جهانی  سیاست های  با  دیگر  موضوعات  از 

بزنند . 
در این میــان آنچه اهمیــت دارد ضرورت نگاه 
هوشمندانه به عملکرد سازمان های جهانی مدعی 
حمایت از توسعه بهداشت جهانی در کشورهای 
در حال توســعه به ویژه کشور ماست تا بار دیگر 
تجربه غلطی همچون سیاست های دیکته شده 

جمعیتی تکرار نشود. 

5 پرسش از وزارت بهداشت و ستاد ملی »
مبارزه با کرونا

زهرا شــیخی، سخنگوی کمیســیون بهداشت 
مجلس شــورای اســالمی به تازگی با هشدار در 
خصوص همین مسئله، ضمن انتقاد از عملکرد 
سازمان بهداشــت جهانی و ستاد ملی مقابله با 
کرونا در توییتر خود خواستار پاسخگویی به پنج 
پرسش مهم توسط وزارت بهداشت و ستاد ملی 

مبارزه با کرونا شد. 
وی با طرح این پرســش ها کــه »چرا ۲۷ درصد 
نمونه های تحقیقات بالینی ســازمان بهداشــت 
جهانی مربوط به ایران است که تنها یک درصد 
از مبتالیان جهانی کرونا را دارد؟«، »چرا کشوری 
که به شدت تحریم دارویی است، در پژوهش های 
ناشــناخته روی ســالمت، در ردیــف اول قرار 
می گیرد؟«، »چرا تجربه تلخ اعتماد به سازمان های 
ظاهراً جهانی در حوزه جمعیت را دوباره با کرونا 
تکرار می کنیم؟«، »چرا ترکیب ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و نحوه تصمیم سازی آن شفاف نیست؟« و 
»چرا از نمایندگان ملت در مجلس هیچ کس عضو 
این ستاد نیست و از درون آن خبر ندارد؟« خطاب 
به مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم 
باید ماسک بزنند اما کســانی که به بهانه کرونا 
معیشت و سالمت مردم را معامله می کنند باید 
ماســک از چهره بردارند؛ با جیــب مردم بازی 
کردید، با جان آن ها بازی نکنید، ســالمت مردم 

بازیچه نیست!

نمونه آزمایش های کرونا نشوید»
محمدرضا محبوب فر، اپیدمیولوژیســت و عضو 
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 
ایــران می گوید: با وجود خــروج ایاالت متحده 
آمریکا از سازمان بهداشت جهانی و قطع بودجه 
این سازمان، در مجاورت سه کشور ایران، روسیه 
و چین آزمایشگاه های بیولوژیکی وجود دارد که با 
محوریت آمریکایی ها در خصوص ویروس کرونا 
و ویروس های مشابه آزمایش هایی در حال انجام 
است و اســتعداد همه گیری و ابتالی ملت های 

جهان را در برابر آن می سنجند.
این آزمایشگاه ها در حال حاضر به صورت مخفی 
در حال فعالیت هستند و هیچ نظارت بین المللی 
روی آن ها وجــود ندارد. ملت های جهان باید در 
این زمینه آگاه شوند و کمپین جهانی در خصوص 
تحت نظارت بودن این آزمایشــگاه ها از ســوی 
جامعــه بین الملل آغاز به کار کند. این مســئله 
درباره ایران هم بسیار حائز اهمیت است تا مردم 
این کشور در شرایط تحریم و انزوای جهانی بیشتر 
از این پایلوت و نمونه آزمایش های ویروس کرونا 

نشوند.
محبوب فر با طرح این پرسش که چرا ۲۷ درصد 
نمونه های تحقیقات بالینی ســازمان بهداشــت 
جهانی مربوط به ایران است که تنها یک درصد 
از مبتالیان جهانی کرونــا را دارد، می گوید: این 
پرســش باید زودتر، از شخص رئیس جمهور و 
اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا پرسیده می شد. 

وی می افزایــد: از 9 ماه پیــش که ویروس کرونا 
در دنیا شــیوع پیدا کرده تــا کنون که جهان با 
موج دوم و ســوم بیماری ویروسی کووید 19 در 
فصل پاییز و ســردی هوا روبه رو است اگر قصور 
و کوتاهی  در ایران و سایر کشورهای جهان بوده 
متوجه سازمان جهانی بهداشت است؛ زیرا در این 
مدت انتقادهای شدیدی به آن شده و اعتقاد بر 
این است این سازمان در شیوع کرونا و ارائه آمار 
اشتباه در بین کشورهای جهان مقصر بوده است. 

 اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا »
و متحدانش بر ایران 

به گفته این عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و 
ارتقای سالمت ایران، با اینکه کشور ما یک درصد 
آمار مبتالیــان به کووید 19 در جهان را به خود 
اختصاص داده، جزو کشورهای رکورددار قربانیان 

کرونا در جهان است.
وی ادامه می دهد: عملکرد ســازمان بهداشــت 
جهانی در خصوص اعالم آمار مبتالیان و متوفیان 
کووید 19 در کشور چین و سایر کشورهای جهان 
بر پایه پنهانکاری اســتوار بوده؛ به تازگی نیز در 
14مهر گذشته اعالم کرده تعداد مبتالیان کرونا 
در کشورهای جهان به واقعیت نزدیک نیست و 
آمار واقعی ۲0 برابر مبتالیان و قربانیان اعالم شده 
اســت. این اظهار نظر نشان می دهد این سازمان 
جهانی در ارائه آمار و اطالعات شفاف نبوده است.

بیشترین مشارکت با داروهای بی اثر»
»آن طور که متخصصان می گویند ایران در میزان 
مشــارکت بیماران در مطالعات بالینی سازمان 
بهداشت جهانی در حوزه درمان کووید19 رتبه 
نخست جهان را کسب کرده است. این در حالی 
است که از 19۷ کشــور، تنها ۳0 کشور در این 
آزمایش ها مشــارکت داشته اند و نتایج حاصل از 
این مطالعات نشان می دهد تا کنون هیچ کدام از 
داروهایی که مورد اســتفاده قرار گرفته اثربخش 

نبوده است«.
حســین رضایی زاده، سرپرســت مرکز رشــد 
طب و داروسازی ســنتی و فراورده های طبیعی 
دانشگاه تهران با بیان این مطلب اضافه می کند: 
این موضوع نشــان می دهد از مجموع مطالعات 
بالینی جهانی انجام شده در حوزه درمان بیماری 
کووید19، ایران در بین ۳0 کشور شرکت کننده، 
رتبه نخست همکاری با سازمان بهداشت جهانی 
را کســب کرده اســت. یعنی خانــواده بیماران 
- چه آن هایی که در قید حیات هســتند و چه 
آن هایی که فوت شــده اند برای اســتفاده از این 

داروها رضایــت داده و در این 
مشارکت  بالینی  آزمایش های 
همکاری  بیشترین  داشته اند- 
را بــا کادر پزشــکی در زمینه 
اثربخشی داروهایی که در حال 
آزمایش بوده اســت داشته اند. 
قسمت بد ماجرا این است که 
اثربخشی  تاکنون  متأســفانه 
هیچ یک از این داروها به اثبات 
نرســیده و نتایج بدست آمده 
نشان می دهد هیچ یک از این 

داروها تأثیر درمانی نداشته اند.
دکتر رضایــی زاده می افزاید: اگر 

بخواهیم با نگاه بین المللــی به این موضوع نگاه 
کنیم باید بگوییم در بین ۳0 کشور شرکت کننده 
باالترین مشــارکت را داشته ایم و هیچ پیشوند و 
یا پســوند خوب و یا بد نمی توانیم به آن بدهیم، 
اما هنگامی که مشــخص می شود اثربخشی این 
دارو ها رد شده، به این معناست که این دارو ها از 
خطوط درمانی استاندارد و یا پروتکل های درمانی 

