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»معرفت افزایی در زیارت« مأموریت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی
 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن مهدوی مهر در گفت وگو با قدس تأکید کرد

 ............ صفحه 3

12 6 2
گفت وگو با وحید خضاب، مترجم کتاب »تو زودتر بکش«  پشت پرده ماجرای رسوب کاالها در گمرک سخنگوی قوه قضائیه:

:jامام علی
احسان کنید 

که آن، برترین 
کشت و 

سودآورترین 
سرمایه است. 

غررالحکم
ج 2- ص 611

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 19آذر 1399 23ربیع الثانی1442 9 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9412  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

روایت خود اظهاری 
یک رژیم تروریست

 عده ای به امید ارز 50هزار تومانی 
کاالهایشان را ترخیص نمی کردند

 انصراف رئیس جمهور از 200 شکایت 
علیه رسانه ها واصل نشده است

 ............ صفحه 2

 پرونده قدس درباره شورای عالی انقالب فرهنگی به بهانه سالگرد تأسیس این نهاد 

ضمانت اجرایی، نقطه کور رصدخانه فرهنگی کشور

واکنش ها به بیانیه طلبکارانه 
تروئیکای اروپایی علیه صنعت 

هسته ای کشور ادامه دارد

وقتی دو 
قورت و نیم 
اروپا باقی 

است

 اندیشــه   »ســتاد انقالب فرهنگی« که در 19 آذر 1363 به فرمان امام خمینی)ره( 
تشکیل شد، بعدها در قالب »شورای عالی انقالب فرهنگی« تداوم یافت و مهم ترین 
مرجــع عالــی سیاســت گذاری فرهنگــی در ســطوح عالی کشــور شــد. به مناســبت این 
روز در پرونــده حاضــر ابعــاد مختلــف تاریخــی، فرهنگــی و مدیریتــی ایــن شــورا را بــا 
کارشناســان مختلف بررســی کرده ایم. دکتر ســیدمجید امامی، استادیار گروه فرهنگ 
و دولت دانشــکده معارف اســالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشــگاه امام صادق)ع( یکی 
از چهره هایی اســت که انتقادهای زیادی به کارکرد و ســازوکار فرهنگی این شــورا دارد؛ 

 ............ صفحه های 4و5انتقادهایی که همواره رو به جلو و در جهت بهبود...

 سیاســت  در حالی که هنــوز زمان زیــادی از 
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
اقــدام  ایــن  بــا  و  نمی گــذرد  کشــورمان  توســط 
جمهــوری اســالمی ایــران در ابتــدای راه احقــاق 

حقوق هسته ای خود قرار...

انصاراهلل از دریافت 
نامه محرمانه آمریکا 

خبر داد

آخرین تقالهای 
خاورمیانه ای 

ترامپ

طرح خوب 
»نسخه پیچی الکترونیک«

 ناقص اجرا می شود

وقتی داروخانه ها 
نسخه   پزشکان را 
پاکنویس می کنند!

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

برق، آب و گاز 
رایگان می شود؟

یک طرح 
و هزار تردید
 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
حسین کنعانی مقدم

جهت گیــری اخیــر تروئیــکای اروپایی در باره برنامه هســته ای جمهوری اســالمی، 
رویکــرد مزورانــه و منفعــت طلبانه مقامات اتحادیه در قبال کشــورمان را به اثبات 
رســاند. اتحادیــه در نخســتین واکنــش به تصویب طــرح اقدام راهبــردی برای لغو 

تحریم ها از سوی مجلس شورای اسالمی که...

 نقش تکراری اروپا 
در صحنه تقابل با ایران

 ............ صفحه 2

صفحه 1  1399/09/19

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩
 ا﹝﹢ال ﹝︀زاد ︋︣ ﹡﹫︀ز 

( آ﹨﹟ آ﹐ت و ﹜﹢ازم ا︨﹆︀︵﹩)
٨ ﹤﹀︮ ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م ︫︣ح در︫ 

,ع
۹۹
۰۹
۴۸
۹

  آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار 
︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈

٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

,ع
۹۹
۰۹
۶۸
۳

,ع
۹۹
۰۹
۷۰
۲

 ﹤ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ـ︊️︋ 
﹛︀︭﹞ ︡︣ و   ︠️﹫﹑ ﹢﹝﹩ (︫ـ︪﹞ ︣︡) دارای︮  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران︋  ا﹡︐︀ب︎ 
ا︗ـ︣ای آر﹝︀︑﹢ر︋﹠︡ی، ﹇︀﹜︉ ︋﹠︡ی و ︋︐﹟ ر︤ی ︨ـ﹆︿ ﹨︀ و د﹢ار ︋︫︣ـ﹩ دو ︋﹙﹢ک از 
︣ا︳ ﹋﹥ دارای رزو﹝﹥  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ﹋︣ ︎︣وژه ۴٠٢ وا︡ی ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥︫ 
﹝﹠︀︨︉ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡، د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞︗ ︡︀️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
 ،︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ١٣٩٩/٠٩/٢۵ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︀ر︑
 ︀  ︋︀ ﹤︺︗ـ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡ـ﹩ ﹝︣ا ـ︡ا،︨  ︀رراه︫ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢٠٠١١٢۶- ٠۵١︑﹞︀س﹝︫
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋  ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋ 

 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ای ︨﹆︿ ﹨︀ و د﹢ار ︋︫︣﹩ دو ︋﹙﹢ک 
از ︎︣وژه ۴٠٢ وا︡ی

,ع
۹۹
۰۹
۷۰
۳

آ︨ـ︐︀ن ﹇ـ︡س ر︲ـ﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد از ︵︣ـ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ 
 ️﹫﹑︮ دارای (︪︡ـ﹞ ︫︣) ﹩﹞﹢︋ ︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران︐﹡︧ـ︊️ ︋﹥ ا﹡
﹥ ︑﹠︀ژ ︡ودی ٨۵ ︑﹟ ا﹇ـ︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥  ـ︀︠️ و ﹡︭︉ ا︨ـ﹊﹙️︋   ︨،︡︣︠
 ﹤﹡﹢﹍﹠ـ﹥ دارای رزو﹝﹥ ﹝﹠︀︨ـ︉ در ز﹝﹫﹠﹥ ︨ـ︀︠️ ا﹋ ︳︀ی وا︗︡ ︫ـ︣ا﹨ ️ ︫ـ︣﹋
﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫ـ﹠︡، د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞︗ ︡︀️ در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
︑︀ر ١٣٩٩/٠٩/٢۵ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
﹝︪ـ ،︡︀رراه ︫︡ا، ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ـ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟٣٢٠٠١١٢۶- ٠۵١︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︀ ﹤︺︗︣ا﹞
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋   ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀︋ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت  ︑ ،️︠︀︨ ،︡︣︠ ،﹤﹫﹞﹏ و ﹡︭︉ ا︨﹊﹙️ 
﹉ ︋﹙﹢ک  ︎︣وژه ۴٠٢ وا︡ی

︫ـ︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︾︢اـ﹩ ر︲ـ﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ︑︖﹫︤ات 
﹫﹙︣ و ﹨﹢ا︨︀ز  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ا︫︀ص 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆
 ️︗ ١٣٩٩,٠٩,٢٣ ا﹡﹠︡ ︑︀ ︑︀ر﹢︑ ﹩﹞ ︳︢ا ︫ـ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا﹛

️︀︨ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت﹁ ️﹁︀در
 WWW.NANERAZAVI.COM و ︀ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ـ︣﹋️ وا﹇︹ در ا︋︐︡ای 
  . ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗آزادی ۵٢ ﹝︣ا-﹜︀﹇ ︤رگ ︋︤ر﹎︣اه آ︨﹫︀﹩ -﹡︊︩ ﹝﹫︡ان︋ 

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣: ٠۵١٣۶۶۵٨٠١١ س
/ ۹
۹۰
۹۵
۵۱

 ︡︣﹫﹙︣ و ﹨﹢ا︨︀ز »  ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹎آ»

,ع
۹۹
۰۹
۶۹
۹

sz/99/643/︀ره م ع﹝︫ ﹤︋ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ﹩﹎آ
ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︧︐︽﹑ت، ا﹝﹢ر ورزش، ︠︡﹝︀ت ﹡︷︀ر︑﹩ و ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی سبز و 

︑﹠︷﹫﹀︀ت در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن (﹡﹢︋️ اول)            ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٩٫۵٢٠۶
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز
 زاگرس جنوبی (سهامی خاص)

شـركت بهره بردارى نفـت و گاز زاگـرس جنوبى ︋﹥ 
﹝︣﹋︤ــ️ ︫ــ﹫︣از، در ﹡︷︣ دارد ︠︡﹝ــ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︠﹢د را 
﹝︴︀︋ــ﹅ ︋︀ ﹝︪ــ︭︀ت و ︫ــ︣ا︳ ﹋﹙﹩ زــ︣ از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︡︀﹝﹡ ای وا﹎︢ار ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻
١- ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝ــ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︧ــ︐︽﹑ت، ا﹝ــ﹢ر ورزش، ︠︡﹝︀ت 

﹡︷︀ر︑﹩ و ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی ︨︊︤ و ︑﹠︷﹫﹀︀ت در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن
sz/٩٩/۶۴٢- ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥: م ع/٣
٣- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای

۴- ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩
۵- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢رد ا︫ــ︀ره در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹠︐︣﹡︐ــ﹩ setadiran.ir ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 

٢٠٩٩٠٩١٧٠١٠٠٠٠۵۴ ︔︊️ ﹎︣د︡ه ا︨️.
۶- ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠ــ︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ︡ا﹇﹏ ︋﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/۵ 
ــ﹢رت ز︣ ارا﹥ ﹎︣دد و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در  ﹥ ﹊﹩ از دو︮   ︋︡︀ (︎﹠ــ︕ ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد) ر︀ل ﹋﹥︋ 
︮﹢رت ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ﹇︀در ︋﹥ ارا﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ︋︀ر 

﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︎﹫﹞︀ن ︋︀︫﹠︡.
 ︼﹚︊﹞ ︧︤ــ︀︋︡اری ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ وار ر︨ــ﹫︡ و︗﹥ ︮︀دره از ︨ــ﹢ی ﹤ا﹜︿)- ارا

﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣
﹥ ﹝﹫︤ان ﹝︊﹙︼ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︵︊ــ﹅ ﹁︣م ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︋︐︡ا  ب)- اراــ﹥ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩︋ 
︋ــ︣ای ﹝ــ︡ت (٩٠ روز) ﹝︺︐︊︣ ︋﹢ده و ︎︦ از آن ﹡﹫︤ ︋︀ ا︻ــ﹑م ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︣ای ﹝︡ت 

(٣٠ روز) د︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︣﹍︡ ︋︀︫ــ︡.
٧- ﹝﹏ ا︗︣ا: ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹡︀ر و ﹋﹠﹍︀ن

︦ از ا﹡︐︪︀ر  ٨- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ ۵ روز︎ 
آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول.

٩- ﹝﹙️ ︑︧﹙﹫﹛ (︋︀ر﹎︢اری) ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹋︓︣ ١۴ روز ︎︦ از 
.﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞ ﹟︣︠آ

︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د: www.setadiran.ir (در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︋️︗ ️︀ــ ١٠- آدرس︨ 
ــ︐︀د)) ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د) ﹋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ا︋︐︡ا  ︋﹥ ا︠︐︭︀ر ((︨ــ︀﹝︀﹡﹥︨ 
︀ ﹝︣ا︗︺﹥   ︋︦︍ ︐︀د دا﹡﹙﹢د ﹡﹞﹢ده و︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را از︨ 
︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د  ︀ ﹡﹢ه ︑﹊﹞﹫﹏ و︋   ︋﹩︀﹠︫از آ ︦  ︎contract.szogpc.com ️︀  ︨﹤︋
︡ه را در ﹇︀﹜︉ ﹁PDF ﹏︀ دا﹡﹙﹢د و  ︀ر﹎︢اری︫  ︣و︗﹩ ا︨﹠︀د︋   ︠،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز

.︡﹠︀﹝﹡ ︀ر﹎︢اری  ︋(﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ات ارز﹠︐︧﹞ ︩︋) ︀د︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︨︍︦ در︨ 
 -۴٢ ﹤﹢﹋ ︩︊﹡ -︀ن ز﹡︡- رو︋︣وی ︠﹫︀︋︀ن ︠﹫︀م﹝︣﹋ ١١- آدرس: ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن
︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س ︗﹠﹢︋﹩- ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س اداره ا﹝﹢ر  ــ︣﹋️︋  ︨ــ︀︠︐﹞︀ن︫ 
﹆﹢﹇ــ﹩ و ︎﹫﹞︀ن ﹨ــ︀: ٨۴٧٣- ٠٧١٣٢١٣٨٣٩۶ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ﹋﹞﹫︐ــ﹥ ﹁﹠﹩ ︋︀زر﹎︀﹡﹩: 

٨۶٧١- ٠٧١٣٢١٣٨٢٨۵ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ٠٧١٣٢١٣٨۴٣٢
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ارز ︣ازدر ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا ️﹋︫︣ ️︗ زم﹐ ︳١٢- ︫︣ا

 ﹩﹎︡ارک ︔︊️ ︫ــ︣﹋️ (ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥، آ﹞ ﹤و ارا ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭١-١٢- دا︫ــ︐﹟ ︫ــ
︑︃︨﹫︦ روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩، آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات)

٢-١٢- ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی، ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ و ﹋︡︎︧︐﹩.
﹑﹫️ ا﹝﹫﹠﹩ از اداره ﹋﹏ ︑︺ــ︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ٣-١٢- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ︑︃﹫ــ︡︮ 

﹋﹥ دارای ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡.
﹑﹫ــ️ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩   ︮︡﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨۴-١٢- دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا

در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹋﹥ دارای ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡.
 ﹤ ﹫︪﹠︀د ﹡︣خ︋  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹇︊﹏ از ︑︧﹙﹫﹛︎  ﹥ ﹨﹞︣اه︮  ︣آورد ﹡︀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︋   ︋-١٢-۵

️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ا︋﹑غ ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹋︫︣
۶-١٢- ارا﹥ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫︡ه از ︨﹢ی ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎﹫︩ از ︻﹆︡ 

﹇︣ارداد ا﹜︤ا﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
٧-١٢- ︡ا﹇ــ﹏ ا﹝︐﹫ــ︀ز ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹇︀︋ــ﹏ ﹇︊﹢ل ︋︣ای ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

(۵٠ ا﹝︐﹫︀ز) ﹝﹩ ︋︀︫︡.
از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ︋﹠︡ ١٢ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ آ ︡︡ا﹋︓︣ ︑︀ ۵ 
 ﹤︋ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ️︗ اول ️︋﹢﹡ ﹩﹎روز ︎︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ
 ️﹁︀و ︎︦ از در ︡﹠︀﹝﹡ ︀م﹡ ️ آدرس ا﹠︐︣﹡︐﹩ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ا︣ان ﹝︣ا︗︺﹥ و ︔︊
ا︨﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝﹠︡رج در آن را ﹝︴︀﹜︺﹥، 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ً︀ ︑﹊﹞﹫﹏ و در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠ــ︡. ︲﹞﹠
︀ً از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︮﹢رت ︠﹢ا﹨︡  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان ︋︭﹢رت ︾﹫︣︱﹢ری و ︮︣﹁
﹎︣﹁️. ﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ا︨️ ﹋﹥ ︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان، ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د و  ︡﹩ ا︨ــ️︋  ــ︡.︋  ﹢ا﹨︫︡   ︠︹ز﹢︑ ︳ــ︣ا ﹝﹫︀ن ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡ 

﹝︡ارک ︗️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋︺︡ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ﹝﹫︧︣ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩- ︫︣﹋️ ︋︣ه ︋︣داری ﹡﹀️ و ﹎︀ز زا﹎︣س ︗﹠﹢︋﹩

ع ۹
۹۰
۹۶
۳۰

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ای ﹁︪︣ده ︋︀ ارز ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ و ا︨﹠︀د ﹩﹎آ
 (︫﹞︀ره ۴۵۶٠٧/۶٠٠-٩٩/٠٩/١٧)