خارج شده اند.
 البته ممکن اســت با تشخیص پزشکی با قبول 

آن  هزینه هــای  و  عــوارض 
برای برخــی از بیماران خوب 
بوده باشــد چرا که ما بیماران 
بهبود یافتــه ای در این مدت 
داشــته ایم،اما نتیجــه کلــی 
بدست آمده از این مطالعات در 
۳0 کشور جهان نشان داده این 

داروها بی اثر بوده است. 
وی تصریح می کند: ما در علم 
با عنوان  پزشــکی اصطالحی 
درمان«  اثربخشــی  »هزینــه 

داریم که بررسی می کند مجموع 
سرمایه جسمی و مالی که برای تأمین و استفاده 
از دارو می شــود چقدر و میزان اثربخشــی دارو 
چگونه اســت که در مورد اســتفاده از داروهای 
آزمایش شــده بــرای درمان بیمــاران کرونایی 
می توان گفت تاکنون نتیجه اثربخش نبوده؛ یعنی 
مــا در کارآزمایی های بالینــی که نتیجه آن هم 
غیر اثربخش بوده، بیشترین مشارکت را داشته ایم. 
وی یــادآور می شــود: شــرکت در ایــن گونه 
آزمایش هــای بالینــی مجموعه ای از مســائل 
اجتماعی، اقتصادی، پزشــکی و سیاســی است 
که چون همکاری بین المللــی ایران خوب بوده، 
باالترین میزان مشــارکت را از بین ۳0 کشــور 
شرکت کننده کسب کرده است. البته جای گالیه 

دارد که اگر ما فکر می کنیم در 
یک شرایط جنگی قرار داریم، 
بایــد از همه ابزارهــا، ایده ها و 
می کردیم؛  استفاده  ظرفیت ها 
یعنی بایــد از ســایر دارو ها و 
روش هایی کــه فکر می کردیم 
مؤثر است استفاده می کردیم که 
متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. 

مطالعه توسط یک »
متخصص گوارش!

مراقبت های  انجمن  مقام  قائم 
ویژه کشور و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی که مسئولیت آموزش بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان مسیح دانشوری 
تهران را نیز عهده دار است هم در گفت وگو با ما 
می گوید: مهم ترین نکته مطالعه صورت گرفته این 
است که از روزی که ســازمان بهداشت جهانی 
این طرح را در اختیار وزارت بهداشــت قرار داده 
مســئولیت آن در وزارت بهداشــت در اقدامی 
غیراخالقی به یک متخصص گوارش سپرده شده؛ 
در حالی که در همه کشــورهای دنیا مطالعات 
حــوزه کرونا توســط تیم »آی 
سی یو« و »متخصصان عفونی« 
رهبری می شود، اما متأسفانه در 
ایران این اتفاق نیفتاده و رهبری 
متخصص  یــک  به  مطالعــه 
گوارش واگذار و ۳0 درصد کار 

توسط وی طراحی شده است.
سید محمدرضا هاشمیان ادامه 
می دهد: مرگ و زندگی بیماران 
شرکت کننده در این مطالعه در 
حیطه تخصص مسئول انتخاب 
شــده نبوده و این مهم از سوی 
انجمن مراقبت های ویژه کشور قابل پیگیری است. 

این داروها خطر آنچنانی ندارند»
اما معاون تحقیقات وزارت بهداشت در پاسخ به 
قدس درباره نتایج مطالعــات کارآزمایی بالینی 
چهار داروی مدنظر ســازمان جهانی بهداشــت 
روی بیماران ایرانــی می گوید: نتیجه مطالعاتی 
که در این زمینه توســط هزارو500 متخصص 
در دنیا - که 8۷ نفر از آن ها ایرانی هستند- این 
اســت که غیر از دگزامتازون کــه مقداری روی 
درمان کووید 19 مؤثر است بقیه داروها از جمله 
رمدسیویر که خیلی هم گران است تأثیر مهمی 
در درمان این بیماری و کاهش مرگ و میر ناشی 

از آن ندارد. 
رضا ملک زاده در پاســخ به این پرســش که آیا 
سازمان جهانی بهداشت همه کشورها را مکلف 
کرده در مطالعات بالینی یاد شــده مشــارکت 
کننــد یا فقط بعضی از کشــورها موظف به این 
کار شده اند، می گوید: این سازمان همه کشورها 
را دعوت کرده در این مطالعات مشارکت کنند و 
بیشتر کشورها هم ابراز عالقه کرده اند؛ اما درنهایت 
۳0 کشور دنیا در این مطالعات فعال شده اند که 
یکی از آن ها هم ایران بوده اســت؛ چون بیماری 
کووید 19 در ایران خیلی بیشتر بوده و شهرهای 
مختلفی را دربرگرفته و از سوی دیگر ما یک تیم 
مطالعاتی بسیار قوی در هر یک از شهرها داریم، 
تعداد بیمارانی که از ایران وارد این مطالعه شدند 

بیشتر از بقیه کشورها شده است.
وی در خصــوص مرجع صدور مجوز برای ورود 
وزارت بهداشت به مطالعات بالینی یاد شده هم 
می گوید: نهادهای رسمی برای اجرای طرح های 
تحقیقاتی بهداشتی و درمانی در کشور، شورای 
پژوهشــی و کمیته اخالق پزشکی هستند که 
این طرح هم به تصویب این دو مرجع رســیده 

است. 
ملک زاده در پاســخ به اینکه آیا نتایج مطالعات 
چهار داروی مطالعاتی سازمان جهانی بهداشت 
در کشورهای دیگر نیز نتایج مشابهی با مطالعات 
انجام شده در ایران داشته است، می گوید: نتایج 
این داروها در همه کشورها مشابه هم بوده است. 
حتی نتایج مطالعات انگلستان که چهار داروی 
مــورد نظر را به صورت جداگانــه روی 1۲ هزار 
بیمار انجام داده نشــان می دهد این داروها برای 

درمان کرونا خیلی مؤثر نیستند.
 در اینجا بایــد گفت داروهایی که مورد مطالعه 
قرار گرفته اند داروهای تازه ای نیســتند و همه 
آن ها از قبل برای درمان بیماری های عفونی در 
ایران و دیگر کشورهای دنیا استفاده می شدند و 
مورد تأیید ســازمان غذا و داروی آمریکا و ایران 
هم هســتند؛ این داروها عوارض چندانی ندارند 
اما احتمــال می رفت برای درمــان کووید 19 
مؤثر باشــند که متأسفانه تاکنون جواب مثبتی 

نداشته اند. 
وی در پاسخ به این پرســش که چرا ایران در 
بین تمام کشورهای دنیا روی داروهایی که این 
همه خطا دارند باید بیشترین مشارکت را داشته 
باشد، می گوید: این پرسش اشتباه است. نخست 
اینکه این داروها خطــر و زیان آنچنانی ندارند 
و علت اینکه در ایران بیشــترین مشــارکت را 
داشته ایم این است که ما تیم تحقیقاتی قوی تر 
و بزرگ تری داریم و بیمارستان ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی ما در همه استان ها هستند یعنی 
از لحاظ زیر ســاختی وضعیــت بهتری داریم؛ 
ضمن اینکــه وزارت بهداشــت ارتباط خوبی 
بــا آن ها دارد به طوری که توانســتیم آن ها را 
فعال تر کنیم؛ بنابراین ما از ســایر کشــورها و 

حتی از اسپانیا موفق تر عمل کردیم. 
وی می گوید: متأســفانه هنوز عده ای از افراد در 
طب سنتی که هیچ تجربه مشارکت تحقیقاتی 
بزرگ ملی و بین المللــی در کارنامه آن ها وجود 
ندارد و به جای پزشــکی دقیق، مروج شبه علم 
بوده اند، امروز با تشــکیک در مطالعه کارآزمایی 
بالینی ســازمان بهداشــت جهانی برای درمان 
کووید19 از راهکارهای ســنتی برای درمان این 
بیماری ســخن گفته و به انتقادهای بی اساس از 
میزان مشــارکت بیماران ایرانی در این مطالعه 

پرداخته اند.
افزایش این آمار ارتباطی با روند تحقیقات درمانی 
و ایجاد ناامیدی در نتایج آن ندارد، چرا که درمان 
بیماری های عفونی ســاده تر از کرونا هم به زمان 

الزم برای تحقیقات نیاز داشته است.