 ،﹏﹝ ،﹤﹫︑ ﹤︋ ️︊︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ـ︐︀ن ﹁︀رس در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ـ
 ﹉︑ ﹩﹢︪﹋ ﹩︐︨︀ن د﹞︣﹁ ︤︀ی آ︋︊﹠︡ و ︨ـ︣ر﹨ ﹤︙و راه ا﹡︡ازی در ︉︭﹡
﹝﹢ره و دو﹝﹢ره ︋︴﹢ر ﹋︀﹝﹏ و آ﹝︀ده ︋︣ه ︋︣داری ︵︊﹅ ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩ 
︎﹫﹢︨ـ️ ︗️ ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب ﹋︀زرون ﹝︴︀︋﹅ ︫ـ︣ا︳ درج ︫︡ه در 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋ 
ا﹇ـ︡ام ﹡﹞︀ـ︡. از ﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ـ︡﹎︀ن و ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︗️ ︫ـ︣﹋️ در 

.︡﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ
*︫ـ﹞︀ره آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٢٠٩٩٠٠۵۶۶٩٠٠٠٠٨۶
*﹝﹏ ا︠︢ ا︨ـ﹠︀د: ﹁﹆︳ ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ـ️ ︋﹥ آدرس 

www.setadiran.ir

ـ︡ه ︑﹢︨︳  ︀ر﹎︢اری ا︨ـ﹠︀د ا﹝︱︀ء︫  ﹫︪ـ﹠︀دات: ﹁﹆︳︋  *﹝﹏ ︑︧ـ﹙﹫﹛︎ 
ا﹝︱ـ︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ار︨ـ︀ل 
︎︀﹋ـ️ ا﹜ـ︿ (︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥) ︋ـ﹥ واـ︡ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ـ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب 
ا︨ـ︐︀ن ﹁︀رس (︫ـ﹫︣از ﹝﹫︡ان ﹝︴︣ی، ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹇︡و︨ـ﹩ ︾︣︋﹩، 

﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ︊︨︀﹡﹩، ︋﹙﹢ک ۴٠۶ ︵︊﹆﹥ اول)
ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت  ︣ـ︡ و در︀﹁ـ️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ از︨  *آ︣︠ـ﹟ ﹝﹙ـ️︠ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️: ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ٩٩/٠٩/٢٧
*︡ا﹋︓︣ ︑︀ر︀﹡ ﹩ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات: ︋︀ر﹎︢اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︀︻️ ١٨ و 

︑﹢﹏ ︎︀﹋️ (ا﹜︿) ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨︀︻️ ١۴ ︫﹠︊﹥ ٩٩/١٠/١٣
٩٩/١٠/١۴ ﹤︊﹠︪﹊ روز ︊︮ ︀ت: ︨︀︻️ ٩﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ن ︋︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋ ︀ر︑*

*﹝﹏ ︎︣دا︠️ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ا︨ـ﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ا︨︀﹝﹩ ا︠︤ا ٩٠٨ 
︋﹥ ︑︀ر ︨︣ر︨﹫︡ ۶/۶/١۴٠٢.

*﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١/۶۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 
︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ 

(︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر) در و︗﹥ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹁︀رس

*﹇﹫﹞️ ا︨ـ﹠︀د ٢٠٠/٠٠٠ ر︀ل (وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︫﹞︀ره ١۵٢٨٩٣۶۴٠۴ 
︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ ﹝﹫︡ان ﹝︺﹙﹛ ﹋︡ ︫﹠︀︨﹥ ٢۴٠٠٠٨٠۶٠٣١٧۵ ︋﹠︀م ︫︣﹋️ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹁︀رس ﹁﹆︳ از

دو﹜️)
︺︡ از  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋*
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ︀رج از︨  ﹢د و︠  ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏︫ 

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀︫︡ ﹝︴﹙﹆
*︨ـ︀︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ﹝﹠︡رج ﹎︣د︡ه 

ا︨️.
*ا﹟ آ﹎﹩ در ︨ـ︀️ ا﹠︐︣﹡︐ـ﹩ www.abfa-fars.ir ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه 

ا︨️.
️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀د (ب) و (ج) دارای ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︀ً ا︨﹠︀د ︎︀﹋ ﹁︣︮*
️ ﹨︀ی (ب) و (ج)، ا︨﹠︀د  ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ︢︣ش ا︨ـ️. در ︗﹙︧﹥︋  ﹝﹢رد︎ 
﹁﹫︤﹊﹩ (﹋︀︾︢ی) و ا︨ـ﹠︀د ﹁︀﹇︡ ا﹝︱ـ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ (دارای ﹝︣ ﹎︣م) 

︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹝﹢رد ︢︎︣ش ﹡﹫︧️.
*اـ﹟ آ﹎ـ﹩ در ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑ـ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ـ﹩ دو﹜ـ️ ︋﹥ آدرس 
و  ﹇︊ـ﹢ل  ﹇︀︋ـ﹏  ︎︀﹋︀︑ـ﹩  ﹁﹆ـ︳  ﹎︣دـ︡ه  ︔︊ـ️   www.setadiran.ir

️ ﹡︀م و  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︔︊ ـ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه (﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣) در︨  ︋︀ز﹎︪ـ︀﹩ ﹝﹫﹍︣دد ﹋﹥︫ 
︀ر﹎︢اری و  ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑﹢︨︳︋  ـ︡ه را در︨  ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︫ 
︎﹫︪ـ﹠︀د ﹇﹫﹞️ را ارا﹥ و ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ (︎︀﹋ـ️ ا﹜︿) را ︋︀ر﹎︢اری و 

١٠۵۵٩٩٣﹩﹎ار︨︀ل ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡. م.ا﹜︿ ٨٨۴٢/ ︫﹠︀︨﹥ آ
٩٩/٠٩/١٩ :﹩﹎٩٩/٠٩/١٧   ﹡﹢︋️ دوم آ :﹩﹎اول آ ️︋﹢﹡*

((︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ﹁︀رس))

کادر درمان کادر درمان 
بخش خصوصی هم بخش خصوصی هم 
شهید مدافع سالمتشهید مدافع سالمت
 محسوب می شوند محسوب می شوند

یک مسئول بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشوردر گفت وگو با قدس:

 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران 2

روحانی: وضعیت اقتصادی امیدبخش و رو به رشد است!  مهر: به گفته رئیس جمهور: باوجود فشارهای بی سابقه تحریمی و آسیب های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص های اقتصادی فصل 
تابستان، عالمت های امیدبخشی نشان داده است. حسن روحانی  این سخنان را در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی گفت و افزود: به دلیل سرمایه گذاری هایی که در تقویت و توسعه زیرساخت ها انجام شد، 

اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال های دشوار ۹۷ و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.

 سیاســت/ مینــا افــرازه  در حالــی کــه هنوز 
زمان زیادی از تصویب قانون اقدام راهبردی 
کشــورمان  توســط  تحریم هــا  لغــو  بــرای 
نمی گــذرد و بــا این اقدام جمهوری اســامی 
ایــران در ابتدای راه احقاق حقوق هســته ای 
خود قرار می گیرد، اما در دیگر ســوی ماجرا 
اروپایی هــا به عنــوان مخاطب اصلــی قانون 
و عضــو باقیمانــده در برجام، نــه تنها عزم و 
اقدام عملی برای احیای برجام ندارند، بلکه 
ایــن روزهــا بــا اظهــارات و صــدور بیانیه های 
مختلف درصددند بار دیگر دیدگاه راهبردی 
خود نســبت به مســئله هســته ای ایــران را 

نشان دهند.
در همین بــاره، ســه کشــور اروپایی انگلیس، 
فرانســه و آلمــان روز دوشــنبه 17 آذرمــاه  بــا 
صدور بیانیه ای نســبت به نصب سه آبشار 
و  نطنــز  در  پیشــرفته  ســانتریفیوژهای 
همچنیــن مصوبــه اخیــر مجلــس واکنــش 
نشان دادند و مدعی شدند این اقدام ناقض 
توافق هسته ای و مخالف دیپلماسی است.

قالیباف: اروپا حق ندارد درخواست »
عدم اجرای قانون داخلی کشورمان را 

داشته باشد
 رئیس مجلس شورای اسامی هم دیروز 
در دیــدار جوزپــه پرونــه، ســفیر ایتالیا در 
تهران، با انتقاد از بیانیه اخیر سه کشور 
اقــدام  قانــون  تصویــب  از  پــس  اروپایــی 
از  صیانــت  و  تحریم هــا  رفــع  راهبــردی 
حقوق ملت ایران گفت: بیانیه سه کشور 
اروپایــی که خواســته بودنــد دولت ما این 
قانــون را اجرا نکند، موجب تعجب شــد. 
این سه کشور اروپایی که بر دموکراسی و 
تعهدات قانونی تأکید دارند، کار ناپســند 

و عجیبی کردند.
محمدباقــر قالیبــاف تصریــح کــرد: ایتالیــا 
نبایــد اجــازه دهــد ســه کشــور دیگــر بــه 
نمایندگــی از اروپــا صحبــت کننــد. ســه 
کشــور اروپایــی در شــرایطی کــه بــه اقــدام 
شــهادت  و  تهــران  در  اخیــر  تروریســتی 
دانشــمند ایرانــی شــهید فخــری زاده هیچ 
واکنشــی نشــان ندادنــد، اکنــون می گویند 

دولت ایران قانون مصوب و رســمی کشــور 
را اجرا نکند.

وی گفت: با وجود خروج یکجانبه آمریکا 
از برجــام و بــد عهــدی اروپــا، در چنیــن 
شــرایطی چطــور مــی توان یکطرفــه پایبند 

تعهدات برجامی بود. 

 تغییر جایگاه طلبکار »
و بدهکاران برجامی

بــه نظــر می رســد درخواســت طــرف اروپایی 
بــرای اجرانشــدن مصوبه مجلــس و خطاب 
قــرار دادن دســتگاه اجرایــی کشــورمان بــه 
صــورت تلویحی، در جهت دوقطبی ســازی، 
ایجــاد شــکاف و تشــدید اختافــات بیــن 
نهادهــای قانون گــذاری و اجرایــی مرتبــط بــا 

قانون است. 
بــه  کــه  اســت  حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
نظــر می رســد دولت هــای اروپایــی ترجیــح 
می دهند حافظه سیاسی و نقش خودشان 
را در ماجرای برجام به فراموشــی بسپارند 
و به نوعی در موضع گیری طلبکارانه جای 
شاکی و متشاکی را تغییر دهند. موضوعی 
کــه وزیــر امــور خارجه کشــورمان چند روز 
پیــش در واکنــش بــه زیاده خواهــی وزیــر 
خارجــه آلمــان در پیامی توییتری نوشــت:  
»به تعهداتتان در قطعنامه ۲۲۳1 شــورای 
امنیت سازمان ملل پایبند باشید و نقض 
برجام را متوقف کنید«.  همچنین، گرچه 

ســه کشــور اروپایی مدعی انــد »اقدام های 
گســترده تر  تعهــدات  و  برجــام  بــا  ایــران 
اگــر  و  نــدارد  ایــران همخوانــی  هســته ای 
ایران درباره حفظ فضای دیپلماسی جدی 
است، نباید چنین گام هایی را اجرا کند«، 
با این حال فضای دیپلماسی که اروپایی ها 
از آن ســخن می گویند و درصدد هســتند 
ایــران و آمریــکا را بــه حرکــت در مســیر 
آن مجــاب کننــد بــا اظهــارات متناقــض و 
رفتارهای دوگانه شــان دســتیابی به چنین 
امری را تحت تأثیر قرار می دهد و بار دیگر 
همســویی آنــان را با آمریکا برای تشــکیل 
جبهه ای واحد در تشدید فشارها بر ایران 

به اثبات می رساند. 

 بیانیه سه کشور اروپایی »
اعتبار حقوقی ندارد 

در همین باره، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در گفت وگو درباره 
اظهارات اخیر دولت های اروپایی اظهار کرد: 
وقتی طرف های برجام به تعهدات خودشــان 
عمــل نمی کنند ما هم ملزم نیســتیم اجرای 
تعهــدات را به طور یکجانبــه ادامه دهیم. ما 
در حالــی تعهــدات را به طــور کامــل بــه اجــرا 
درآوردیــم کــه دیگــر طرف هــای برجامــی نــه 
تنهــا این کار را انجام ندادند، بلکه رفتارهای 
را  خودشــان  زیاده خواهانــه  و  غیرحقوقــی 
توســعه دادنــد. مــا باید برای منافع کشــور و 

حقوق هسته ای به غنی سازی و ذخیره سازی 
اورانیوم، فعال سازی و نصب تجهیزات جدید 

و ساخت تأسیسات دیگر اقدام کنیم.
بــه نظــرم  حســین نوش آبــادی ادامــه داد: 
نگرانی اروپایی ها بی مورد اســت و بهتر بود 
آن ها به جای اینکه نصب ســانتریفیوژهای 
جدیــد ایــران را به عنوان عاملی برای نگرانی 
خود تلقی کنند، به تعهداتشــان بازگردند و 
یقه آمریکا را بگیرند که چرا زیر میز بازی زده 
و اقدام هــای خــاف عرف حقــوق بین المللی 
انجــام داده اســت. امــروز دولت هــای عضــو 
برجام باید خودشان را بدهکار و پاسخگوبه 
ایران بدانند نه اینکه طلبکارانه رفتار کنند. 

نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس افــزود: 
بیانیــه ســه کشــور اروپایــی فاقــد اعتبــار و 
وجاهــت حقوقــی اســت و قابلیــت اجرایــی 
اروپایی هــا  اســت  ایــن  مــا  توصیــه  نــدارد. 
به جــای ایــن تاش هــا از آمریکا بخواهند به 
تعهداتش عمل کند تا پرونده هســته ای در 
مــدار خــودش قرار بگیرد. ایــن اتفاقی که در 
قالب بیانیه تروئیکا رخ داده، چندان معقول 
و منطقی نیست؛ زیرا نگرانی اروپایی ها باید 
زمانــی باشــد کــه یــک تعهــد بین المللی به 
راحتــی از ســوی اعضــای آن زیر پا گذاشــته 
و بی اعتبار می شــود. قرار بود برجام معامله 
برد – برد باشد نه یک قرارداد برد – باخت، 
در حالــی کــه ما در حال حاضــر باخته ایم و 

طرف مقابل باید به جبران گذشته بپردازد.
ایــن نماینــده مجلس همچنین با اشــاره به 
برخی مخالفت ها نسبت به مصوبه مجلس 
تأکید کرد: اتفاقاً مصوبه مجلس، پشتوانه ای 
قــوی برای مجریان صنعت هســته ای و تیم 
مذاکره کننــده برجــام اســت تــا در صــورت 
مذاکــره احتمالــی، بــا قــدرت بیشــتری پــای 
میز مذاکره بنشــینند و با توان بیشــتری از 
حقــوق ملــت دفاع کنند. بدیــن ترتیب، این 
مصوبه نه تنها تضعیف کشور نیست، بلکه 
به تولید قدرت در عرصه دیپلماســی منجر 
می شــود. مصوبــه اقــدام راهبــردی، مانعــی 
نیســت کــه در اثر آن دولــت به وظیفه خود 
عمــل نکنــد، بلکه ابزاری قوی بــرای اعمال و 

احقاق حقوق ایران است. 