آیا تجربه تلخ سیاست های دیکته شده جمعیتی  در مورد کرونا در  حال  تکرار است؟

نمونه آزمایشگاهی    نشویم

مهم ترین نکته 
این طرح آن است 
که مسئولیت این 
مطالعه در وزارت 

بهداشت در 
اقدامی غیراخالقی 

به یک متخصص 
گوارش سپرده 

شده است

بــــــرش

 نتایج حاصل از 
این مطالعات نشان 

می دهد تا کنون 
 هیچ کدام

 از داروهایی که 
مورد استفاده قرار 

گرفته اثربخش 
نبوده است

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

رفاه و تأمین اجتماعی

سخنگوی مجمع خیرین کشور اعالم کرد
کمک ۲۱۵ میلیارد تومانی خیران 

در ایام کرونا به نیازمندان
 تسنیم   سخنگوی مجمــع خیرین کشور از 
کمک ۲15 میلیــارد تومانی این مجمع برای 
مقابله بــا کرونا خبــر داد.محمدرضا کارگری 
گفت:باوجود تحریم هایی که از سوی کشورهای 
مختلف بر کشور تحمیل شده اقدامات صورت 
گرفته برای مبــارزه و درمان ویــروس کرونا 
قابل تقدیر اســت؛ این در حالی اســت که در 
بسیاری از کشورها بیماران برای درمان، پشت 
بیمارستان ها صف می کشــند اما در کشور ما 
چنین اتفاقی در چند ماه اخیر نیفتاده اســت.
وی بــا بیان اینکه این مجمــع در قالب تهیه 
بسته معیشتی فعالیت نمی کند و در حوزه های 
درمانی و تأمین اقالم مورد نیاز بیمارستان و... 
فعالیت داشته است، تصریح کرد: از زمان شیوع 
ویروس کرونا تا امروز ۲15 میلیارد تومان توسط 
خیران در حوزه های مختلف جمع آوری و هزینه 
شــده است و ان شــاءاهلل این روند تا ریشه کن 

شدن ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.

حوادث

رئیس پلیس آگاهی:
فقط 0/۱ درصد سرقت های 

خشن »مسلحانه« است
 تسنیم    رئیس پلیس آگاهی گفت: 98 درصد 
سرقت های کشور عادی و فقط ۲ درصد خشن 
است.سردار محمد قنبری همچنین افزود: در 
نیمه نخست سال گذشته، میزان وقوع سرقت 
1۳ درصد افزایش یافته بود که جلو رشد آن را 
گرفتیم، در نیمه نخست سال جاری رشد وقوع 
سرقت، با شیب کاهشی مواجه بوده و ۷ درصد 

به عقب رانده شده است.
وی همچنین ادامه داد:98 درصد از سرقت های 
روی داده در کشــور سرقت عادی است اما به 
نحو دیگری به مردم القا می شود؛ بررسی کنید 
در کشــورهای اروپایی که مدعی بســیاری از 
مسائل هستند چند درصد از جرایم آن ها عادی 

است.
وی تصریــح کــرد:از ســرقت های رخ داده 
فقط ۲ درصد ســرقت خشن است که در این 
حوزه نیز فقط 0.1 درصد سرقت ها به صورت 

مسلحانه رخ داده است. 

آموزش

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی:
امکان استفاده از اینترنت رایگان 

برای دانشجویان فراهم است
 ایلنا   محمدرضا آهنچیــان، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی آموزش عالی در پاسخ به این پرسش 
که در حال حاضر چند درصد از دانشگاه ها هنوز 
موفق به ارائه آموزش مجازی نشده اند و یا اینترنت 
رایگان در دسترس ندارند، گفت: بر اساس توافق 
دو وزارتخانه علوم و ارتباطات همه دانشگاه ها در 
پلتفرم های دانشگاهی و علمی تعریف شده اند و 
دانشجویان آن ها امکان استفاده از اینترنت رایگان 
را دارند.هر چند، گاهــی گزارش های متفاوتی 
دریافت شده اســت، اما وزارت ارتباطات تا حد 
زیادی در پوشش دهی برخی نیازهای مقدماتی 
دانشگاه ها، حسن نیت و همکاری خوبی را نشان 
داده اســت.وی تصریح کرد:  همه زیرنظام های 
آموزش عالی مدعی هستند قدرت ارائه دروس 
خــود در فضای مجــازی را دارند. بر اســاس 
تجربه های نیمسال گذشــته، میزان موفقیت 
در ایــن زمینه را با گزارش های همســان اما با 
تحلیل و تفســیرهای متفاوت در اختیار داریم.

محیط زیست

پرسش رئیس فراکسیون محیط زیست :
هزاران میلیارد پول دریافت  عوارض 

آالیندگی صنایع کجا   خرج  شد؟
 مهر    ســمیه رفیعی، رئیس فراکســیون 
محیط زیســت مجلس با بیــان اینکه با واریز 
100 درصــدی عــوارض آالیندگی صنایع به 
حساب شــهرداری ها مخالف هســتم، گفت: 
امسال نخستین سال واریز ۳5 درصد از محل 
این اعتبارات به صندوق ملی محیط زیست بود.
وی افزود: واریز این مبلغ به حســاب صندوق 
ملی محیط زیست، با توجه به اینکه امکان رصد 
بیشتری از سوی نهادهای نظارتی بر آن وجود 
دارد، می تواند در جهت هزینه کرد صحیح این 

مبالغ قابل توجه کمک کند.
رفیعی گفت: طبق قانون، سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها باید گزارشی در زمینه هزینه کرد 
10 ســاله از محل این اعتبارات ارائه می داد، با 
وجود این تا به حال چنین گزارشی ارائه نشده 
و نمی دانیم ۳0 تا ۷0 هزار میلیارد تومان پولی 
که از محل این قانون به حساب این شهرداری ها 

واریز شده در چه محلی هزینه شده است.