واکنش ها به بیانیه طلبکارانه تروئیکای اروپایی علیه صنعت هسته ای کشور ادامه دارد

وقتی دو قورت و نیم اروپا باقی است

می دونید چرا مردم روسیه رئیس جمهورشون »پوتین« را دوست دارند؟ س
چــون قبــل ازپوتیــن زمــاِن بوریس یلتســین مردم روســیه جــزو فقیرترین 
کشــورها بــود! پوتیــن کــه آمد رونــق براشــون آورد. اینه کــه پوتین محبوب 

مردمش هست! 9370000044
اعتراض به همسان سازی حقوق ناعادالنه بین صندوق ها تقابل بین کارگر س

و کارمند نیست، کسانی که معترض هستند کارگر بیل به دست نیستند، 
آن ها هم دکتر و مهندس و فوق لیسانس هستند، ضمن اینکه حقوق کارگر 
هم باید محترم شمرده شود. در طول خدمت کارگران ۳0 درصد حقوقشان 
بابت درمان و بازنشستگی کسر شده است، اما از نگاه عادالنه ای برخوردار 
نیســتند چون تصمیم گیرندگان برایشــان شلوار اتوکشــیده ها هستند، نه 

پینه به دست ها و عرق جبین ریخته ها! 9150000223
چرا حقوق ماهانه مســتمری بگیران و بازنشســتگان کشــوری حدود 70 س

درصــد اضافــه شــده، ولی حقوق بازنشســتگان و مســتمری بگیران تأمین 
اجتماعی ١٥درصد اضافه شده؟! این همه تبعیض چرا؟9020000961

کاالهــای ایرانــی واقعــاً گــران و گاهــی هــم بی کیفیــت هســتند. افــرادی س
ضعیــف ماننــد ما چطور می توانیم حمایت کنیــم ازتولید با این قیمت ها 

وکیفیت ها! 9150000864
سال هاســت در بخش های خبری صداوسیما گفت وگوهای بی فایده ای س

درباره مشکات مردم برگزار می شود، ولی اوضاع همچنان بدترمی شود و 
اجناس گران تر. 9150000110

پــس از شــهادت دکتــر فخــری زاده و تعطیلــی کارخانه ونتیاتــور و ایجاد س
خســارت بیشــتر کرونا، رســانه نباید ســاده انگاری کند و ته کار را دربیاورد. 
دشمن درمورد کرونا نمی خواهد ایران از این نمد کاه بسازد. 9390000589

نامه اعتراضی دفتر تحکیم وحدت به رئیس بانک مرکزی:

برخی بانک ها درگاه رسمی خود را در اختیار 
سایت های شر ط بندی و قمار گذاشته اند

فــارس: دفتــر تحکیــم وحــدت در نامــه ای به رئیــس بانک مرکزی نوشــت: 
آقــای همتــی! چــرا برخی بانک هــای دولتی و خصوصی درگاه رســمی خود 
را در اختیار تراکنش های ســایت های شــر ط بندی و قمار قرار می دهند، چه 

پاسخی دارید؟
دفتــر تحکیــم وحــدت در ایــن نامــه نوشــت: امــروز شــرکت های psp و 
پرداخت یار عضو شــبکه الکترونیکی پرداخت کارت )موســوم به شــاپرک(، 
در اختیار تراکنش های ســایت های شــرط بندی هســتند. شــرکت آواگستر 
زرین )پارس پی( تنها یکی از شرکت هایی است که درگاه انتقال پول خود 
را در اختیار قمارخانه مجازی شخصی با 5 میلیون دنبال کننده در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام قرار داده است. در زیر مجموعه های تحت مدیریت 
شــما چه می گذرد که نمی توانید مقابل خروج روزانه میلیاردها ریال ارز از 

داخل کشور و این حجم عظیم پولشویی سازمان یافته را بگیرید.
در ایــن نامه خاطرنشــان شــده اســت: یکی از مهم ترین عوامــل ایجاد این 
شــرایط بغرنــج فرهنگــی، افزایــش روزافزون ســایت های قمار و شــرط بندی 
در بســتر فضــای مجــازی اســت. اینکــه افــراد جامعــه با میل شــخصی به 
سمت این سایت ها می روند، صحیح است، اما این نکته سبب رفع اتهام 
دستگاه های فرهنگی از وجود ناکارآمدی نخواهد شد. امروز شاهد گسترش 
صفحات اینســتاگرامی هســتیم که مبتذل ترین و ســخیف ترین محتوا را 
تولیــد می کننــد صرفــاً برای یک هدف؛ گســترش و تبلیغ ســایت های قمار 
و شــرط بندی. دفتر تحکیم وحدت افزوده اســت: بر همگان روشــن اســت 
که رویکرد شوراهای فرهنگی-اجتماعی منفعانه بوده است اما انتظار ما 
از ارگان هایــی ماننــد بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران و پلیس فتا و... 
اتخاذ رویکردی قاطع و بدون اغماض با ســایت های شــرط بندی اســت که 
متأســفانه نه تنها تا به امروز برخورد قاطعی از دســتگاه های مذکور شاهد 
نبوده ایــم، بلکــه موارد عجیــب همراهی و ارائه خدمات به این ســایت ها را 

نیز مشاهده می کنیم.

 عذرخواهی شورای عالی انقالب فرهنگی 
بابت کوتاهی در انجام برخی وظایف

مهــر: دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در بیانیه ای به مناســبت 
ســی و ششــمین ســالگرد تشکیل این شــورا ضمن اشــاره به دستاوردهای 
شورای عالی انقاب فرهنگی از زمان تشکیل تاکنون، تصریح کرد دبیرخانه 
شورای عالی انقاب فرهنگی برای اعتای مسیر رو به رشد علم و فناوری و 
فرهنگ در کشور از هیچ کوششی دریغ ندارد و مانند همیشه از نخبگان 
و فرهیختگان کشــور برای یاری خود در این مســیر ســخت و دشــوار طلب 

استمداد و یاری دارد.
در این بیانیه با اشاره به ده ها مرکز علمی و فرهنگی کشور با مأموریت های 
جملــه  از  فرهنــگ  و  فنــاوری  و  علــم  گوناگــون  حوزه هــای  در  مختلــف 
فرهنگســتان های کشــور، بنیــاد ملــی نخبــگان، ســتادهای علــم و فنــاوری 
کشــور، جامعــه  المصطفــی  العالمیــه، دانشــگاه هنرهــای اســامی ایرانــی 
 ،)ISC(اســتاد فرشــچیان، بنیاد سعدی، پایگاه استنادی علوم جهان اسام
دانشگاه فرهنگیان، ستاد ملی زن و خانواده، بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
و… که با مصوبه شــورای عالی انقاب فرهنگی تعبیه شــده اند، از طراحی 
جوایز ملی و بین المللی در حوزه علم و فرهنگ مانند جایزه علمی جهانی 
پیامبر اعظم)ص(، جایزه جهانی امام خمینی، جایزه جهانی ایثار )شهید 
سپهبد سلیمانی(، جایزه ادبی جال آل احمد و جشنواره پروین اعتصامی 
نیز یاد شــده اســت. این بیانیه با اعام اینکه در یک ســال اخیر این شــورا 
هفت جلسه و ۲1 مصوبه داشته، به خاطر گام های برداشته شده، خدا را 
هزار بار شــکر گفته و از خدای متعال و ملت شــریف ایران برای کوتاهی ها 

در انجام وظیفه عذرخواهی شده است.

 نقش تکراری اروپا 
در صحنه تقابل با ایران

جهت گیــری اخیــر تروئیــکای اروپایــی در باره 
برنامــه هســته ای جمهــوری اســامی، رویکرد 
مزورانــه و منفعــت طلبانــه مقامــات اتحادیــه 
در قبال کشورمان را به اثبات رساند. اتحادیه 
در نخســتین واکنــش به تصویب طــرح اقدام 
راهبــردی بــرای لغو تحریم ها از ســوی مجلس 
شــورای اســامی کــه در واکنــش بــه بدعهدی 
طــرف غربی در قبال تعهدات برجامی صورت 
گرفــت، بی توجه بــه تحرکات تنــش زای دولت 
ترامــپ بــار دیگــر بــه اتهــام زنــی علیــه ایــران 
پرداخت و در ســخنانی هشدار گونه از تهران 

خواست به برجام متعهد بماند. 
در بــاره ایــن نوع رویکرد طرف اروپایی دو نکته 
قابل توجه به نظر می رسد. نخست اینکه اگر 
کمی به گذشــته و هنگامه انعقــاد توافق نامه 
برجــام بازگردیــم، می بینیــم این رویه از ســوی 
اتحادیــه چنــدان هــم عجیب نیســت. در آن 
مقطــع فرانســه بــه عنــوان یکــی از طرف هــای 
مذاکــره بــا جمهــوری اســامی بارهــا در نقش 
پلیس بد و تکمیل پازل ضد ایرانی واشنگتن 
ظاهــر شــد تــا طــرف غربــی بتوانــد امتیــازات 
بیشتری از کشورمان طلب کند. صدور بیانیه 
اخیر هم به نظر حرکت در همین چرخه باطل 
اســت. ایــن بــار در حالــی که اروپا خوشــنامی 
گذشــته را در دید مردم و تصمیم ســازان ما به 
واســطه بــد عهدی های گذشــته نــدارد، آلمان 
وارد میدان شــده و وزیر خارجه این کشــور به 
اتهام زنی علیه تهران مبادرت می کند. هایکو 
ماس در اظهارات جدید خود شــروط جدیدی 
بــرای جمهــوری اســامی اعــام و تأکیــد کرده 
برنامه موشکی ایران هم در هر گفت و گوی آتی 
باید بررسی شود. این بازی جدید اروپا البته در 
همراهی کامل با دولت جدید حاکم بر ایاالت 
متحده اســت تا زمینه را برای تحمیل شــروط 
جدیــد بــر جمهوری اســامی فراهــم کنند. به 
نظــر می رســد اتحادیــه کــه خــود را در مقابــل 
ارباب بزرگ تر یعنی آمریکا ضعیف و بی اراده 
می بینــد، بــار دیگــر در نقش پلیــس بد ظاهر 
شــده و به جای تأمین خواســته های تهران در 
فرافکنی آشکار با اتهام زنی دوباره سعی دارد 

توپ را در زمین ما بیندازد. 
اثبــات  اروپایــی،  موضــع  دوم  واقعیــت  امــا 
همراهی همیشگی اتحادیه با آمریکا در بازی 
امتیازگیری از ایران است. هشدار آنان می تواند 
بــه مفهــوم احتمــال فعال ســازی »مکانیســم 
ماشــه« باشــد که اوضاع را برای ایران به پیش 
از توافق هسته ای باز می گرداند. در این شرایط 
بــه نظــر روســیه و چین هم احتمــاالً نخواهند 
توانست چندان مخالفتی با این رویکرد داشته 
باشــند. بــا وجــود این، حتی در صــورت مطرح 
شدن موضوع مکانیسم ماشه از سوی اروپا به 
نظر نمی رسد این رویه تا روی کار آمدن دولت 
بایدن محقق شود. اروپا در مقطع فعلی منتظر 
اســتقرار دولــت جدید در واشــنگتن اســت تا 
بتوانــد پــس از آن بــا هماهنگــی کاخ ســفید 
رویکــرد خــود را در قبال تهران عملــی کند. در 
ایــن شــرایط مصوبه هســته ای اخیــر مجلس 
تلنگــری بــود به اروپــا که اگر بخواهند شــرط و 
شروطی تازه تحمیل کنند، مسلماً ما هم بیکار 
نمی نشــینیم. با این حال باید مراقب باشــیم 
توطئه آن ها در اجماع ســازی علیه کشــورمان 
محقق نشود. این بازی اروپایی از پیش باخته 
اســت؛ چراکه مقامات کشورمان آشکارا اعام 
کرده اند در مورد مفاد برجام وارد مذاکره دوباره 
نخواهند شد. از سوی دیگر هر گونه گفت و گو 
درباره برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای 
ایــران از اســاس مــردود اســت. رویکــرد منفــی 
اروپــا در حالــی اســت کــه تروئیــکا در ســالیان 
گذشــته نه تنها در بــرآوردن تعهدات برجامی 
هیــچ کاری نکــرده، بلکه در تمام ایــن مدت در 
توافقی نانوشــته با سیاســت های کاخ ســفید 
علیه جمهوری اسامی همراهی داشته است. 
تهران در این مقطع تنها دست یابی به منافع 
حاصــل از برجــام را می خواهــد؛ منافعی که با 
بدعهدی غرب تنها در حد شــعار و روی کاغذ 

باقی مانده است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 سیاســت  وزیــر خارجــه جدیــد ســوریه کــه در 
نخستین مقصد سفرهای خارجی اش به تهران 
سفر کرده، روز گذشته نیز با تنی چند از مقامات 
کشورمان دیدار و گفت و گو کرد. فیصل المقداد 
صبــح روز دوشــنبه در نخســتین گام رایزینــی 
خــود، با محمدجــواد ظریف همتــای ایرانی اش 
والمســلمین  حجت االســام  داشــت.   دیــدار 
حســن روحانی روز ســه شــنبه در دیدار فیصل 
المقــداد بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهوری اســامی 
همواره در کنار ملت و دولت سوریه خواهد بود، 
تصریــح کــرد: ایــران تصمیــم و اراده ای کــه بــرای 
حمایت از دولت و ملت سوریه به عنوان متحد 
راهبــردی خــود داشــته همچنــان ادامــه خواهــد 
داد و همواره و تا پیروزی نهایی در کنار دمشــق 
خواهیم بود. رئیس جمهور مقابله با اشغالگران 
صهیونیســت و تروریســم را هدف مشــترک دو 
ملــت ایران و ســوریه دانســت و گفــت: تردیدی 
نداریم که تا پایان راه و نابودی تروریست ها باید 

به مقاومت و ایستادگی خود ادامه داد. روحانی 
بــا اشــاره به اقــدام ترامپ برای انضمام بخشــی 
از خاک سوریه به دشمن صهیونیستی تصریح 
کرد: باید تا آزادی سرزمین های اشغالی از جمله 
جوالن با اشغالگران صهیونیستی مقابله کرد. 

 والیتی: دمشق نقش اساسی »
در جبهه مقاومت دارد

مشــاور رهبر انقاب در امــور بین الملل نیز در 
دیــدار وزیــر امــور خارجــه ســوریه که شــامگاه 
اساســی  نقــش  بــر  گرفــت  صــورت  دوشــنبه 
مقاومــت  جبهــه  در  دمشــق  تعیین کننــده  و 
تأکیــد کــرد. علــی اکبر والیتــی در این دیدار بر 
توســعه روابــط دو جانبــه تأکیــد کــرد و افــزود: 
روابــط راهبــردی میــان دو کشــور روز به روز در 
حــال تقویــت اســت و ایــن روند تأمیــن کننده 
منافع دو کشور است که باید با جدیت دنبال 
گــردد. والیتــی همچنیــن بــه اقدام تروریســتی 

اخیــر در شــهادت دکتر فخری زاده دانشــمند 
هســته ای کشــورمان اشــاره کرد و افزود: بدون 
تردیــد زودتــر از آن چیــزی کــه بعضی هــا فکــر 
می کننــد، انتقــام خــون این شــهید واال مقام را 

خواهیم گرفت.

شمخانی: باید به حضور شرارت آمیز »
آمریکا در منطقه پایان داد

فیصــل المقــداد، روز گذشــته بــا دریابــان علی 
شــمخانی، دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی نیز 
درباره مســائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی 
گفت وگــو کــرد. در این دیدار دریابان شــمخانی 
با اشــاره به ســطح عالی روابط راهبردی ایران و 
ســوریه و بــا تمجیــد از نقش مهــم و ممتاز این 
کشــور در مقاومــت منطقه ای علیه اشــغالگری 
و توســعه طلبی رژیم صهیونیســتی بر ضرورت 
اســتمرار و گســترش روابــط تهــران - دمشــق 

تأکید کرد. 

سیاستسیاست
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خبر

گزارش

یادداشت روز
 حسین کنعانی مقدم 
تحلیلگر سیاست خارجی 

 چهارشنبه 1۹آذر 13۹۹ 23ربیع الثانی1442 ۹ دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره ۹412 

در دیدار وزیر امور خارجه سوریه

روحانی: تا پیروزی نهایی کنار سوریه هستیم

ســخنگوی قوه قضائیــه از تأیید 
حکم اعدام روح هللا زم در دیوان 
عالــی کشــور و همچنیــن صــدور احــکام 
مفاســد  بــا  مبــارزه  محاکــم  در  جدیــد 
اقتصادی از جمله پرونده بزرگ ارتشا در 
یکــی از گمــرکات شــمال غرب کشــور و 
قطعی شدن حکم مدیرعامل سابق بانک 
سرمایه خبر داد. غامحسین اسماعیلی 
در نشست خبری دیروز گفت: غامرضا 
حیدرآبــادی مدیــر عامــل ســابق بانــک 
ســرمایه که از کشــور خارج شده بود و به 
کشــور بازگشــت و پیشــتر محکومیــت 
غیابی داشت، درخواست واخواهی حکم 
را داده بود که پس از رســیدگی دوباره به 
1۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم 
از خدمــات دولتی و جزای نقدی و ضبط 
مــال تحصیــل شــده از طریق نامشــروع 

محکوم شد.
وی دربــاره حکــم روح هللا زم هــم گفــت 

حکــم اعــدام وی تأییــد شــده و به تأیید 
دیوان عالی کشور رسیده است.