آسیب های اجتماعی

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:
مبارزه و پیشگیری از اعتیاد 

شکل تازه ای گرفته است
 میزان   ســردار ناصراصالنی، معاون مقابله با 
ورود و عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر گفت: برخالف باور عمومی، فضای 
مجازی نه تنها موجب از بین رفتن کســب و 
کار های ســنتی نمی شود بلکه با ارائه ابزار های 
جدید در تبلیغات و خدمات، شــکل جدیدی 
به آن ها می بخشد، خرید و فروش مواد مخدر 
و روانگردان هم از این مورد مســتثنا نیستند؛ 
با ورود ســوداگران مرگ به این فضا، مبارزه با 
توزیع و پیشــگیری از افزایــش اعتیاد به مواد 

افیونی نیز شکل جدیدی به خود گرفته است.
وی عنوان کرد: پلیس فتــا به فضای مجازی 
اشــراف کامــل دارد. با هرگونــه فعالیت های 
غیرقانونی برخورد الزم را انجام می دهد، پلیس 
مبــارزه با مواد مخدر نیز بــا توجه به اهمیت 
موضــوع با ایجاد ســاختار جدیــد به صورت 
تخصصی در این حوزه فعالیت دارد و توفیقات 

قابل توجهی نیز کسب کرده است.

فراسو

دستچین
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اوضاع مالی پولدارترین دانشگاه جهان هم خراب شد©
ایســنا: دانشــگاه هاروارد بــا اعالم 
گزارشی، از کسری بودجه خود به دلیل 

همه گیری کووید19 خبر داد.
به گزارش بوســتون گلوب، دانشــگاه 
هاروارد برای نخستین بار پس از سال 
۲01۳ میالدی، کسری بودجه خود را 
گزارش داد.این اقدام نشانه ای از میزان 

آسیب اقتصادی است که کووید19 به بدنه آموزش عالی وارد کرده است.هاروارد 
در این گزارش اعالم کرد: ســال مالی که در ماه ژوئن به پایان رسید، با کسری 
بودجه 10 میلیون دالری مواجه شد.این میزان سال پیش ۳08 میلیون دالر بود. 
در سال ۲018 میالدی نیز میزان کسری بودجه دانشگاه هاروارد 19۶ میلیون 
دالر بود.همچنین دانشگاه هاروارد هشدار داد انتظار دارد این کسری زیاد برای 

دومین سال متوالی ادامه یابد.
 مشکلی که پولدارترین دانشگاه جهان برای آخرین بار در دهه 19۳0 میالدی 
تجربه کرد.این درحالی است که مسئوالن دانشگاه هاروارد اطمینان ندارند ولی 
احتماالً مجبور به کاهش شــدیدتر بودجه شوند. دانشگاه هاروارد برای جبران 
شــرایط به هزار و ۶00 کارمند واجد شرایط یک بسته بازنشستگی داوطلبانه 

پیش از موعد پیشنهاد داده است که ۷00 کارمند هم پذیرفته اند.
ریک استایسلوف، بنیان گذار شرکت RPK Group، شرکت مشاوره مالی مستقر 
در آناپولیس که با دانشــگاه ها همکاری می کند، گفت: حتی در مکانی مانند 

دانشگاه هاروارد هم این یک درد است.
 این همه گیری، مؤسسات آموزشی بیشتری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.وی 
ادامه داد: بیشــتر دانشگاه ها از کمک های فدرال به خاطر شرایط به وجود آمده 
از همه گیری برخوردار می شــوند. سال جاری شرایط دشوار است و سال بعدی 
حتی سخت تر خواهد شد.شاید کسری 10 میلیون دالری در بودجه 5.4 میلیارد 
دالری دانشــگاه هاروارد اندک به نظر برســد، اما این وارونگی شدید برای یک 
دانشگاه بوده و در درجه اول ناشی از کاهش درآمد آن است.دانشگاه های سراسر 
آمریکا در سال مالی گذشته با ضررهای مالی قابل توجهی روبه رو و مجبور شدند 

برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آموزش از راه دور را انتخاب کنند.

انگلیس مدعی ایمن بودن واکسن کرونای آکسفورد شد©
فارس: به نقل از اکونومیک تایمز، دولت 
انگلیس مدعی شــده فاز سوم بالینی 
واکسن آکسفورد و آسترازنکا در حال 
پیشرفت است و برخی افراد این واکسن 
را پیش از کریسمس دریافت خواهند 

کرد.
یک تیم در دانشــگاه بریستول نیز در 

حال اســتفاده از تکنیک هایی برای تأیید ایمنی و اثربخشی این واکسن است.
کارشناســان می گویند تجزیه و تحلیل جدید جزئیات بیشــتری را در مورد 

چگونگی موفقیت واکسن برای ایجاد پاسخ ایمنی قوی ارائه می دهد.
آدریان هیل، بنیان گذار و مدیر مؤسسه جنر )Jenner( دانشگاه آکسفورد اظهار 
کرد: در حال حاضر دو آزمایش بالینی موفق این شرکت ها ایمنی و توانایی در 
ایجاد پاســخ ایمنی قوی را ثابت کردند.واکسن توســعه داده شده در دانشگاه 
آکسفورد که با نام »nCoV19 ChAdOx1« و »AZD1۲۲۲« شناخته می شود، 
در میان پیشرفته ترین واکسن های جهان برای مقابله با ویروس کرونا قرار دارد.

آنتونی فاوسی، مدیر بخش بیماری های عفونی آمریکا گفت: تا پایان ماه نوامبر 
و ابتدای دسامبر ایمنی و مؤثر بودن قطعی واکسن آکسفورد مشخص می شود.

 شبکه ملی اطالعات و حمله هسته ای به ایران
تســنیم: روح اهلل مؤمن نسب، کارشــناس فضای مجازی 
می گوید: یکی از دالیل عدم راه اندازی شــبکه ملی اطالعات 
می تواند دستور مســتقیم اوباما و ترامپ باشد که به عوامل 
نفوذی خود دســتور داده اند راه اندازی نشود. یک آمریکایی 
گفته اگر ایران بتواند شــبکه ملی اطالعات را راه اندازی کند، 

باید به ایران حمله هسته ای کرد. 

تکذیب شایعه های سرگردانی آمبوالنس ها
میزان: ســیدرضا معتمدی، معاون فنی و عملیات اورژانس 
تهران در واکنش به انتقادی در خصوص سرگردانی آمبوالنس 
و چرخیدن آن در شهر تا زمان پیدا شدن بیمارستان گفت: 
این گونه نیســت که بیمار بد حال را در خیابان با آمبوالنس 
بچرخانیم و پذیرش بگیریم و بیمارستان ها بین دانشگاه های 

علوم پزشکی برای پذیرش بیمار اقدام می کنند.

به سربازان »توهین« نکنید
فارس: ســردار موسی کمالی، مشــاور عالی قرارگاه مرکزی 
مهارت آمــوزی کارکنان وظیفه گفت: متأســفانه در برنامه 
تهران ۲0 که سوم آبان پخش شد، مجری برنامه از روی جهل 
و ناآگاهی یا مغرضانه ادعا کرد »چون سربازان بیکارند و برای 
آن ها کاری ندارند، می خواهند به آن ها کار یاد بدهند« بیکار 

تلقی کردن سربازان توهین به این قشر مظلوم است.

قاچاق معکوس نوارهای وارداتی به کشورهای همسایه
فارس:ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
متأسفانه شــاهد قاچاق معکوس نوارهای وارداتی تست قند 
خون به کشــورهای همسایه هســتیم. به دلیل حمایت از 
بیماران ایرانی، واردات نوارهای تســت قند خون با ارز دولتی 
انجام می شــود و این اختــالف قیمت ایجاد شــده، انگیزه 
فرصت طلبان را برای انتقال نوارهای تست قند خون به خارج 

تحریک می کند.

متوسط آموزش دانش آموزان ایرانی 
ایرنا:علی الهیار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: 
چالش های کنکور موجب می شــود متوسط ساعت آموزش 
دانش آموزان ایرانی 1۲ هزار و 900 ساعت باشد؛ درحالی که 
متوسط ساعت آموزش برای سایر کشورها 8 هزار ساعت است.
بایــد بــه ســمت محتــوای برنامــه درســی کاربــردی 
پیــش رفــت. فروبــردن حجــم عظیمــی از نظریــات 
در ذهــن دانش آمــوزان بــه بن بســت رســیده اســت.

33هزار ساختمان ناایمن در تهران
فارس: زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیســیون ســالمت، 
محیط زیســت و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران 
می گوید: ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهــران حدود 
۳۳ هــزار ســاختمان ناایمن را شناســایی کرد و قرار شــد 
براســاس طرح شورای شهر، اسامی ســاختمان های ناایمن 
اعالم شــود و شــهروندان بتوانند به صورت آنالین اطالعات 
الزم را در خصــوص ســاختمان های ناایمن بدســت آورند. 
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

105 نفر از عناصر تکفیری مورد حمایت اردوغان به هالکت رسیدند

اقدام ترکیه در قره باغ؛ واکنش روسیه در سوریه
  جهان/ علوی  در حالی که دقایقی بیشــتر از 
اجرای آتش بس انســانی ســوم میــان دو طرف 
درگیر بر ســر منطقه قره باغ کوهستانی نگذشته 
بود، جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به 
نقــض آن متهم کردند. به گــزارش فارس، وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان نیروهای مسلح ارمنستان 
را به نقض آتش بســی که از صبح دوشنبه به وقت 
محلی به اجرا درآمد، متهــم و اعالم کرد: باوجود 
اعالم آتش بس انســانی جدید، نیروهای مســلح 
ارمنستان یک بار دیگر توافق بدست آمده را نقض 
کردنــد. وزارت دفاع جمهــوری آذربایجان افزود: 
نیروهای مسلح ارمنســتان با وجود توافق جدید 
آتش بس، شهرک های منطقه »ترتر« نزدیک خط 
تماس در منطقه قره باغ کوهســتانی را گلوله باران 
کردند. ایــن وزارتخانه در ادامه ادعا کرد جمهوری 
آذربایجان به شدت به شرایط آتش بس پایبند است.

از طــرف دیگــر، وزارت دفــاع ارمنســتان طرف 
آذربایجانی را در جهت شــمال شرقی خط تماس 
در منطقه قره باغ کوهستانی به نقض آتش بس متهم 
کرد. »شوشــان استپانیان« سخنگوی وزارت دفاع 
ارمنســتان در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد: 
در نقض آشکار توافق آتش بس بشردوستانه که در 
آمریکا منعقد شد، طرف آذربایجانی آتش توپخانه ای 
را بر مواضع آرتساخ )جمهوری خودخوانده قره باغ 
کوهســتانی( در جهت شمال شــرق خط تماس 
گشــود. جمهوری آذربایجان و ارمنستان آخرین 

بــار روز دهــم اکتبر )۱۹ مهر( و پس از نشســت 
سه جانبه در مسکو به توافق آتش بس انسانی دست 
یافتند. اما درســت ۱۵ دقیقه پــس از آغاز اجرای 
این توافــق، آژیرهای خطر در منطقــه قره باغ به 
صدا درآمد و درگیری ها بار دیگر آغاز شــد. پس از 
این نیز وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای مشترک 
با روسیه و فرانسه، از توافق ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان برای آتش بس انســانی خبــر داده بود.

از سوی دیگر، رئیس  جمهور آذربایجان ضمن ابراز 
نارضایتی از توقف درگیری ها در قره باغ کوهستانی 
تصریح کرد: جمهــوری آذربایجان تــا زمانی که 

ارمنســتان از قلمرو این کشــور خارج نشــود، به 
پیشروی ادامه می دهد. به گزارش اسپوتنیک، الهام 
علی افزود: توقــف درگیری قره باغ موجب رضایت 
همه به جز باکو است. در همین حال، وزیر خارجه 
روســیه در موضعی که می توان آن را هشداری به 
ترکیه قلمداد کرد، از بازیگران خارجی خواست از 
تبلیغ و ترویج ســناریو نظامی بپرهیزند. سرگئی 
الوروف گفت: بر کسی پوشیده نیست ما از امکان 
و قابل قبول بودن راه حل نظامی برای این مشکل 
حمایت نمی کنیم. از آنجا که هم مردم )جمهوری( 
آذربایجان و هم ارمنستان را برادران و دوستان خود 

می دانیم، نمی توانیم چنین ذهنیاتی داشته باشیم. 
اما در خبــری دیگر، جنگنده های روســیه صبح 
دوشــنبه یک پایگاه وابسته به گروهک تروریستی 
»فیلق الشــام« را در استان ادلب در شمال سوریه 
بمباران کردند که بیش از ۱0۵ کشته و زخمی بر 
جای گذاشته اســت. به گزارش المیادین، در این 
حمله، پایگاه گروهک »فیلق الشــام« در منطقه 
 »جبــل الدویله« هــدف قرار گرفت و دســت کم 
۲۵ تروریست از پا درآمدند. منابع محلی نیز گفته اند 
حمله زمانی انجام شد که عناصر فیلق الشام در حال 
برگزاری یک مراسم نظامی بودند. برخی منابع نیز 
تعداد تلفات را ۳۴ کشته و ۷0 زخمی اعالم کرده اند. 
این خبر در ظاهر ممکن است ارتباطی با تحوالت 
قره باغ نداشته باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند 
مسکو قصد دارد ترکیه را از منطقه قفقاز که به مراتب 
بسیار نزدیک تر به خاک روسیه است، به زمین ادلب 
برگرداند و عناصر تروریســت را در همین منطقه 
زمینگیر کند. این مسئله آن جا اهمیت می یابد که 
در نظر داشته باشیم حمالت جنگنده های روسیه 
علیه تروریست های حاضر در ادلب که تحت حمایت 
همه جانبه ترکیه قرار دارنــد، از آغاز درگیری های 
قره باغ و نقش آفرینی منفی اردوغان در آن شــدت 
بسیاری گرفته است. فیلق الشام جزو گروهک هایی 
است که در مذاکرات روند آستانه نیز حضور داشته و 
مهم ترین جبهه هم راستا با ترکیه در ادلب و به نوعی 
بازوی اردوغان در این اســتان محســوب می شود.

نیکالس مادورو فاش کرد
دخالت کماندوهای صهیونیست ©

در کودتای ونزوئال 
جنایی  بخــش  جهان: 
دیــوان عالــی ونزوئال از 
دست داشــتن دو یگان 
رژیم  کماندو  نیروهای  از 
صهیونیستی در کودتای 

نــاکام اخیر با هدف برانــدازی رئیس جمهوری 
ونزوئال پرده برداشــت. براســاس این گزارش، 
کماندوهای رژیم صهیونیستی در این عملیات که 
با عنوان عملیات »جدعون« انجام شد، مأموریت 
ربودن مادورو و دیوســدادو کابلو، رئیس مجلس 
مؤسســان ونزوئال را بر عهده داشــتند. مادورو 
و کابلو در رأس مقام هــای ونزوئالیی بودند که 
پیشتر آمریکا برای بازداشت آن ها جایزه تعیین 

کرده است.

والدیمیر پوتین مطرح کرد
حضور آمریکا در افغانستان ©

مفید است
جهان: »والدیمیر پوتین« 
روســیه  جمهور  رئیس 
نظامیان  حضــور  گفت: 
منافع  با  مغایرتی  آمریکا 
افغانستان  در  کشور  این 

ندارد. وی افزود: »ما در شــورای امنیت از حضور 
نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کردیم، هنوز 
اعتقاد داریم حضور این نظامیان در افغانســتان 
تهدیــدی برای منافــع خارجی ما محســوب 

نمی شود«.
پوتین تأکید کرد: »پس از اعالم خروج نظامیان 
آمریکایی از افغانســتان ما به طور رسمی از این 
اقدام حمایت کردیم و آن را به نفع آشتی ملی در 

افغانستان می دانیم«.