اعــام  قــوه قضائیــه دربــاره  ســخنگوی 
انصــراف رئیس جمهــور از شــکایت های 
خود علیه خبرنگاران و رسانه ها، با بیان 
اینکــه مــا هــم ایــن خبــر را در رســانه ها 
شــنیدیم و مکرر پیگیــری کردیم، ولی تا 
امــروز چنیــن نامــه ای مبنی بر گذشــت 
رئیس جمهور و دولت از ۲00 شکایت از 
خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای 

فرهنگ و رسانه واصل نشده است.

قوه قضائیه

 انصراف رئیس جمهور از 200 شکایت 
علیه رسانه ها واصل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه:

 مهر   سخنگوی دولت گفت: در صورتی 
کــه نتوانیــم نفــت را در بــازار جهانــی بــه 
فروش برســانیم پیش بینی شــده اســت 
بــا مشــارکت دادن مــردم در خریــد نفت 

و فروش داخلی این درآمد محقق شود.
علــی ربیعــی در نشســت خبــری دیــروز 
دربــاره ابهام های مطرح شــده درباره الیحه 
توجــه  بایــد  گفــت:  بودجــه  پیشــنهادی 
داشــت تولیــد و فــروش نفــت مســئله ای 
منفــی نیســت، مــا بایــد نفــت را صــادر 
کنیــم و فــروش نفــت بــه منظــور توســعه 
کشــور، وابسته کردن جهان به ایران مهم 
اســت. وی درباره آخرین وضعیت بیماری 
کرونــا، گفت: گزارش ها حاکی از آن اســت 
کــه انجــام محدودیــت هوشــمند بســیار 
تأثیرگذار بوده ولی محدودیت های ۹ شب 
تا ۴ صبح هم در ارزیابی های انجام شــده 

اثربخش بوده و نیاز است ادامه یابد.
ســخنگوی دولــت اظهــار کــرد: بیشــترین 

نگرانی ما درباره دورهمی های خانوادگی در 
مراســم شب یلداست که امیدواریم مردم 
با عدم حضور در دورهمی های خانوادگی 
به قطع زنجیره ویروس کرونا کمک کنند. 

دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  ربیعــی 
متناسب ســازی  حقــوق کارگــران بــا تــورم 
گفت: سؤال دارای گزاره های نامرتبط است. 
آنچــه در قانون بودجه تصویب شــده برای 
حقوق کارمندان دولت است و نه کارگران. 
اساساً دولت درباره حقوق کارگران در الیحه 

بودجه تصمیمی نمی گیرد.

دولت

 نگران دورهمی های خانوادگی 
در شب یلدا هستیم

سخنگوی دولت:

خبـر

جانشین فرمانده کل سپاه: 

 در نخستین فرصت
انتقام خود را می گیریم

تســنیم: جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید 
بــر انتقــام از عامــان و آمــران تــرور شــهید 
فخری زاده گفت: حتماً در نخستین فرصتی 
کــه پاســخ مــا کفایت کننــده و درخور باشــد، 
اقدام می کنیم. سردار علی فدوی در حاشیه 
مراســم تشــییع پیکــر مرحــوم علــی اصغــر 
زارعــی از پیشــرفت در بررســی پرونــده تــرور 
شــهید محســن فخری زاده و اعام نتایج آن 

در اسرع وقت خبر داد.
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︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ي در﹡︷︣دارد  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪︀ر﹋️ در 
︨︀︠️ ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︋︣ روی ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ︋︀ ﹝︪︭︀ت ذ﹏ در ︫︨︣︐︀ن ﹎﹙︊︀ر ﹡︧︊️ 

٠ ︡︀﹝﹡ ردار ︋︀︫︡ ا﹇︡ام﹢︠︣︋ ﹩﹛︀﹞ ︡ی﹠﹝﹡︢ار ﹋﹥ از ︑﹢ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︢ب︗ ﹤︋
ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ﹝︀︧️ ︻︣︮﹥ ٣٨۵٠٠/٢٢ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ︋︀ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و دارای ︎︣وا﹡﹥ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋︀ 
  ١٠ ﹟﹝︋ ︩︊﹡ – ﹟﹝︋ ار﹢﹚ ﹝︀︧️ ز︣ ︋﹠︀ی ﹋﹏ ۵٩٠٧٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر –︋ 
︣﹋️ در ا﹟ ﹁︣ا︠﹢ان   ︫️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︣ا︳ و ذ︭﹑ح د︻﹢ت︋  از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م وا︗︫︡ 
 ﹟︡ا﹋︓︣ ︑︀ ١۵ روز ︎︦ از درج ا در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ و ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹩ و رزو﹝﹥ ﹁﹠﹩ ︠﹢د را
 ︡︀ر ٣- ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ وا︋ - ︀ر︋ ︀ر - ︠﹫︀︋︀ن︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣آدرس : ︫ــ ﹤︋ ﹩﹎آ
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨٣٢۶۴۶۴ -٠۵١  ︑﹞︀س﹝︫ــ ︀︋ ︀ ︀ر ار︨ــ︀ل و︋﹢﹡ ︀ر و︊﹚﹎ ﹩︲ک وارا﹑﹞ا

.︡﹠︀﹞︣﹁

<  آگهي فراخوان جذب سرمايه گذار >

︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈    ︨ ,ع
۹۹
۰۹
۶۸
۷

مزايده ماشين آالت صنايع غذايى 
︫︣﹋️ ︨ــ︀﹝︀ن ︋︀زار ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۵۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٩٩٧٩٧ در ﹡︷︣ 
دارد ︑︺︡ادی  از ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ︫︣ح ﹜﹫︧️ ﹝﹠︡رج در آدرس 

ا﹠︐︣﹡︐﹩                                                 را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣ــ︀﹡︡.
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ رو️ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ ، در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی 
︠ــ﹢د  از ︑︀رــ ٢١/ ٩٩/٠٩ ﹜︽︀️ ٢٧/ ٩٩/٠٩ در روز﹨︀ی ﹋︀ری از ︨ــ︀︻️ ٨ ا﹜﹩ ١۵ ︋﹥ 
آدرس ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ︋︤ر﹎︣اه آ︨ــ﹫︀﹩ – ﹝﹆︀︋﹏ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ر︲﹢ی – ﹝︖﹞﹢︻﹥ 
 ︡︋︀زد ️︗ ﹩︊︐﹋ و ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖ــ﹢ز ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞ اداری ︨︡ــ︀﹝︀ن ︋ــ︀زار ر︲﹢ی - وا

﹝︣ا︗︺ــ﹥   ﹋﹠﹠ــ︡.
 ﹩﹊﹡︀︋ ﹉ ︡ه ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋︿ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︫︡ه  ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︋︭﹢رت︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا

︑ ︡︀﹫﹥ ﹎︣دد. ︀زار ر︲﹢ی︋  ــ︀﹝︀ن︋  ــ︣﹋️︨  ــ︡ه ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ی ﹡︤د ︧ــ︀ب ︫   ︫﹟﹫﹝︱︑
 ﹉ ︣﹨ ل﹢︊﹇ ︀ ︡ه ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و ︫ــ︣﹋️ در رد︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︻ ﹤︋ ﹩و ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ ﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨

﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨ــ️. از︎ 
︀زار ر︲﹢ی ــ︀﹝︀ن︋  ــ︣﹋️︨  ,ع︫ 
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خادمیاران در شهرستان رامهرمز خون اهدا کردند  آستان: خادمیاران رضوی شهرستان رامهرمز در اقدامی خداپسندانه خون خود را اهدا کردند.مسئول دبیرخانه دفتر خدمت رضوی خوزستان 
تصریح کرد: در این برنامه ۴۰ نفر از ارادتمندان و خادمیاران حضرت امام رضا)ع( با اهدای خون خود به جمع اهداکنندگان زندگی پیوستند.حجت االسالم اریکه خاطرنشان کرد: در شرایطی که کادر درمانی در 

خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس هستند ما نیز با اهدای خون خود در کنار این عزیزان حاضر شدیم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تمهیدات ویژه رسانه ای در دل محدودیت های کرونایی

زیارت امام رضا)ع( از قاب شبکه های رسانه ملی 
برهــه  و در  روزهــا  ایــن  آســتان: 
فضــای  کرونــا،  ویــروس  شــیوع 
ابزارهــای  همچنیــن  و  مجــازی 
بصــری و صوتــی همچون صدا و 
سیما، حرف اول و آخر را در حوزه 
ارتبــاط با مخاطــب می زنند؛ چرا 
کــه بســیاری از برنامه هــا بــه این 
فضا و بستر منتقل شده است.

آستان قدس رضوی و بارگاه منور 
رضوی نیز از این قاعده مستثنا نشدند و با توجه به محدودیت های اعمال  
شده در بارگاه منور رضوی برای تشرف زائر و مجاور، بخش عمده ای از 

برنامه ها به صداوسیما و فضای مجازی منتقل شد.
محروم شدن خیل عظیم دلدادگان از زیارت شمس الشموس و همچنین 
ضــرورت برقــراری ارتبــاط دائــم میــان زائــران و بارگاه رضوی ســبب شــد 
برنامه ریزی بیشتری برای فیض بردن زائران از فضای ملکوتی حرم رضوی 
صورت گیرد.در این میان، مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضوی به صورت محوری پای کار آمده و تمهیدات مختلفی در این 
زمینه اندیشیده است. برای نمونه، به همت این مؤسسه، در دو هفته 
گذشته، بیش از 2 هزار و 100 دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر رضوی در 
شــبکه های مختلف سیما پخش شــد.با این اقدام، مؤسسه رسانه های 
صوتی و تصویری آستان قدس رضوی بحران کرونا را به فرصت مبدل و 
از ظرفیت فضای مجازی و رسانه های مختلف استفاده کرد. این مؤسسه 
با پخش  زنده  برنامه های حرم به  ویژه در مناسبت های آیینی، فرصتی را 

برای زیارت از راه دور در اختیار مخاطبان خود قرار داد.
هــزار و 210 دقیقــه پخش زنده از حرم مطهــر رضوی، 300 دقیقه »زیارت 
 امیــن هللا«، 420 دقیقــه برنامــه اذان گاهــی، 120 دقیقــه برنامــه رادیویی و 
120 دقیقه برنامه در حوزه بین الملل بخشی از تالش های این مؤسسه در 
دو هفته اخیر است.این برنامه ها از شبکه های دو، سه، افق، قرآن، خراسان 
رضوی، جوان و الکوثر مقابل دیدگان مخاطبان میلیونی قرار گرفته است.

عرضارادتباذکرزیارت»امیناهلل«»
همچنین ویژه برنامه زیارت »امین هللا« با هدف ایجاد ارتباط معنوی بینندگان 
بــا مضجــع نورانــی و مطهر حضــرت در روزهای اعمــال محدودیت های 
کرونایی، همراه با تصاویر زنده از بارگاه منور رضوی تولید و پخش شده 
اســت.طی دو هفته گذشــته، در مجموع، 14 ویژه برنامه »امین هللا« در 
300 دقیقه همه روزه ساعت 21:30 از سیمای جمهوری اسالمی ایران به 
مخاطبان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( تقدیم شده است.

تولیداتویژهدربارهشهیدفخریزاده»
یکی از برنامه های این مؤسسه در دو هفته گذشته، تولید کلیپ فاخر از 
طواف دانشمند برجسته هسته ای شهید حاج محسن فخری زاده در حرم 
مطهر رضوی بود. مراسم گرامیداشت این دانشمند شهید نیز در حرم 
مطهر رضوی از شبکه های یک، قرآن، افق، خراسان رضوی و شبکه های 

استانی به صورت زنده پوشش داده شد.
ســاخت نماهنگ طواف پیکر این شــهید بزرگوار در حرم و پخش آن از 
شبکه های ملی و بین المللی و انتشار چند ده میلیونی در فضای مجازی 
از دیگر اقدام های این مؤسسه طی دو هفته گذشته بود.»محفل انس با 
قرآن کریم« نیز عنوان ویژه برنامه ای بود که به مناسبت گرامیداشت این 

شهید بزرگوار از شبکه های قرآن و معارف سیما پخش شد.

مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه تأکید کرد 

 تحقق جهش تولید با بهره گیری 
از ماشین آالت پیشرفته کشاورزی

آســتان: مدیــر کشــت و صنعــت تربت حیدریــه با اشــاره بــه بهره گیری 
از جدیدتریــن دســتگاه های کشــاورزی از تولیــد 20 درصــد چغنــدر قند 

شهرستان رشتخوار توسط این مجموعه خبر داد.
احمد هراتی گفت : امســال ســطح زیر کشت چغندر حدود 170 هکتار 
اســت و پیش بینی می شــود 10 هزار تن محصول برداشــت شــود. سال 
گذشته نیز 9 هزار تن چغندر قند از مزارع این مجموعه برداشت شد.

مدیر کشــت و صنعت تربت حیدریه ادامه داد: در ســال جاری از ارقام 
روزیر، کاناریا، افسوس، آذر و مودکس استفاده شده که مقاومت خوبی 

نسبت به بیماری هایی همچون رایزومانیا و ریزکتونیا دارند.
هراتی با تأکید بر ضرورت توســعه مکانیزاســیون در کشــت محصوالت 
کشــاورزی تصریــح کــرد: امســال در برداشــت چغنــدر از جدیدتریــن 
دستگاه های موجود در کشور استفاده شده است؛ در همین راستا برای 
50 درصد از این مزارع از کمباین مخصوص بهره گرفته شده که برداشت 

روزانه از سطح 15 هکتار از مزیت های این دستگاه به شمار می رود.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  نوزدهم 
آذرماه، سالروز تشکیل »شورای عالی انقالب 
فرهنگی« به فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
است. به همین بهانه در گفت وگو با رئیس 
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 
فعالیت  محورهای  سیاست ها،  بررسی  به 
از تشکیل  این سازمان پس  برنامه ها در  و 
آن مطابق ساختار جدید سازمانی این نهاد 
مقدس پرداختیم. حجت االسالم والمسلمین 
»محمدحسن مهدوی مهر« با وجود مشغله 
کاری فراوان در فضایی صمیمی، پاسخگوی 
پرسش های ما بود. آنچه در ادامه می خوانید، 

برش هایی از این گپ و گفت است.

چابکسازیوانسجامفعالیتهای»
علمی-فرهنگیآستانقدس

این سازمان به چه منظوری در ساختار جدید   
ســازمانی آستان قدس رضوی تشکیل شد؟
در دوران مسئولیت تولیت فقید آستان قدس 
رضوی مرحوم آیت هللا واعظ طبسی)ره( شورای 
عالی فرهنگی در این نهاد ارزشمند فعالیت 
می کــرد و پــس از ارتحــال ایشــان و از ســال 
1395 تا خرداد سال جاری، سازمان فرهنگی، 
معاونــت علمی و مرکز امور بین الملل در این 
مجموعه سازمانی بزرگ فعالیت می کردند و از 
ابتدای خرداد سال1399 هم سازمان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی مطابق ساختار 
جدید سازمانی این آستان مبارک تشکیل و 

شروع به فعالیت کرد.
این سازمان به موضوعات علمی و فرهنگی 
متمرکــز و فراگیــر می پــردازد و هــر فعالیــت 
علمــی و فرهنگــی که صبغه و وجهه اصلی 
آن علمی و فرهنگی باشــد، در این ســازمان 
مجتمع شده تا اهداف آستان قدس رضوی 
در حوزه مباحث علمی و فرهنگی به صورت 
فراگیــر و جامع پیگیری شــود و جامه عمل 
بپوشــد. برای انجام درست وظایف تعریف 
شــده، شورای علمی و فرهنگی این سازمان 
از شــخصیت های برجسته حوزوی، علمی، 
دانشــگاهی و اجرایــی تشــکیل شــده کــه 
ریاســت این شــورا با شــخص تولیت معزز 
بــوده و در ایــن شــورا از افــکار، اندیشــه ها و 
آرای اعضــای محتــرم اســتفاده می شــود و 
سیاســت های کالن حوزه علمــی و فرهنگی 
ایــن شــورا  قــدس رضــوی هــم در  آســتان 
ترســیم شــده و در دستور کار قرار می گیرد.