رئیس جمهور جدید بولیوی:
رئیس سازمان کشورهای ©

آمریکایی باید برکنار شود
اسپوتنیک: لوئیس آرسه 
کاتاکــورا، رئیس جمهور 
تازه منتخب بولیوی گفت: 
دبیرکل  آلماگرو،  لوئیس 
کشــورهای  ســازمان 

آمریکایی باید به خاطر دالیــل اخالقی برکنار 
شود. وی افزود: ما موافق نیستیم یک نهاد مهم 
در دستان افرادی باشد که از یک حزب سیاسی 
خاص حمایت و در امور داخلی یک کشور مداخله 
می کنند. آلماگرو بر بازرسی سازمان کشورهای 
آمریکایی از انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
گذشته بولیوی که پیروزی اوو مورالس را در دور 

نخست انتخابات لغو کرد، نظارت داشت.
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چین و مسئله عادی سازی عبری - عربی©
پانزدهم ســپتامبر بــود که رئیس جمهور ایــاالت متحده به همراه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی و وزرای خارجه امارات و بحرین اعالمیه ای را با عنوان »توافق آبراهام« به 
امضا رساندند. از نظر کارشناسان، این عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و دو کشور 
عربی منطقه می تواند اثرات ژئوپلتیکی در حد و اندازه ای جهانی داشته باشد. ورای تحوالت 
درون منطقه ای، قدرت های فرامنطقه ای نیز هر کدام در این میان مواضعی دارند. یکی از 
این کشورها، جمهوری خلق چین است و واکنش آن به عنوان بازیگری کلیدی که با عمده 

کشورهای منطقه رابطه ای دوستانه، تاکتیکی و یا راهبردی دارد قابل توجه خواهد بود.
درست یک روز پس از این اعالمیه، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اینکه 
رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی در راستای کاهش تنش در منطقه قدم برداشته اند، 
استقبال کرده و اعالم امیدواری کرد هر دو طرف به وسیله بازگشت به مذاکرات، قدم های 
مثبتی در زمینه مسئله فلسطین بردارند و چین را داوطلب ایفای نقشی سازنده در ایجاد 
دولت فلسطینی دانست. لیجیان در همین کنفرانس خبری خود به یکی از اصول راهبردی 
چینی در قبال مســئله فلسطین اشاره کرد. وی تأکید کرد موضع چین در مورد مسئله 
فلسطین ثابت و واضح است و پکن به حمایت خود از این موضوع با هدف استرداد حقوق 

مشروع ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقلش ادامه خواهد داد.
به باور برخی کارشناســان، این واکنش اولیه همــان راهبرد »حفظ تعادل و ابهام« چین 
در رابطه با مسائل غرب آسیاست. همین سیاست است که چین را قادر ساخته همزمان 
مناســبات چندجانبه ای را با بازیگران همسو و ناهمسویی مثل جمهوری اسالمی ایران، 
عربستان، رژیم صهیونیستی، ترکیه، امارات و... اداره کند. برای پکن، دستیابی به منابع اولیه 
به خصوص انرژی در منطقه قابل توجه است. از سوی دیگر، طرح بزرگ »یک کمربند یک 
جاده« نیز از جهات بسیاری با این ناحیه در تعامل است. بنابراین هرگونه تالش برای امن 
شدن غرب آسیا منافع قابل مالحظه و طوالنی مدتی برای اژدهای شرقی خواهد داشت. 
از نظر برخی مقام های چینی، نزدیک شدن کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی می تواند 
منجر به ثبات بیشتر منطقه شــود و منافع چین را به نحو احسن تأمین کند. اما برخی 
دیگر از تصمیم سازان در پکن نگرانند توافق آبراهام به قطبی شدن و افزایش رادیکالیسم 
در منطقــه بینجامد. تا پیش از این اعالمیه، دولت چین ناچار به رعایت برخی مصالح در 
رابطه با مواضع کشورهای عربی نسبت به رژیم صهیونیستی بود اما پس از آن و در صورت 
ادامه دار شــدن پروژه عادی سازی با کشورهایی همچون سودان، عربستان و قطر و همسو 
و هم سود شدن حدودی بازیگران منطقه با این رژیم، دست مقام های چین برای بازیگری 
در منطقه تا حدودی بازتر خواهد شــد. اما از طرفی، نقش جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه، مانع حمایت همه جانبه چین از چنین توافقاتی می شود. جدا از مسائل اقتصادی 
و تجاری، آن ها از گذشــته ایران را دارای نقشی کلیدی و اهرمی در برابر هژمونی ایاالت 
متحده در منطقه می دانند و به خوبی مطلع هســتند نظام ایران به هیچ وجه از مواضع 
خود در برابر مسئله فلســطین و عادی سازی های صورت گرفته اخیر کوتاه نخواهد آمد. 
از همین رو درصدد هستند روابط خوب خود با تهران را تحت الشعاع قرار ندهند. به باور 
برخی کارشناســان غربی، چینی ها نگران این نیز خواهند بود که تداوم توافق هایی از این 
دست منجر به مقابله به مثل و فعالیت بیشتر گروه هایی چون جنبش حماس و حزب اهلل 
لبنان شده و منطقه را برخالف منافع چین به سمت ناامنی سوق دهد. در نتیجه، موضعی 
که می توان از جمهوری خلق چین در برابر توافق آبراهام و عادی سازی عبری - عربی به 
رهبری ایاالت متحده انتظار داشت، صبر راهبردی است. چینی ها بر خالف دیگر کشورها 
که به صورت پیش فرض مواضع مشخصی در این زمینه دارند، عمل کرده و با صبر تمام به 
بررسی و تحلیل ابعاد مختلف این توافق می پردازند. آن ها در عین اینکه پل های پشت سر 
خود را خراب نمی کنند، به دنبال بهره برداری حداکثری از این اتفاق برخواهند آمد و اگر 
اتفاق غیرمنتظره ای در منطقه رخ ندهد، کما فی السابق به موضع گیری ابهام آمیز خود در 
این زمینه ادامه خواهند داد. شاید هم همین مسئله یکی از دالیل پاسخ نامشخص وزیر امور 
خارجه چین در دیدار اخیر با همتای ایرانی خود دکتر ظریف در مورد روند اجرای توافق 

۲۵ ساله میان دو کشور بوده است.
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یادداشت

 مهدی سالمی؛ کارشناس مسائل شرق آسیا

خبر

چهره ها

بدون تیتر

 سه شنبه 6 آبان 1399  10 ربیع االول 1442 27 اکتبر 2020  سال سی و سوم   شماره 9376

 جهان  در ادامه مخالفت ها با سخنان ضد اسالمی مقام های 
فرانسوی، مسیحیان عرب هم در شبکه های اجتماعی به مخالفان 
اهانت های صورت گرفته در فرانسه به پیامبر اکرم)ص( پیوستند. 
جالل شهدا، مجری لبنانی شبکه الجزیره قطر در توییتی نوشت: 
من جالل شهدا، یک فرد عرب مسیحی هستم که به شدت با 
اهانت به پیامبر اسالم حضرت محمد)ص( مخالف بوده و این اقدام 
را محکوم می کنم. وی تصویری از نام پیامبر اکرم)ص( را ضمیمه 
این توییت خود کرد. او توییت غادة عویس، همکار مسیحی خود 
در شبکه الجزیره را بازنشر کرد که در آن گفته بود: من به شدت 
مخالف جریحه دار کردن احساسات مسلمانان یا عمومیت دادن 

تروریسم به آن ها و مرتبط ساختن آن با اسالم هستم.
ایمن دبابنه، مســیحی اردنی هم در صفحه اش در توییتر نوشت: 
کسی که توهین می کند و به برادران مسلمان من احترام نمی گذارد، 
به من نیز به عنوان یک مسیحی اردنی احترام نگذاشته است. وی 
تصویری را ضمیمه کرد که روی آن عبارت »من مسیحی هستم و 

اهانت به دین اسالم را نمی پذیرم« نوشته شده بود.
در صفحه »اندرو مدحت« با هشتگ »علیه اهانت به پیامبر)ص(« 
هم نوشته شد: من یک مسیحی مصری هستم و اعالم می کنم کسی 
که به برادران مسلمان ما اهانت کند، به ما نیز اهانت کرده است.
مایکل ایوب هم با درج همین هشــتگ، در صفحه خود نوشت: 
من فردی را که به دین دیگــری توهین می کند یا پیروان ادیان 
و یا پیامبرانش را به استهزا می گیرد، شخصی حقیر می دانم. آنچه 
در فرانســه رخ داد، یک قهقرا و نشانگر این است که آن ها کاماًل 

از آموزه های کتاب مقدس به دور هستند. در فیس بوک نیز ده ها 
مسیحی مخالفت خود را با توهین به اسالم اعالم کردند.

نیفین ملک، وکیل مصری نیز در توییتر بخشی از آموزه های کتاب 
مقدس را آورد که به احترام به دیگران فرا می خواند.

عمران خان هم در ســخنانی از فیس بوک خواســت محتواهای 
اسالم هراسانه را حذف کند. نخســت وزیر پاکستان در نامه ای به 
»مارک زاکربرگ« از او خواســت مانع انتشار مفاهیم و محتوای 
اسالم هراسی و نفرت علیه اســالم در این شبکه اجتماعی شود. 
وی تصریــح کرد: دنیا نباید منتظر بمانــد تا پیش از ممنوعیت 
اسالم هراسی، کشتار و ظلم به مسلمانان که در کشورهایی مانند 

هند و جامو و کشمیر اشغال شده جریان دارد، ادامه یابد.
نخست وزیر پاکستان یادآور شد: در فرانسه، اسالم در کنار تروریسم 
و هم ردیف آن قرار گرفته و انتشار مطالب موهن به پیامبر اکرم)ص( 
مجاز و آزاد گذاشته می شود. همزمان محکوم کردن فعالیت های 
اسالم هراسانه مکرون از سوی مقام ها و گروه های اسالمی هم ادامه دارد.

دبیرخانه هیئت عالی علمای عربســتان اگرچه دیرهنگام اما در 
بیانیــه ای اعالم کرد اهانت ها به شــأن پیامبــران، تنها صاحبان 
دعوت های افراطی و کســانی که به دنبال گسترش فضای انزجار 

میان جوامع بشری هستند را متضرر می کند.
در این بیانیه آمده اســت: وظیفه اهل خرد در سراسر جهان چه 
نهادهــا و چه افراد این اســت این اهانت ها را که هیچ ارتباطی به 
آزادی بیان و عقیده ندارد و تنها تعصبی نامطلوب و خدمتی بی مزد 

و مواجب به صاحبان افکار افراطی است، محکوم کنند.

در پایان بیانیه علمای ســعودی آمده اســت: وظیفه مسلمانان و 
تمامی دوستداران حقیقت این است که سیره پیامبر اسالم شامل 
رحمت، عدالت، گذشــت، انصاف و تالش ایشان در مسیر خیر و 

صالح همه بشریت را نشر دهند.
باوجود این امیر مکه در بحبوحه اعتراض کشــورهای اسالمی به 
توهین های ضد اسالمی پاریس، در فضایی دوستانه میزبان سفیر 
فرانسه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 
)واس( در این دیدار که در شــهر جده برگزار شــد، صحبت های 
دوستانه رد و بدل شد و دو طرف درباره موضوعات مشترک بحث و 
تبادل نظر کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هیچ اشاره ای 
به اظهارات توهین آمیز اخیر »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 

نکرد که در آن از کاریکاتورهای ضد اسالمی دفاع کرد.
کاربران شــبکه های اجتماعی از میزبانی از ســفیر فرانسه آن هم 
در برهه کنونی که موج خشــم علیه این کشور به راه افتاده، ابراز 
نارضایتی کردند و گفتند آنچه بر خشم آن ها می افزاید این است 
که ریاض هیچ موضع رسمی در قبال مکرون از خود نداشته است.

اما این حجم از مخالفت هــا و اقدامات که روزبه روز در حال به روز 
شــدن اســت همچنان با لجاجت مقام های فرانسوی پاسخ داده 
می شود. رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به خشم جهان اسالم از 
انتشار تصاویر موهن به پیامبر)ص( گفت: ما هرگز تسلیم نخواهیم 
شد. ما با روحیه صلح به تمام تفاوت ها احترام می گذاریم! او در ادامه 
توییت خود نوشت: ما اظهاراتی از روی انزجار و تنفر را نمی پذیریم 
و از گفت وگویی منطقی دفاع می کنیم. ما همواره در سمت کرامت 

انسانی و ارزش های جهانی خواهیم بود!
وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای درخواست ها برای تحریم را 
»بیهوده« دانسته و اعالم کرد: این باید فوراً متوقف شود. همچنین 
تمام حمالتی که کشــورمان در معرض آن قــرار دارد و »اقلیت 

تندرو« پشت آن هستند، باید متوقف شود.

مسیحیان عرب علیه اسالم هراسی
اعتراض ها به اهانت دولت فرانسه به مسلمانان ادامه دارد

گزارش
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل 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 : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بردس��کن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیش��ابور در مقیاس 

1/500 برابرپیش قرارداد
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،542 هکتار 

6 -مبل��غ كل : )10،794،200،000 یال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان 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 .
7-مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )540،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002 بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 09:00 م�ورخ  1399/08/29 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
. 

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت 
مسکونی روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های 

بردسکن-جغتای-خلیل آباد-خوشاب-داورزن-سبزوار-فیروزه-نیشابور(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی به آدرس مشهد ، تقاطع بلوار خیام و ارشاد  
2 - محل اجرای پروژه : شهرهای بجستان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه

3 -موض��وع : انجام عملیات تطبیق و مس��تند س��ازی اراض��ی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت ش��هرهای بجس��تان، تربت 
حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه برابر پیش قرارداد

4 -شرح مختصری از مشخصات كار: انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرهای 
بجس��تان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه مطابق مش��خصات اعالم ش��ده در پیوست ش��ماره 2 پیش قرارداد این 

اسناد	كه جزو الینفک اسناد مناقصه می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه :  50،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 722،000 هکتار

6 -مبلغ كل : )36،100،000،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان 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 .
 7 -مبل��غ تضمی��ن جه��ت ش��ركت در مناقص��ه مبل��غ )1،805،000،000 ری��ال ( م��ی باش��د ك��ه بص��ورت ضمان��ت نامه 
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 كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 

با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 -ش��ركت ه��ای مجاز ك��ه دارای ظرفیت آزاد و رتبه بندی در اجرای امور نقش��ه برداری ) با هررتب��ه بندی ( و توان 
مالی و سابقه قرارداد های مشابه براساس سایر مدارك مندرج در اسناد مناقصه را دارند از تاریخ 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 21 /08 /1399 برروی س��امانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر ش��ده تا ساعت 13 مورخ 25 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید می گردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج ساعت 13:00 م�ورخ  1399/08/27 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .

آگهی مناقصه )مناقصه عمومی  یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا 
مرحله تثبیت شهرهای بجستان، تربت حیدریه، گناباد، مه والت، زاوه(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی 
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1 -دستگاه مناقصه گذار: اداره كل 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 : تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی
 4 -ش��رح مختصری از مشخصات كار: تکمیل وبروزرس��انی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی-روستا های 
زیر مجموعه شهرس��تان های بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-كاش��مر-گناباد-مه والت در مقیاس 

1/500 برابرپیش قرارداد 
5-مبلغ برآورد اولیه :  7،000،000 ریال بر مبنای هر هکتار برای حدود 1،480  هکتار

6 -مبلغ كل : )10،366،400،000 ریال ( از محل اعتبارات ردیف متفرقه 44-730000) اجرای طرح جامع حدنگار ( برنامه 
ثب��ت امالك و كاداس��تر )1201010000(  ابالغی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك	كش���ور تنظیم و تا می��زان 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 .
 7 -مبلغ تضمین جهت شركت در مناقصه مبلغ )519،000،000 ریال ( می باشد كه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد 
به حساب سپرده شماره IR 650100004060013207655848 با شماره شناسه 908108500200000000207655848002بانك 

ملی شعبه ثبت اسناد بنام اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی با عنوان تمركز وجوه سپرده ارائه گردد .
8 - ش��ركت ه��ای مج��از كه 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 05 /08 /99 لغایت 
10 /08 /99 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه تداركات الکترونیك دولت )س��تاد( اقدام و پس از تکمیل تا 
تاریخ 22 /08 /1399 برروی سامانه مذكور بارگذاری نموده وهمچنین  نسبت به ارسال یك نسخه از اسناد مناقصه در 
قالب س��ه پاكت )الف()ب()ج( بصورت الك و مهر شده تا س��اعت 13 مورخ 26 /08 /1399 به آدرس دبیرخانه اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی اقدام و رسید دریافت نمایند الزم به ذكر است نسبت به پیشنهادهای واصله پس 

ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا تاكید میگردد كلیه مراحل و همچنین تشریقات مناقصه و اخذ مدارك صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیك 

دولت )ستاد( قابلیت پیگیری داشته و مورد قبول كارفرما است .
www.setadiran.ir 9 -محل دریافت فایل اسناد مناقصه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس الکترونیکی

10 -تاریخ گش��ایش پاكتهای الف /ب /ج س��اعت 11:00 م�ورخ  1399/08/28 در محل سالن جلسات طبقه چهارم اداره كل 
ثبت اسناد وامالك خراسان رضوی برگزار می گردد و حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی در جلسه بازگشایی پاكات 

با معرفی نامه و كارت ملی بالمانع می باشد .
. 

آگهی تجدید مناقصه )مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت 
مسکونی روستایی- روستا های زیر مجموعه شهرستان های

 بجستان-بینالود-تربت حیدریه-خواف-رشتخوار-کاشمر-گناباد-مه والت(

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی

جهان: حزب بعث عراق روز گذشــته از مرگ 
عزت الدوری، از رهبران برجسته این حزب که 
معاون صدام بود، خبر داد. الدوری تحت تعقیب 
مقامات عراق بود و بارها خبر کشــته شدن و 

بازداشتش منتشر شده بود.
جهان: دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اراضی 
اشــغالی گفت: عربســتانی ها نقش زیادی در 
عادی ســازی روابط میان اسرائیل و کشورهای 
عربی دارند و گام های جدی برداشته اند و مسئله 

به دستور کار داخلی آن ها بستگی دارد.
که  ســودان  در  مردمی  اعتراضــات  فارس: 
خواستار انجام اصالحات هستند برای چهارمین 
روز متوالی ادامــه دارد و تاکنون دو تن در این 

اعتراض ها جان باخته اند. 

مقاومت، پیشروی خود را از سر گرفته استبن بست در دوحه، برخورد در کابل
فارس: همزمان با ادامه مذاکرات بی نتیجه میان 
کابل و طالبان در دوحه، ســخنگوی نیروهای 
آمریکایی در افغانســتان از آغاز عملیات علیه 
مواضع طالبان در این کشــور خبر داد. آمریکا 
اعــالم کرد در راســتای حمایــت از نیروهای 
نظامی افغانستان، شب گذشته حمالت هوایی 

علیه مواضع طالبان در میدان وردک انجام داده 
است. واشنگتن مدعی است براساس توافق نامه 
با طالبان،  نظامیان این گروه زمانی که از سوی 
طالبان مورد هدف قــرار گیرند،  اجازه حمالت 
هوایی علیه ایــن گروه را دارنــد. طالبان اقدام 
نیروهای آمریکایی را »تحریک آمیز« خوانده  است.

جهان: طبق اعالم منابع اطالعاتی، نیروهای 
وابسته به دولت مستعفی از آتش بس در این 
منطقه برای ساماندهی دوباره به نیروهای خود 
و آماده شدن برای تشدید تنش ها سوءاستفاده 
کرده اند اما نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن با این اقدامات مقابله کردند. درگیری ها 

میان طرفین از بامداد روز شنبه از سه محور 
در اطراف شــهر مأرب و محــور چهارمی در 
اطراف استان الجوف از سر گرفته شد و باوجود 
گسترده بودن دامنه عملیات نظامی، ارتش و 
کمیته های مردمی یمن دستاوردهای خوب 

میدانی داشتند.

 فروپاشی آتش بس مأرب  ادامه حمالت آمریکا علیه طالبان 

عملیات جدید یمنی ها علیه سعودی ها

حمله پهپادی به فرودگاه ملک خالد©
تسنیم: منابع یمنی از عملیات پهپادی مجدد علیه تأسیسات نظامی در فرودگاه ابها خبر 
دادند. یحیی سریع گفت در این حمله جدید که با پهپادهای صماد ۳ انجام شد، تمام اهداف 
 مــورد نظر با موفقیت هدف قرار گرفت. منابع یمنی همچنین از حمله پهپادی به پایگاه 
ملک خالد عربســتان در استان خمیس مشیط خبر داده بودند. در این عملیات پهپادی، 
آشیانه های جنگنده های رژیم متجاوز سعودی در این پایگاه مهم هدف قرار گرفت. با احتساب 
این دو حمله، در هفته جاری ســه عملیات پهپادی توسط یمنی ها صورت گرفته است.

حریری ضمن ارزیابی مثبت مذاکرات سیاسی 

خط قرمز من طرح فرانسه است!©
جهان: نخست وزیر مکلف لبنان بار دیگر فضای مذاکرات برای تشکیل دولت جدید لبنان 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت از این مأموریت منصرف نخواهد شد. سعد حریری همچنین 
اظهار کرد: همه چیز می تواند مورد بررسی و تفاهم قرار گیرد اما مسئله مهم و ثابت برای 
من این اســت که ابتکارعمل فرانسه باید محور گفت وگوها باشد. وی ادامه داد: تخصص 
برای تعیین وزرای کابینه کافی نیســت و تخصص بایــد در کنار مهارت در آن ها وجود 
داشته باشد. حریری در ادامه تأکید کرد حتی یک هفته ای هم می شود دولت تشکیل داد.

  صاحب امتیاز: 
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