آستانقدس؛»
کانونعلم،دانشوفرهنگ

چه برنامه ها و سیاســت های خاصی برای   
فعالیت این سازمان تدوین شده است؟

وجــود مقــدس امــام رضــا)ع( بــه تعبیــر جد 
بزرگوارشــان حضــرت امــام جعفر صــادق)ع( 
ملقب به عالم آل محمد)ع( هستند. از طرف 
دیگر برجستگی ها و ویژگی هایی که به خاطر 
شرایط زمان حیات امام هشتم)ع(، اتفاقات و 
حوادثی که در دوره زندگی ایشان به وجود آمد 
و وضعیت خالفت حکام بنی عباس و... همگی 
اقتضا می کرد تا این صفت و خصوصیت در 
وجود مبارک حضرت رضا)ع( برجسته شود. از 

طرف دیگر حضرت ثامن الحجج)ع( به عنوان 
امام گفت وگو و قهرمان میدان مناظره و مباحثه 
با ســران ادیان و مذاهب و افکار غیراســالمی 
بود و در حقیقت ایشــان مبتکر گفت وگو با 
اصحاب ملل و ادیان و افکار هستند. ضمن 
اینکه وجود مقدس حضرت رضا)ع( به عنوان 
مبتکر موضوع تمدن اســالمی در آن عصر و 

دوران نیز مطرح بوده اند.
توجه به فعالیت های آستان قدس در حوزه 
بین الملــل، موضــوع دیگــری اســت کــه در 
فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری 
بــا نــگاه ویژه و خــاص همراه با دوراندیشــی 
همراه بوده است. حضرت امام خمینی)ره( 
فرمودنــد: »اصــالً آســتان قدس مرکــز ایران 
است«. مرکزیت در این جمله مطمئناً مربوط 
به مباحث جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی 
نیســت، آنچــه بایــد بــه آن توجه شــود این 
اســت که این آســتان مبارک باید به عنوان 
یک مرکز و کانون علمی، دانشی و فرهنگی 
به حســاب آید. مقام معظم رهبری هم در 
حکم انتصاب تولیت قبلی و فعلی آســتان 
قدس رضوی توجه به مباحث و ظرفیت های 
فرهنگی این نهاد مقدس در کشور و جهان 
اســالم را مطــرح کرده انــد؛ بنابراین موضوع 
توجــه به فعالیت های آســتان قدس رضوی 
در حوزه بین الملل نیز از موضوعات اساسی 
و بسیار مهم است. با این توضیحات، طبعاً 
پرداختــن بــه موضوع علم و فرهنگ در این 
آستان مبارک و در کنار این مضجع شریف 
و مقدس، موضوع برجسته و ویژه ای است 
کــه بحمــدهللا اهمیــت به ایــن موضوع هم 
در زمــان مســئولیت تولیــت فقیــد؛ مرحوم 
آیــت هللا واعــظ طبســی)ره( و هــم در دوره 
تولیت ســابق؛ حجت االســالم والمســلمین 
رئیســی بــه خوبــی وجود داشــته و در زمان 
مسئولیت حجت االسالم والمسلمین مروی؛ 
تولیت معزز و فعلی این آســتان مبارک، به 
این موضوع نیز بیشتر پرداخته شده است. 

فعالیتهایآستانقدسرضوی»
بایددانشبنیانباشد

مــا معتقدیم کــه فعالیت های آســتان قدس 
رضوی باید دانش بنیان هم باشد، یعنی علت 

و توجیه علمی در هر فعالیتی باید به پیوست 
مشخصات و خصوصیات آن فعالیت وجود 
داشته باشد، زیرا اگر هر کاری با پشتوانه علمی 
انجام شــود، ماندگارتر و قابل ارتقا و توســعه 
است وگرنه آن کار پایه  و اساسی نداشته و به 

فراموشی سپرده می شود.
پــس از اینکــه ســاختار جدیــد ســازمانی این 
نهــاد مقــدس ابــالغ شــد، نخســتین وظیفه 
ســازمان ها و بخش های آســتان قدس، تهیه 
سیاســت های کالن حوزه هــای مختلــف در 
چارچــوب سیاســت های کالن آســتان قدس 
تعییــن شــد کــه در این ســازمان هــم این کار 
در دســت اقــدام و انجــام اســت و طبعــاً ایــن 
سیاســت های کالن، براســاس چشــم انداز و 
مأموریت کالن آستان قدس رضوی و ارزش ها 
و اصول اساسی این آستان مبارک خواهد بود 
و برنامه ها به سه برنامه »بلندمدت« )10 سال 
به باال(، »میان مدت« )پنج ساله( و »کوتاه مدت« 
)دوســاله( که با عنوان برنامه ســاالنه اســت، 

تقسیم می شود. 

استمرارنگاهنخبگانی»
در زمینه حمایت از نخبگان و تولید علم چه   

برنامه ای در این سازمان دارید؟
موضوع پرداختن به نخبگان و نگاه نخبگانی 
موضوعاتی نیست که در یک یا چند سال به 
آن ها پرداخته شده و سپس تمام شود، بلکه 
یک برنامه ساری و جاری در همه سال هاست 
و نگاه نخبگانی و توجه به برجستگان باید 
به صورت مداوم و مســتمر انجام شــود. ما 
برای بحث نخبگان باید ساختار متناسبی را 
ترســیم کنیم و در فاصله های زمانی مربوط 
چنانچه نیاز به بازبینی و یا ارتقا داشته باشد، 
موارد الزم در آن لحاظ شود. نخستین اقدام 
در ایــن رابطــه، بحــث تشــکیل هســته های 
بیــن  از  مشــورتی  گروه هــای  و  اندیشــه ورز 
افراد برجســته و فرهیخته کشــور از مراکزی 
همچون حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز 
اجرایــی و... اســت ضمن اینکــه بهره مندی 
از نظــرات افراد فرهیخته و اندیشــمند تنها 
مربوط به داخل کشور نبوده بلکه از نظرات 
افراد خارج از کشور که دل در گرو آرمان های 
آســتان قــدس دارنــد و از نظــرات اصحــاب 

فکر و اندیشه و علم نیز استفاده می کنیم. 
معاونــت بین الملل آســتان قدس رضوی در 
واقــع زیرمجموعــه این ســازمان بــوده و قرار 
اســت از ظرفیت هــای فکری و اندیشــه ای و 
علمی کشور، جهان اسالم و دنیا با توجه به 
خصوصیات و دستورالعمل های تبیین شده، 
استفاده شود. بحث خادم علمی این آستان 
مقــدس، از دیگــر موضوعاتــی اســت که در 
این زمینه پیش بینی شده و شخصیت های 
برجســته جهــان بــا افتخــار در ایــن آســتان 
ملکوتی حاضر به خدمت بوده و از این طریق 
می توانیم ظرفیت های علمی کشور و دنیا را 
برای ارتقای فعالیت های آستان قدس رضوی 
به کار گیریم. البته در این زمینه نیازمند یک 
سامانه برجسته و پیشرفته علمی و مکانیزه 
هستیم که از این ظرفیت های موجود بتوانیم 
به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده در 
همه بخش های آستان قدس رضوی بهره مند 
شویم و این سازمان، مسئولیت هموار کردن 
این راه و تقویت ارتباطات و تعامالت را باید 

پیگیری کند.

پیوستفعالیتهایفرهنگی»
باپشتوانهعلمیوفرهنگی

موضوعاتی مانند پیوست فرهنگی و تالش   
برای اثرگذاری زیارت بامعرفت را در برنامه های 

این سازمان چگونه دنبال می کنید؟
ایــن موضــوع از مطالبــات و تأکیــدات جــدی 
تولیت معزز آستان قدس رضوی بوده و باید 
نســبت به این دو موضوع به طور جدی وارد 
عمل شویم. این چیزی است که در ابالغات 
ایــن ســازمان بــه همــکاران نیــز تأکیــد شــده 
اســت. همچنین بــا توجه به بیانیــه گام دوم 
انقالب صادره از سوی مقام معظم رهبری و با 
مشارکت خود دوستان در این نهاد مقدس و 
در بخش های گوناگون باید پیوست های مربوط 
به فعالیت های بخش های گوناگون با پشتوانه 
علمــی و فرهنگــی تهیه شــود. خوشــبختانه 
نشســت های فرهنگی با مسئوالن عالی رتبه 
در آستان قدس را با جدیت دنبال می کنیم. 
ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه آستان 
قدس رضوی سابقه بیش از هزار سال دارد که 
به تدریج و در دوره های گوناگون سامان گرفته و 

امروز آستان قدس یک سازمان بزرگ در ابعاد 
علمــی، فرهنگی، اجتماعــی، دینی، مذهبی، 
اقتصادی و... است و تهیه پیوست های علمی 
و فرهنگــی بــرای چنیــن دســتگاه و مجموعه 
بزرگــی بایــد در یــک بســتر و فراینــد زمانــی 
معقول و با اولویت بندی صحیح انجام شود. ما 
درصدد این کار هستیم تا با کمک مسئوالن 
بخش هــای مختلــف آســتان قــدس رضــوی، 

پیوست های فرهنگی و علمی را تهیه کنیم.

اثرگذاریزیارتباارتقایمعرفت»
در زمینه اثرگذاری زیارت بامعرفت باید اشاره 
کنم به روایتی از امام رضا)ع( با این مضمون 
کــه اگــر مردم به زیبایی کالم و قله های دانش 
و معــارف حضــرات معصومیــن)ع( برســند 
حتمــاً از ایــن ذوات مقدس پیــروی می کنند، 
چون خداوند انسان را با فطرتی آفریده است 
که زیبایی را دوســت دارد. ما باید زالل بودن 
و زیبایــی کالم حضــرات معصومیــن)ع( را به 
عموم مردم و عالقه مندان نشان دهیم. در این 
صورت خود مردم به معنای عام )نه تنها اهل 
کتاب، یا شیعه، یا سنی و...( به دنبال اطاعت 
و پیروی از این سخنان بی نظیر خواهند رفت. 
هر چه معرفت و بصیرت نسبت به جایگاه و 
سخنان و سیره حضرات معصومین)ع( بیشتر 
شود، آن گاه زیارت اثرگذارتر خواهد بود یعنی 
زیارت اثرگذار معصومین)ع( منوط به معرفت 

صحیح و درست از آن معصوم)ع( است. 
وظیفه اصلی  این سازمان معرفت افزایی است. 
مــا بایــد یــک کار فوق العــاده انجــام دهیم که 
معــارف و ســیره حضرت رضــا)ع( در مرزهای 
مشهد، استان خراسان رضوی و ایران محصور 
نشود. به عبارت دیگر مرقد مطهر و مضجع 
شــریف امام رضا)ع( در مشــهد است و گرنه 
کسی که در پاکستان، هندوستان، آسیای دور، 
اروپا، آمریکا و در هر کجای دنیا به سر می برد 
و در دل عشــق بــه آن حضــرت دارد و مــا کــه 
در مشهد و به زیارت امام هشتم)ع( می رویم 
همگی جزو ارادتمندان آن حضرت محسوب 

می شویم.

توجهبهبُعدجهانیامامرضا)ع(»
ما باید امام رضا)ع(، حرم مطهر رضوی و آستان 
مبارک ایشان را در ابعاد جهانی معرفی کنیم 
و تأکید و نظر بنده این است، ما باید به بعد 
جهانــی امــام رضا)ع( توجه کنیــم. مردم دنیا 
حــق زیــادی بــه گــردن آســتان قــدس رضوی 
دارند و ما باید زمینه ارتباط و آشــنایی عموم 
مــردم بــا این نور مقدس و بهره منــدی از انوار 
این مضجع شریف را فراهم کنیم. به نظر من 
باید این تفکر خیلی توسعه یابد تا از شهرها و 
کشورهای مختلف دنیا مردم بتوانند راحت به 
مشهد بیایند و زیارت کنند و برای آنانی که به 
هر دلیلی نمی توانند به مشهد سفر کنند، باید 
از طریق فضای مجازی، خدمات الکترونیکی، 
ماهواره، رسانه های ارتباط جمعی، شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها در زمینه ارتباط با حرم 
مطهر امام هشتم)ع( و معرفی این حرم مطهر 
به نحو شایسته و در راستای معرفت افزایی و 

اثرگذاری زیارت، فعالیت کنیم.
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︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ي در﹡︷︣دارد  ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︪︀ر﹋️ در 
︨︀︠️ ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︋︣ روی ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ︋︀ ﹝︪︭︀ت ذ﹏ در ︫︨︣︐︀ن ﹎﹙︊︀ر ﹡︧︊️ 

٠ ︡︀﹝﹡ ردار ︋︀︫︡ ا﹇︡ام﹢︠︣︋ ﹩﹛︀﹞ ︡ی﹠﹝﹡︢ار ﹋﹥ از ︑﹢ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︢ب︗ ﹤︋
ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ﹝︀︧️ ︻︣︮﹥ ٣٨۵٠٠/٢٢ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ︋︀ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و دارای ︎︣وا﹡﹥ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋︀ 
  ١٠ ﹟﹝︋ ︩︊﹡ – ﹟﹝︋ ار﹢﹚ ﹝︀︧️ ز︣ ︋﹠︀ی ﹋﹏ ۵٩٠٧٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︫︣︀ر –︋ 
︣﹋️ در ا﹟ ﹁︣ا︠﹢ان   ︫️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︣ا︳ و ذ︭﹑ح د︻﹢ت︋  از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م وا︗︫︡ 
 ﹟︡ا﹋︓︣ ︑︀ ١۵ روز ︎︦ از درج ا در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ و ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹩ و رزو﹝﹥ ﹁﹠﹩ ︠﹢د را
 ︡︀ر ٣- ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ وا︋ - ︀ر︋ ︀ر - ︠﹫︀︋︀ن︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣آدرس : ︫ــ ﹤︋ ﹩﹎آ
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨٣٢۶۴۶۴ -٠۵١  ︑﹞︀س﹝︫ــ ︀︋ ︀ ︀ر ار︨ــ︀ل و︋﹢﹡ ︀ر و︊﹚﹎ ﹩︲ک وارا﹑﹞ا

.︡﹠︀﹞︣﹁

<  آگهي فراخوان جذب سرمايه گذار >

︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈    ︨ ,ع
۹۹
۰۹
۶۸
۷

مزايده ماشين آالت صنايع غذايى 
︫︣﹋️ ︨ــ︀﹝︀ن ︋︀زار ر︲﹢ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۵۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٩٩٧٩٧ در ﹡︷︣ 
دارد ︑︺︡ادی  از ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ︫︣ح ﹜﹫︧️ ﹝﹠︡رج در آدرس 

ا﹠︐︣﹡︐﹩                                                 را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣ــ︀﹡︡.
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ رو️ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ ، در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی 
︠ــ﹢د  از ︑︀رــ ٢١/ ٩٩/٠٩ ﹜︽︀️ ٢٧/ ٩٩/٠٩ در روز﹨︀ی ﹋︀ری از ︨ــ︀︻️ ٨ ا﹜﹩ ١۵ ︋﹥ 
آدرس ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ︋︤ر﹎︣اه آ︨ــ﹫︀﹩ – ﹝﹆︀︋﹏ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ر︲﹢ی – ﹝︖﹞﹢︻﹥ 
 ︡︋︀زد ️︗ ﹩︊︐﹋ و ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖ــ﹢ز ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞ اداری ︨︡ــ︀﹝︀ن ︋ــ︀زار ر︲﹢ی - وا

﹝︣ا︗︺ــ﹥   ﹋﹠﹠ــ︡.
 ﹩﹊﹡︀︋ ﹉ ︡ه ١٠ در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹋︿ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︫︡ه  ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︋︭﹢رت︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا

︑ ︡︀﹫﹥ ﹎︣دد. ︀زار ر︲﹢ی︋  ــ︀﹝︀ن︋  ــ︣﹋️︨  ــ︡ه ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ی ﹡︤د ︧ــ︀ب ︫   ︫﹟﹫﹝︱︑
 ﹉ ︣﹨ ل﹢︊﹇ ︀ ︡ه ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و ︫ــ︣﹋️ در رد︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︻ ﹤︋ ﹩و ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ ﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨

﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨ــ️. از︎ 
︀زار ر︲﹢ی ــ︀﹝︀ن︋  ــ︣﹋️︨  ,ع︫ 
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شورای عالی حیرت!
چرا در ســالیان گذشته با وجود جایگاه قانونی 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نتوانســته در 
صحنه فرهنگ کشور تأثیرگذار باشد؟ چرا شورا 
متأثر از دولت ها و سیاست هایشان ناکارآمد یا 
از کارکرد اصلی  خود فاصله گرفته اســت؟ چرا 
بــا وجود شــخصیت های حقیقــی متخصص 
و انقابــی شــورا، عرصه فرهنگ کشــور بی پناه 
مانده است؟ آیا مشکل ساختاری وجود دارد؟ 
مثــاً شــورای عالی انقاب فرهنگــی اگر از ذیل 
تدبیــر قــوه مجریــه خــارج شــود و به قــوه ای در 
عرض دیگر قوای کشــور مبدل شــود، کارآمدتر 
می شــود؟ آیا مشکل جایگاه قانونی دارد؟ مثاً 
دبیرخانه شورا باید در سازمان ها نماینده داشته 
باشد که بتواند مصوبات را پیگیری کند؟ یا برای 
اجرایــی نشــدن مصوباتش باید قــدرت قانونی 
بیشــتری داشته باشد؟ آیا مشــکل راهبردی و 
محتوایی دارد؟ مثاً مشــکل اســناد باالدستی 
یــا آیین نامه هــای اجرایــی بــرای تحقــق نقشــه 
مهندسی فرهنگی دارد؟ یا مشکل گفتمانی در 

فهم حوزه فرهنگ، انقاب اسامی و... دارد؟
انســانی  نیــروی  مشــکل  عالــی  شــورای  آیــا 
متخصص حوزه فرهنگ دارد؟ یا با تورم نیروی 

انسانی در دبیرخانه خود مواجه است؟
ممکن است همه این مشکات وجود داشته 
باشند. اما بنده اطمینان دارم که هیچ کدام از 
این مسائل علت ناکارآمدی شورا نیستند. این 
ناکارآمدی را می توان در ســه کلیدواژه خاصه 
کرد: محافظه کاری، نبود خاقیت و ایده پردازی 
و کنشــگری جهادی. شورا محافظه کار است؛ 
با ماحظات خودساخته، قدرت انتقادی خود 
را نســبت به همه اجزای نظام و حتی مردم و 
فعاالن فرهنگی از دســت داده است. در همه  
اقدام هــا آن  قــدر خنثــی عمــل کرده، کــه اصاً 

شنیده یا دیده نمی شود. 
شــورا خاق و ایده پرداز نیســت؛ حوزه فرهنگ، 
حوزه اباغ و اســناد و... نیســت، حوزه فرهنگ  
حــوزه ایده هــای خــاق و گفت وگو و اقنــاع برای 
انجــام عملیات هــای جریان ســاز کان فرهنگی 
اســت. وقتــی شــورا به عنــوان قــرارگاه فرهنگی 
کشور ایده خاصی برای پیشبرد مسائل فرهنگی 
کشــور نــدارد، از مرجعیــت فرهنگــی می افتد. 
سازوکاری برای گفت وگو و اقناع فعاالن فرهنگی 
تعبیه نکرده اســت تا سیاســت های کانش را 
بــه صــورت ایده های خــاق قابل فهــم عمومی 
کنــد. اتفاقــاً فعــاالن فرهنگی می تواننــد موتور 
محرکه اقدام های فرهنگی دســتگاه ها باشــند.
شــورا کنشگر جهادی نیست. در حالی  که ما 
در فضای جنگ نرم قرار داریم، قرارگاه مرکزی 
راهبــری جنگ نــرم ما در تهران، بســیار اداری 
و در چارچوب هــای معمــول ســازمانی ســیر 
می کنــد. اصاً حــس و موضع جنگی به خود 
نگرفتــه اســت. عمــده مدیــران و کارشناســان 
شــورا پشت میزها و در اتاق هایشان منتظرند 
تا نقشه مهندسی فرهنگی خودش اجرا شود. 
اگــر مدیران کان شــورای عالی، مصاحبه های 
شــفاهی مربوط بــه قرارگاه های زمــان جنگ را 
بخواننــد و بشــنوند، متوجه می شــوند قرارگاه 
جنگی دقیقاً چیست؟ من بارها به شورا رفت 
و آمد داشته ام. از فضاسازی، تا ارتباط نیروها 
و نــوع جلســات کامــاً اداری اســت. من فعال 
فرهنگی از قرارگاه فرهنگی حس جنگ نگیرم، 

از کجا باید این حس را پیدا کنم؟
در مجمــوع ایــن ســه کلیــدواژه نشــان دهنده 
وضعیت تاریخی این سازمان است. وضعیتی 

که باید آن را دوره حیرت این شورا بدانیم.

شورایی که قوانینش 
اجرایی نمی شود

خبرنامــه دانشــجویان ایران: در شــورا ده ها 
مصوبه بســیار مهم تصویب شــده که برای 
هــر کــدام از این ها صدها ســاعت یــا هزاران 
محصــول  و  اســت  شــده  کار  نفرســاعت 
اندیشــه و تجربــه دانشــگاه های ماســت و 
گاهــی حوزه هــای ما در تعامــل با فرهنگیان 
ما، اغلب این مصوبات به آرشیو دولت های 
مختلف رفته اســت و نه بودجــه ای برای آن 
در نظــر گرفتــه شــده و نــه پاســخی پیرامون 
عــدم اجــرای آن داده می شــود... . بــا وجــود 
انتقادهایــی کــه داریــم بــه آن، فقــط تیتــر 
بعضــی از مصوبــات مهــم شــورا را خدمــت 
شما می گویم که درست اجرا نمی شود، برای 
آن بودجــه نمی گذارنــد، هیــچ دولتی گزارش 
عملکــرد خــود را ارائه نمی دهــد و هر دولتی 
کــه می آیــد قوانیــن را بــه صــورت گزینشــی 
عمل می کند. پرســش ما این اســت که چرا 
پیشنهادهای سازمان ملل با آن هویت هایی 
کــه معلوم اســت، اجرا، نظــارت و بودجه اش 
توسط دولت الزامی است اما یک دهم این 
اقدام ها برای مصوبات شورا انجام نمی شود؟
* سال 65 شورا »تعیین صاحیت عمومی 
داوطلبــان تأســیس مؤسســات غیردولتی و 
غیرانتفاعــی« را مصوبه کرد؛ یعنی کســانی 
کــه مؤسســه های غیرانتفاعــی می زنند یک 
صاحیت های علمی، مدیریتی و اخاقی باید 
داشته باشند که به آن عمل نشد و هم اکنون 
هم شاهد آن نیستیم. در همان سال شاهد 
مصوبه صاحیت اخاقی استادان قراردادی 
دانشــگاه های دولتی و وزارتخانه ها و مراجع 
گزینش عمومی داوطلبان رشته های پزشکی 

بودیم.
* ســال 66 مصوبــه تشــکیل شــورای تغییر 
بنیادی نظام آموزش و پرورش را داشتیم که به 
علت عمل نکردن به بسیاری از بندهای این 
مصوبه، مجبور شــدیم سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش را بنویسیم.
* سال 67 نیز مصوبه ای درباره هیئت مرکزی 
تعییــن ضابطه بــرای گزینش در رشــته های 
شهرســازی و طراحــی شــهری به طــور ویــژه 

داشتیم.
* سال 71 مصوبه سیاست های اشتغال زنان 
را تصویب کردیم؛ ما بررســی کرده بودیم که 
چگونه اشتغال زنان را سیاست گذاری کنیم 
که هم حقوق زنان رعایت شود و هم استثمار 
نشوند و هم ابعاد مختلف قضیه دیده شود. 
در همین سال اصول سیاست فرهنگی کشور 
در شورا تصویب شد؛ اکنون یک نفر بررسی 

کند آن اصول در کجا دارد اجرا می شود.
فرهنگــی،  سیاســت های   76 ســال   *
اجتماعی و ورزشــی زنان کشــور را تصویب 
کردیم که براساس آن امکانات ورزشی برای 
خانم ها فراهم شود تا بتوانند بدون حجاب 

ورزش کنند. 
* ســال 77 قانــون بازنگــری در امــور آمــوزش و 
پرورش نوشــته شــد؛ در همان ســال آیین نامه 
شــورای نظــارت بــر ســاخت، واردات و توزیــع 
اســباب بازی کودکان تصویب شــد؛ چرا که در 
دنیــا مســئله اســباب بازی خیلی مهم اســت. 
علمــی  شــهرک های  اساســنامه  همچنیــن 
تحقیقاتــی تصویب شــد که هــدف آن، ایجاد 
شهرک هایی با مجموعه تخصص های مختلف 
بود تا بتوانند پروژه های بزرگ ملی را حل کنند.

 اندیشه/ فاطمی نسب - احمدی   »ستاد انقاب فرهنگی« 
که در 19 آذر 1363 به فرمان امام خمینی)ره( تشــکیل شــد، 
بعدها در قالب »شورای عالی انقاب فرهنگی« تداوم یافت و 
مهم ترین مرجع عالی سیاست گذاری فرهنگی در سطوح عالی 
کشور شد. به مناسبت این روز در پرونده حاضر ابعاد مختلف 
تاریخی، فرهنگی و مدیریتی این شورا را با کارشناسان مختلف 

بررسی کرده ایم.
دکتــر ســیدمجید امامــی، اســتادیار گــروه فرهنــگ و دولــت 
دانشــکده معــارف اســامی و فرهنــگ و ارتباطات دانشــگاه 
امام صادق)ع( یکی از چهره هایی است که انتقادهای زیادی 
به کارکرد و ســازوکار فرهنگی این شــورا دارد؛ انتقادهایی که 
همواره رو به جلو و در جهت بهبود سیاست گذاری فرهنگی 
شــورا بوده اســت. در همین زمینه با او گفت وگو کرده ایم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

جنــاب دکتــر! شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تــا چــه   
میزان با اقتضائات امروز کشــور و به ویژه گام دوم انقاب 

اسامی همراه است؟ 
پیش از هرگونه اظهارنظر و قضاوت 
در مــورد کارنامــه و شــرایط شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی بایــد بیــان 
شــود که شــورا و وضــع نهادمند آن 
تــا حد زیادی متأثــر از ناکارآمدی ها 
یــا نواقــص مــوردی موجــود در نظام 
نظــام  اســت.  کشــور  فرهنگــی 
فرهنگی کشــور ایرادهایــی دارد که 
آن هــا را بــه اتاق فرماندهی خودش 
هم منتقــل می کند. به طــور مثال 
در مأموریت هــای اصلی حکمرانی 
فرهنگــی بیــن بخــش عمومــی و 
دولتــی تفکیــک و تنظیــم دقیقــی 
نشــده اســت. در عرصــه مهمــی 
مانند نظارت و حمایت، هم بخش 
عمومی و هم بخش دولتی فرهنگ 

ورود پیدا می کند.
هــم  نارســایی ها  و  میانــه  ایــن  در 
مجلــس به مثابــه کان  ترین مقنن 
و قانون گــذار کشــور در عرصه هــای 
انقــاب  عالــی  بــا شــورای  مرتبــط 
فرهنگی دچار تأخر، اهمال یا به عمد مغفول وانهادن است. 
در چنیــن شــرایط نظــام فرهنگــی بایــد در مورد شــورای عالی 
انقاب فرهنگی قضاوت کنیم. شــورا بر اســاس وجه تأسیس 
و دیدگاهــی کــه در تأســیس آن وجــود داشــته، کان تریــن 

سیاست گذار فرهنگی، علمی، تربیتی و حتی رسانه ای و هنری 
در کشور است. سوای اینکه برای مواجهه یا تصمیم سازی در 
این پنج عرصه  چه رقیبان دیگر رسمی و غیررسمی وجود دارد 
باید از خود بپرســیم چنین عرصه بزرگ و بســیار مبسوط آیا 

امکان ساماندهی و سیاست گذاری متمرکز را دارد؟ 

مشخصاً پیشنهاد شما چیست؟   
 باید به سمت الگوهای نیمه متمرکز برویم. راه اندازی و مصوبه 
مهمــی کــه در دهه 1380 مبنی بر تقویت شــوراهای فرهنگ 
عمومی استان ها و بعد در ستاد ساماندهی مهندسی فرهنگی 
به عنوان ستادهای استانی مطرح بود، متأسفانه مورد غفلت 
و تقلیل قرار گرفت و با آن تقلیل گرایانه برخورد شد. فرصت 
سیاست گذاری نیمه متمرکز را از شورا گرفت که نقص بسیار 
بزرگــی محســوب می شــود. زمانی قرار بود اتــاق فرماندهی یا 
کانون سیاست گذاری کان پنج عرصه فرهنگ عمومی، هنری، 
رسانه، تربیت و علم بوده و با کیفیت بسیار باالیی کار خود را 
انجام دهد. پرسش مهم این است که آیا یک تیم و جامعه 
علمی که البته در روابط با شبکه علمی و متخصصان کشور 

باشد، در دبیرخانه مستقر است؟
دبیرخانــه شــورای عالــی انقاب فرهنگی در طول 20 ســال 
گذشــته کارشناسان بســیار متنوعی داشته است اما هیچ 
گاه مگر مواردی خاص که به تعداد انگشــتان یک دســت 
هــم نمی رســد اعضــای هیئــت علمــی مســتقر و متمرکــز 
نداشــته اســت. چگونه می شــود چنین کار بزرگی که ثمره 
فضائــل و داشــته های کشــور در عرصــه سیاســت گذاری 
فرهنگــی و اجتماعــی اســت را بــه منابعی بســپاریم که به 

عنــوان کارمنــد، روزی حاضر بوده و گاهی نبوده و مســائل و 
چالش های بسیاری دارند.

در ایــن میــان نقش اعضــای حقیقی در نظارت بــر اجرای   
سیاست ها چه می شود؟ 

بخش مهمی از اعضای شورا، اعضای حقیقی هستند اما نقدی 
که از قدیم به ساختار شورای عالی انقاب فرهنگی وارد بوده 
این است که چرا اعضای حقیقی شورای عالی انقاب فرهنگی 
دست کم به عنوان هیئت علمی مستقر یا هیئت علمی مقیم 
یا مدعو در دبیرخانه شورا برای نظارت بر مسائل، لوایح، متون و 
راه حل ها مستقر نمی شوند؟ هزار کار دیگر در فرهنگ کشور و 
در حوزه عایق شخصی خود انجام می دهند در کنار آن عضو 

شورای عالی انقاب فرهنگی هم هستند!
نقد مهم دیگر عدم تفطن و رسوخ در موضوعات و دستور کارها 
دســت کم از ســوی اعضای حقیقی است. اعضایی که بسیار 
بزرگوار، فرهیخته و جزو برترین دانشمندان هستند اما هزار 
کار دیگر در کشور دارند. در مورد اعضای حقوقی می پذیریم 
که آن ها مانند وزیر فرهنگ، وزیر بهداشت و... مسائل دیگری 
غیر از سیاســت گذاری هم دارند. تنظیم و تدوین سیاست ها 
در چرخه حکمرانی امری بسیار مغزافزار و مهم است. شورای 
عالی انقاب فرهنگی باید مغز فرهنگی کشور باشد. آیا این مغز 
به اندازه کافی سلول های فعال، سربازان فکری و البته شبکه 

اعصاب با بقیه قسمت های بدن دارد؟
نکتــه دیگــر ضعــف تعامــل و پیوند حقیقــی شــورای عالی با 
ظرفیت های فرهنگ کشور است. با وجود آماری که از تعداد 
جلســات داده می شــود، جلســه محوری و برگزاری جلســه به 

معنای وجود شــبکه اعصاب در نظام سیاســت گذاری کشــور 
نیســت. جلســاتی که دستور مشــخص و تداوم ندارد و هر از 
گاهی تعدادی جمع شده و جلسه برگزار می کنند. جلساتی که 
نحوه اداره آن ها عمدتاً بر اساس استمزاج و اجماع سازی های 
موقت است و متأسفانه نتوانسته شبکه اعصاب را برقرار کند.
شورای عالی انقاب فرهنگی از مشکل دیگری هم رنج می برد 
و آن مشکل که بیش از دو دهه است به آن آگاهی داریم نبود 
نظام مورد اجماع گویه ها و شاخص های حال فرهنگی کشور 
است که البته در نظام رصدی و پایشی دقیق ساالنه قرار داشته 
باشند و به دور از تکثرات و موازی کاری ها، داشبورد فرهنگی، 
تربیتی، علمی و رسانه ای را در اختیار اعضای شورا قرار دهند. 

پایش فعالیت های فرهنگی توسط گروه های زیادی صورت   
می گیرد. آیا آن ها کیفیت الزم را ندارند؟ 

بله. در کشور بسیاری افراد رصد می کنند. رصد ها، پایش ها، 
مطالعات کمی و کیفی فراوانی انجام می شود اما هنوز داشبورد 
ملی فرهنگ نداریم. هنوز سامانه جامع اطاعات و داده های 
فرهنگــی کشــور به صورت منضبط به وســیله شــاخص های 
ترکیبی، طبقه بندی شده و رتبه بندی شده نداریم. البته مجدد 

حتی پس از فروکش موج مهندسی 
فرهنگــی، بــه کمــک فعالیت هــای 
انجام شــده در نهادهای پژوهشــی 
کشور تاش شده نظام شاخص های 
فرهنگی کشور که در دو سه برنامه 
توسعه مورد تأکید بوده تدوین شود. 
پیش نویســی نیــز بــرای آن آمــاده 
شــده ولــی باز هــم در چرخــه باطل 
می افتیــم. اگــر ایــن مــوارد بخواهد 
مصوبه اعضای شورا را با اتقان عالی 
و پشتیبانی بگیرد متأسفانه دچار 
ویرایش هایی خواهد شد که عمدتاً 
ناشی از ندانم کاری یا نبود تمرکز بر 
موضوع از سوی برخی اعضا خواهد 
بود و اگر هم نخواهد این پشتیبانی 
و اجمــاع را بگیرد اساســاً عملیاتی 
نخواهــد شــد. کســی بــه دبیرخانه 

داده نخواهد داد.
متأســفانه بایــد اقــرار کنــم در 15 ســال گذشــته در تفــاوت بــا 
دوره گذشــته آن که آن را بهتر می دانم، رؤســای شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی نتوانســتند با کنار گذاشــتن نگاه سیاســی، 
تقلیل گرایانه، درجه دو، نگاه فرعی، تعارف گونه و غیرنهادمند، 
شورا را رهبری کنند. امروز و دیروز شورای عالی انقاب فرهنگی 

در فقدان یک رهبری اجرایی به سر می برد.

گفت وگو با سید مجید امامی به مناسبت سالروز تأسیس شورای عالی انقاب فرهنگی 

ضمانت اجرایی، نقطه کور رصدخانه فرهنگی کشور

نکته دیگر ضعف 
تعامل و پیوند حقیقی 

شورای عالی با 
ظرفیت های فرهنگ 

کشور است. با 
وجود آمار جلسات، 
جلسه محوری به 

معنای وجود شبکه 
اعصاب در نظام 

سیاست گذاری کشور 
نیست. جلساتی که 

نحوه اداره آن ها عمدتاً 
بر اساس استمزاج و 

اجماع سازی های موقت 
است

بــــــــــــــــــــرش

تنظیم و تدوین 
سیاست ها در چرخه 
حکمرانی امری بسیار 
مغزافزار و مهم است. 
شورای عالی انقاب 
فرهنگی باید مغز 

فرهنگی کشور باشد. 
آیا این مغز به اندازه 

کافی سلول های فعال، 
سربازان فکری و البته 
شبکه اعصاب با بقیه 
قسمت های بدن دارد؟

بــــــــــــــــــــرش

 اندیشه/ فاطمی نسب   متن پیش رو گفت وگوی قدس با مهدی 
کلهر، درباره زمینه های شکل گیری شورای عالی انقاب فرهنگی 

است که خاصه ای از آن را در ادامه می خوانید.
در کارنامــه مهدی کلهر، مشــاور هنــری وزارت آموزش و پرورش 
در دولــت موقــت در ســال 58، وزیــر فرهنــگ و هنــر در دولــت 
شهید رجایی، معاون سینمایی وزارت ارشاد و مشاور رسانه ای 

رئیس جمهور سابق به چشم می خورد.
پیش از اینکه درباره شورای عالی انقاب فرهنگی توضیح بدهم 
بایــد مختصــری از فضــای پیــش از انقــاب بــه خصــوص پس 
از ســال های 42 و 50 توضیح بدهم. پس از ســال 42 و کشــتار 
وحشیانه مردم توسط رژیم شاه به خصوص از سال 50 به بعد 
که شاه در رؤیای ورود به تمدن جدید بود و احساس قدرت زیادی 
می کرد، بسیاری از گروه های مبارز، رفته رفته گرفتار ناامیدی و 
یأس شده بودند و احساس می کردند دیگر مبارزه فایده ای ندارد. 
البته گروه های مذهبی به رهبری امام همچنان فعالیت می کردند. 
در این شــرایط به ویژه از ســال 56 به بعد که انقاب اســامی و 
مبارزه ها دوباره قوت گرفت، شاه بسیاری از انقابیون و مبارزان 

را زندانی کرد. 
البتــه در همیــن زندان ها هم گروه هایی مانند انجمن حجتیه و 
مجاهدین یا همان منافقین امروز، روش امام را قبول نداشتند و 
حتی به امام ناسزا می گفتند! گرچه پس از پیروزی انقاب، همین 
افراد به لطف انقاب اسامی آزاد شدند. این افراد پس از آزادی از 
زندان با رویکردی دوگانه عکس امام را باال می گرفتند و می گفتند 
ما هم همراه امام بودیم اما همزمان در خانه هایشان علیه انقاب 

جلسه می گذاشتند و فعالیت می کردند. 
آن زمان منافقین شاید روی هم رفته با احتساب خانواده شان 
به هزار نفر هم نمی رسیدند اما به مدد آزادی بیانی که پس از 
سال ها استبداد به وجود آمده بود، در سال 58 توانستند عده 

زیادی را با خود همراه کنند. 

دانشگاه را ستاد عملیات نظامی کرده بودند!»
دانشــگاه شــده بــود مرکــز نشســت  های سیاســی و حزبــی این 
گروهک هــا. مــن در آن زمــان در آمــوزش و پــرورش مســئولیت 
داشتم، یادم است دانش آموز دبیرستانی با ژ3 وارد کاس شد و 

به معلم گفت: من انقاب کردم باید نمره من را بدهی!
تمام این گروهک ها در دانشگاه ستاد زدند، ستاد تبلیغاتی که چه 
عرض کنم، مرکز نظامی تشکیل دادند و شروع کردن به آوردن 
اســلحه های پر به دانشــگاه. در واقع دانشگاه به ستاد عملیات 
نظامی تبدیل شده بود! یکی از همکاران آموزش و پرورش که در 
آن زمان مسئول هم بود به من می گفت من در اداره خودم اتاق 

هم ندارم و این ها همه جا را گرفته اند.
خود من یک روز از صبح تا شب توسط یکی از این گروهک ها 
گروگان گرفته شده بودم و یک ساختمان را کاماً در اختیار گرفته 
بودند. حتی یکی از مسئوالن را که معاون آموزش و پرورش بود 
20 روز گروگان گرفته بودند. خیلی هایشــان هم اصاً دانشــجو 
نبودنــد. این هــا را می گویم تا زمینه های انقاب فرهنگی را بهتر 

تبیین کنم. 
در ایــن شــرایط بــود کــه انقــاب فرهنگی به وجود آمــد. به نظر 
می آمد که حضرت امام)ره( هدفشــان از تشــکیل این شــورا در 
نظر گرفتن جامعه و فرهنگ بود اما به واسطه حاد بودن شرایط 

دانشگاه عماً تمرکز این نهاد به سمت دانشگاه رفت. 
مسئله دیگری که کمتر به آن توجه شده این است که اواخر دهه 
40 یک حرکت بسیار هوشمندانه در آموزش و پرورش صورت 
گرفته بود که در نهایت منجر به تشکیل انجمن اسامی معلمان 

کشور شد. حجت االسام سیدرضا برقعی که در آموزش و پرورش 
مسئولیت داشت در کتاب های آموزش و پرورش با زیرکی زیاد، 
آیاتی از قرآن را انتخاب کرده بود که این آیات روح ظلم ستیزانه 
داشتند. این انجمن در سال های 57 و 58 به عنوان بازوی امام 
شــناخته می شــد؛ گرچه خودشــان عاقه ای به شــناخته شدن 
نداشــتند. در رأس این حرکت خود آقای بهشــتی و آقای باهنر 
قرار داشتند. بعدها همین گروه در جریان انقاب فرهنگی نقش 

ویژه ای ایفا کردند.
به صورت کلی مبارزه های جریان های مذهبی از جنس فرهنگ 
بود، برای همین هم انقاب ما فرهنگی ترین انقاب جهان است. 
حضــرت امــام پــس از تعطیلــی دانشــگاه ها اصرار داشــتند که 
قسمت های پزشکی دانشگاه ها هرچه زودتر باز شود. پس از آن 
هم علوم مرتبط با ریاضیات را مدنظر داشتند. آخرین قسمتی که 

باز شد هم حوزه علوم انسانی بود. 

در مدیریت فرهنگی شما سرباز ساده ندارید »
پیش از اینکه بخواهیم در خصوص تأثیرگذاری سیاســت های 
شــورای عالــی انقاب فرهنگی صحبت بکنیــم باید به موضوع 
مدیریــت فرهنگــی بپردازیــم. مــن یــک بحث مفصلــی در این 
خصوص دارم که مختصری از آن را در اینجا می گویم. نکته اول 
این است که مدیریت فرهنگی با تمام مدیریت های دیگر مانند 

مدیریت صنعتی، مدیریت آموزشی و... تفاوت دارد.
به عنوان مثال مدیریت صنعتی با کارگر ساده هم محقق می شود؛ 
یعنی شــما اگر یک ســرباز ســاده بخش صنعت هم که باشید 
می توانید دستورات مقام باالتر را اجرا بکنید و کار را جلو ببرید. 
اما در مدیریت فرهنگی شما سرباز ساده ندارید؛ یعنی شما در 
امور فرهنگی نمی توانید ســتادی ایجاد بکنید و انتظار داشــته 
باشید دستورات ستاد را همان طور که انتظار دارید سربازان شما 
اجرا بکنند، این غیرممکن است. بنابراین در قسمت فرهنگ ما 

کارگر ساده نداریم.
این موضوع به تنوع شخصیت ها و جهان بینی شخصی افراد 
هــم برمی گردد. خداشناســی همــه افراد لزومــاً از طریق توحید 
مفضل نمی تواند باشد. کسانی که علوم تجربی هستند و غرق 
در مشاهده و شهود هستند این ها بیشتر خداشناسی شهود 

می خواهند تا خداشناسی استدالل. 
به طور کلی من شورای عالی انقاب فرهنگی را چه در دوره اول یا 
دوره دوم و سوم در زمینه سیاسی موفق می دانم اما در آن چیزی 
که امام از شورا انتظار داشت، یعنی اصاح رویکردهای اساسی 
و جهت گیــری علوم، در این مســائل نه، تا بــه امروز ناتوان بوده 
است. با اینکه بسیاری از افراد آن را می شناسم و می دانم بسیار 

انسان های خوبی هستند.

 شورای عالی انقالب فرهنگی »
در عمل یک شورای سیاسی اجتماعی است

اگر شورای عالی انقاب فرهنگی از دستورهای کلی عبور کند و 
به مصداق برسد موفق می شود. زندگی با نفی شکل نمی گیرد. 
شــما اگــر بــه بچه بگویید صبحانــه مواد مخدر مصــرف نکن و 
مشروبات الکی نخور بچه این گونه تربیت نمی شود. ما از موقعی 
که چشممان را باز کردیم دیدیم جلومان نان و پنیر گذاشتند و ما 

هم صبحانه نان و پنیر می خوریم.
انسان با ارائه الگوی هست ها بزرگ می شود. مردم عادی با نگو 
و نخور تربیت نمی شوند.  این یک اشتباهی است که در بین ما 
جا افتاده است و ریشه آن هم حداقل از زمان صفویه است. ما 
اول باید امر به معروف بکنیم بعد نهی از منکر. در یک دوره ای 
در زمان صفویه تمام مبلغین فکر می کردند وظیفه آن ها فقط 
نهی است. می گویند این گوشت را نخور حرام است، آن میوه را 
نخور حرام است! خب اول باید بگوییم چه چیزی بخور بعد برویم 
سراغ نهی. مرتضی مطهری در جلسات خصوصی اش می گفت 
این قدر »آشیخ ترمز« نباشید. کمی هم »آشیخ دنده« باشید. )به 

شوخی می گفت و خودش می خندید(. 
کام آخــر معتقدم شــورای عالی انقــاب فرهنگی در عمل یک 
شورای سیاسی اجتماعی است. آن بخشی که باید فرهنگ ساز 
باشد و مشکات فرهنگی ما را بگیرد نتوانسته از جنس فرهنگی 

با امور مواجه شود.

 اندیشــه/ محســن فاطمی نژاد   انتقاد، تقریباً محور غالب 
گفت و گوهای سالیانه ای است که هر بار در سالگرد تأسیس شورای 
عالی انقاب فرهنگی که پیشتر به ستاد شناخته می شد، مطرح 
می شود. دو سال از انتصاب حجت االسام دکتر سیدرضا عاملی به 
دبیری شورای عالی انقاب فرهنگی می گذرد و بدیهی است که نگاه 
جدیدی نیز به بدنه شورا تزریق شده باشد. دکترمحمد حاجیلویی، 
دانش آموخته دکترای سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم 
است که مسئولیت معاونت خط مشی گذاری و هماهنگی اجرای 
فرهنگ ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی را نیز 
برعهده دارد. با ایشان در خصوص شورای عالی انقاب فرهنگی 

گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

جناب حاجیلویی! با توجه به انتقادهایی که به عملکرد شورا   
مطرح می شود، به نظرتان نسبت این حجم از انتقادها با جایگاه 

شورا همخوانی دارد؟ 
ما در انقاب و جمهوری اسامی ایران نیازمند یک قرارگاه مرکزی 
فرهنگ هستیم. این بحث قرارگاه به درستی از سوی رهبر معظم 
انقاب به طور جدی طرح شده است و ظرفیت خوبی نیز با ایجاد و 
تقویت شورای عالی انقاب فرهنگی در نظام حکمرانی ایران محقق 
شده است اما این جایگاه در واقع هنوز مستقر نیست و الزم است 
با تمهیدات و تدابیری گسترش پیدا کند. آنچه باید اتفاق بیفتد 
استقرار شورای عالی انقاب فرهنگی در جایگاه قرارگاه مرکزی یا 
قرارگاه اصلی فرهنگی کشور است. اگر ضرورت داشتن این قرارگاه 
مرکزی برای حوزه فرهنگ تبیین شود حتماً بخش قابل توجهی از 
کنشگران و مؤثران همراهی جدی تر و اساسی تری در مسیر استقرار 

این قرارگاه خواهند داشت. 
مأموریتی که قاعدتاً در نسبت با فرهنگ یعنی مسئله صیانت و 
ارتقای فرهنگ جامعه بر دوش حاکمیت و حکومت هاست متأثر 
از تلقی آن حکومت از فرهنگ و ویژگی های فرهنگی آن است. ما 
فرهنگ را ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای جامعه می دانیم و 
اگر در واقع این تلقی را داشته باشیم به همان استعاره رهبر معظم 
انقاب رهنمون می شویم که فرهنگ را چون هوا می دانند. با این 
تلقی از فرهنگ برای صیانت و ارتقای آن، یک نظام فرهنگی را ایجاد 
می کنیم. نظام فرهنگی را شــامل مجموعه دســتگاه های فرهنگی 
می دانیم که برای کنشگری در عرصه فرهنگ به وجود آمده اند و 
فلســفه وجودی خودشــان را از تأثیرگذاری بر امر فرهنگ بدست 
می آورنــد. مــا در ایــن حوزه با تعدد دســتگاه های فرهنگــی روبه رو 
هستیم. فراوانی دستگاه های فرهنگی فی نفسه به واسطه اینکه 
عرصه فرهنگ عرصه تنوع و صاحیت های مختلف است، امر بدی 
نیست اما آنجایی برای ما مشکل ایجاد می کند که شاهد نوعی 
موازی کاری و احیاناً تعارضات و تضادها بین دستگاه های فرهنگی 
باشیم. در این حوزه نیازمند نهادی هستیم که باالدست همه این 
دستگاه های فرهنگی باشد تا بتواند نقش تنظیم گری خود و ایجاد 
انسجام و همراهی بین دستگاه ها را با تعریف نقش های متناسب و 

ایجاد سازوکار تعاملی روشن پیش ببرد.
 
فرض کنیم این نهادباالدستی که همان شوراست را هم ایجاد   

کنیم؛ باز هم می بینیم مشکل داریم؛ این را متأثر از چه می دانید؟
فرهنــگ مــا در واقــع فقــط از نظام فرهنگی متأثر نمی شــود حتی 
می توان مدعی شــد فضای نظام فرهنگی و دستگاه های فرهنگی 
از حوزه غیرفرهنگ بیشتر متأثر می شوند، یعنی دستگاه هایی که 
فلسفه وجودی آن ها امر فرهنگ و کارکردهای فرهنگی نیست ولی 

دارای آثار فرهنگی هستند. 
مثــال می زنــم؛ در فضــای اقتصــادی کشــور کــه شــامل مجموعــه 
کنشگران عرصه اقتصاد است چه کسی می تواند منکر این شود که 
تصمیم گیری های اقتصادی و اقدام های اقتصادی حاکمیت می تواند 
برخی از ارزش ها و نرم های جامعه را تغییر دهد. برای نمونه می تواند 
الگوی مصرف مردم را متأثر و مثاً ارزشی مثل زهد یا پاکدستی آحاد 
جامعه را با برخی از تصمیم های اقتصادی تقویت یا تضعیف کند.

با این تفسیر می خواهید به تلقی فراگیرتری از شورا برسید؟  
اگر این فضا را این طور که من عرض کردم ببینید ما نیازمند یک 
نهاد حاکمیتی هســتیم که این پیامدهای فرهنگی دســتگاه های 
غیرفرهنگی را رصد کند و نوعی اداره و تدبیر را برای حذف پیامدهای 

نامطلــوب یــا تقویت پیامدهای مناســب در نظر بگیرد. اینجا نیز 
قاعدتاً نهادی که بخواهد این تنظیم گری را نسبت به دستگاه های 
غیرفرهنگی داشته باشد، نمی تواند یک دستگاه فرهنگی به لحاظ 
حکومتی همسطح دستگاه های دیگر باشد. اینجا نیز شما ناگزیر 
از یک نهاد فراقوه ای هستید؛ بنابراین ما باید به یک نهاد فراقوه ای 
برای تدبیر، صیانت و ارتقای فرهنگ در جامعه فکر کنیم. این نهاد 
نمی تواند در قوه مجریه یا قضائیه یا مجلس باشــد بلکه باید به 
گونه ای باشد که از ظرفیت همه این دستگاه ها استفاده کند و نوعی 
همراهی و راهنمایی این دستگاه ها برای تقویت عرصه فرهنگ را 
داشــته باشــد. بنابراین این نیز مسئله ای است که جایگاه قرارگاه 
مرکزی فرهنگی کشور را به عنوان یک نهاد فراقوه ای تمهید می کند.

این الگوی متمرکز به نظر نمی تواند تکثری که به خصوص در   
بحث فرهنگی جامعه هست را پاسخ بدهد و احتماالً نسخه ای هم 

که ارائه می دهد ما را دچار تعارضات جدی خواهد کرد.
بدون مشارکت مردم و نهادهای مردمی نمی توان قدم های بزرگی 
در عرصه فرهنگی برداشت. ما نیازمند الگویی از راهبری و همراهی 
در فضای فرهنگ هستیم که بتواند همراهی و مشارکت مردم را 
با انواع سلیقه ها و در اقشار مختلف تمهید کند. به همین دلیل 
اســت که این نهاد باید فراقوه ای باشــد تا رنگ هیچ جناح و فکر 
سیاسی را نداشته و یک نگاه مستقر و حاکمیتی با نسبت مساوی 

با جریان های سیاسی حاکمیت داشته باشد.
این را نیز باید در نظر داشت که عرصه فرهنگ نیازمند گذشت 
زمان و استمرار است و اقدامات در مجموعه های حاکمیتی که به 
شکل انتخابی محقق می شوند به واسطه تغییرات سیاسی، تغییر 
می کنند و تأمین این استمرار می تواند کاهش پیدا کند. به همین 
دلیل باید جایی باشد که از التهابات و تغییرات سیاسی و مدیریتی 
کشــور خیلی متأثر نشــود. با این مختصات شورای عالی انقاب 
فرهنگی همان قرارگاه مرکزی است که با تدبیر امام راحل و تمهیدات 

و راهبری های رهبر معظم انقاب ایجاد شده است.

دیدگاه مدیریتی تیم جدید و  آقای عاملی به این قرارگاه چیست؟   
آقای دکتر عاملی با اینکه دو سال است آمده بر این تأکید دارد که باید 
آنچه ایجاد شده و زحماتی که صورت گرفته است را پاس داشت. 
این فضایی که برخی مدیران مطرح می کنند که ما ویرانه ای را تحویل 
گرفتیم، ما این نگاه را به عنوان نهاد ریاست فرهنگی کل کشور با 
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه ایرانی منطبق نمی دانیم. به 
نظر ما در صورتی بیان کاستی ها و انتقادها می تواند کارگشا باشد 
که مجموعه زحمات و اتفاقات مثبت پیشینیان کاماً دیده شده 
باشد. واقعاً وقتی آدم نگاه می کند اتفاقات بزرگی به واسطه شورای 
انقاب فرهنگی چه در عرصه علم و چه در عرصه فرهنگ ایجاد 
شده است و امروزه آرایش جدیدی در جهت اجرایی سازی اسناد 
و مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی شکل گرفته است. امروزه 
رویکرد اجرایی سازی در مسیری است که کاماً در ساختار و فرایند 
و الگوهای پیگیری امور و اولویت های دبیرخانه شورای عالی و دبیر 
شورای عالی قرار دارد و این بحث ها را ان شاءهللا به جدیت دنبال 
می کند. عرض آخر بنده این اســت از رهبری که در مورد تعریف 
قرارگاه می پرسند، ایشان تصویر می کنند این قرارگاه مرکزی کشور 
صفی و ستادی دارد. صف این قرارگاه قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه 
مقننه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این، نگاه رهبر 
معظم انقاب است و عقبه آن همه مجموعه های فکری و اندیشه ای 
کشور یعنی دانشگاه ها و حوزه ها و مراکز علمی است که به نظرم 
می رسد با این تصویری که من از ضرورت قرارگاه مرکزی فرهنگی 

شرح دادم، تاحدودی همسان است.

گپ و گفتدیدگاه

ویرانه تحویل نگرفته ایم!انتظار امامw، اصالح جهت گیری کلی علوم بود  
دکتر محمود حاجیلویی اعتقاد دارد انتقادها به شورا زمانی کارگشاست که کارهای مثبت گذشته را نیز ببینیمروایت اختصاصی مهدی کلهر از زمینه های شکل گیری شورای عالی انقاب فرهنگی 
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گزیده فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره شورای عالی انقالب فرهنگی اندیشه: شورای عالی انقالب فرهنگی یکی از آن ابتکارات واقعاً بابرکت امام بزرگوار بود... من از ایشان  سؤال کردم مصوبات ما ]قانون باشد[، ایشان گفتند بایستی به مصوبات عمل بشود؛ 
یعنی حکم قانون به مصوبات دادند... باور کنید که شورای عالی انقالب فرهنگی قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور است؛ باور کنید که اینجا فرماندهی مسائل عمده  فرهنگی کشور و سیاست گذاری کشور را بر عهده دارد. )1392/09/19( شورای عالی انقالب فرهنگی باید یک شورای زنده، فعال، حساس، 

پرتحرک و پرتالش باشد و دائم مسائل فرهنگی کشور را رصد کند. )1384/10/13( یکی از کارهای مهم شورای عالی انقالب فرهنگی، نگرش به فرهنگ عمومی و پیدا کردن و شناختن بیماری های فرهنگِی امروز کشور ما و یافتن عالج این بیماری ها با دید متخصصانه است... )1368/09/21(

 علت کم پرداختن به کرســی های نظریه پردازی کمبود روحیه نظریه پردازی اســت اندیشــه: حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسرو پناه، رئیس دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره شــورای عالی انقالب فرهنگی، ضمن ارائه گزارشی از کرسی های 
نظریه پردازی علمی در کشور گفت: گرچه مسائل اجتماعی تک عاملی نیستند، اما علت کم پرداختن به کرسی های نظریه پردازی را می توان کمبود روحیه نظریه پردازی دانست که مهم ترین عامل آن ساختار است. ساختار در برخی دانشگاه ها از معلم و استاد تنها تدریس می خواهند، باید فرایند نظریه پردازی 

در دانشگاه ها کار شود و از استادان متخصص در این خصوص کمک گرفت. از این طریق و با همراهی معلمان و استادان و ایجاد توافقی نخبگانی می توان از طرح پرسش و نظام مسائل به مبانی فلسفی برسیم. 

درنگ 2

نخبگان، بازیگران اصلی عرصه علم و فرهنگ اند
اعضــا و نخبــگان شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بایــد 
نســبت به اوّلیــت و اولویت هویــت و تغییرات فرهنگی 
و اصالت هــای فرهنگــی جامعــه در نســبت بــا مســائل 
اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فناورانه و معیشتی تکلیف 

خود را مشخص کنند.
وقتی وزیر، وکیل، مدیر و... اساســاً به فرهنگ به عنوان 
امــری مفیــد فقط بــرای پاســخگویی یا مفید بــرای نفی 
دغدغه هــای دلســوزانه بیــرون از گود یا فقــط و فقط به 
عنوان امر زینتی نگاه می کند نتیجه این می شود که با 
حضور و ســلوک خود در شــورای عالی انقاب فرهنگی 
نمی تواند به این مهم ترین امر یعنی حفظ پویایی نظام 

فرهنگی کشور کمکی کند.
باید سنگ خود را وا کنیم. درست است که شرکت کننده 
در جلسات، وزیر فرهنگی کشور یا نماینده فرهنگی سایر 

نمایندگان اســت که او هم باید از کل مجلس فرهنگی 
پشتیبانی بگیرد، اما حتی آن ها و این اعضا در نسبت 
با نهادهای دیگر در کشور و نهادهای قدرتمند حتی در 
عرصه سیاست گذاری مانند هیئت دولت، شورای عالی 
انقــاب فرهنگــی و... نمی تواننــد این تفــوق و اصالت و 
محوریــت فرهنــگ و علــم را حفظ کننــد و گاهی اوقات 
می بینیــم رهبــری بــه تنهایــی در مواجهه بــا پویایی ها و 
تاطمات فرهنگی بازی سازی می کنند و بازی ساز دیگری 

وجود ندارد.
 این مســابقه و زمین، بســیار راکد تصور می شود. البته 
نخبگان فرهنگی، هنری و نخبگان علمی بازیگران اصلی 
زمین فرهنگ هستند و شاید شأن حضور و نمایندگی 
آن هــا هــم بــه عنــوان عضــو حقیقی در شــورا بــه همین 

منظور بوده است.

چرا سیاست های شورای عالی پویایی الزم را ندارد؟
نداشتن پویایی اقدام های شورا نسبت به اصل مدیریت 
پاســخ داد.  رویکــرد  بــا دو  بایــد  را  تغییــرات فرهنگــی 
رویکرد نخســت اینکه شورا ســند بسیار مهمی داشته 
و دارد کــه طبــق قانــون و مصوبــه خودش به نام شــورای 
فرهنگ عمومی کشور و طبق اساس نامه مسئول پایش، 
مدیریــت، پیمایــش و مواجهــه با تغییــرات فرهنگی در 
کشــور اســت. امــا متأســفانه تضعیف شــورای فرهنگ 
عمومی کشــور در طول دو دهه گذشــته ســبب شده به 

این شورا نتوانیم نمره ای باالتر از 12 بدهیم.
امــا رویکــرد دیگــر برای پاســخ به علت پویا نبودن شــورا 
بــه نــگاه اعضای شــورا، دبیرخانــه، متولیان و دلســوزان 
فرهنگی کشور مربوط می شود. دلسوزان فرهنگی کشور 
باید هراس خود را از تغییرات فرهنگی کنار گذاشته و با 
نگاه واقع بینانه تغییرات فرهنگی کشور را جایگزین نگاه 

ایده آل گرایانه یا هراس مآبانه کنند.
بایــد امــروز در مــورد ایــن اعضــا و نخبگان تأمــل کنیم. 
بعضــی از ایــن نخبگان به شــدت تصدی هــای اجرایی و 
مشــاغل اجرایــی دارند. برخی از این نخبــگان بزرگوار و 
بی نظیر در دوره رکود و افول کنشــگری علمی هســتند. 
این موارد بین شــورای مطلوب و شــورای موجود فاصله 

می اندازد.
البتــه تأکیــد می کنــم تــا نتوانیــم بین ســاختار اجرایی و 
رهبری کشــور به طور نمونه ائمه جمعه و نقشــی که در 
هدایــت امــور در اســتان دارند، اســتانداران، کمیســیون 
فرهنگی مجلس و نهادهای عمومی خودمختاری مانند 
سازمان صدا و سیما با استفساریه های جدید تنظیمات 
جدیــدی اعمــال کنیــم، اگر بهترین اعضا را هم داشــته 
باشیم که به نظر برخی داریم، نواقصی باقی می ماند.

درنگ 1

نوبت دوم  : 04 /1399/10      صفحه 5  1399/09/19

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001003858   ــمى/برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/08/29  هي م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 101  ــين آخوندى نصرآباد فرزند محمدعلى بش بالمعارض متقاضى آقاى حس
صادره از بيرجند در ششدانگ يكباب ساختمان دوطبقه به مساحت 89/38 متر مربع قسمتى 
از پالك 643 فرعى از 247ـ اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند 
ــه منظور اطالع عموم مراتب در  ــت . لذا ب ــل مالكيت اميرعلم خزيمه محرز گرديده اس از مح
ــند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه 
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9909656
تاريخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/09              تاريخ انتشار نوبت دوم  : 04 /1399/10                          

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــن نامه قان ــون و ماده 13 آئي ــاده 3 قان ــى موضوع م آگه
ــماره  139960308001003857   ــمى/برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س واراضى و س
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكلي ــورخ  1399/08/29  هي م
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 0640034977 در  ــروى فرزند على بش بالمعارض متقاضى آقاى هادى خس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 120/72 متر مربع قسمتى از پالك 1396  ـ اصلى واقع  شش
در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت طاهره مددى پور محرز 
گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــبت به صدور س ــخاص نس در صورتى كه اش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از  توانند از تاريخ انتش

ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9909657
تاريخ انتشار نوبت اول : 19 /1399/09             تاريخ انتشار نوبت دوم  : 04 /1399/10                          

على فضلى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى حسن   حيدرى    داراى شناسنامه   5749125238  به شرح دادخواست 
به كالسه    380  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان  حسين حيدرى     به شناسنامه   5740072972   در تاريخ  99/8/29  در اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. فاطمه زهرا  حيدرى    فرزند حسين   كد ملى 5740350026 ت.ت  1399/2/17 نسبت فرزند مرحوم
2. زهره رحمانى  فرزند خمسه  كد ملى 5740121027  ت.ت  1379/2/1  نسبت همسر مرحوم

3. ليال هراتى    فرزند برات  كدملى 5749478955  ت.ت  1347/2/1 نسبت مادر مرحوم   
4.  حسن حيدرى   فرزند عباس كد ملى 5749125238 ت..ت  1336/8/1 نسبت پدر مرحوم

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9909659                                                                                                      

  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهرخرو

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــى از 107 -اصلى   واقع در  ــدانگ  يك قطعه زمين پالك 107فرع ــون تحديد حدود شش چ
ــتگر خواجه داد فرزند رمضان  كه  ــيد كش ــتان قريه نهور  مورد تقاضاى جمش بخش دو سيس
ــت لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديدحدود در روز  دوشنبه  تاكنون بعمل نيامده اس
ــيله به اطالع  ــروع و به عمل خواهد آمد بدينوس ــاعت 8 صبح در محل ش 99/10/29 در س
ــده در محل حضور بهم  ــاند تا در روز تعيين ش ــتدعى ثبت پالك فوق مى رس مجاورين و مس
ــتدعى ثبت پالك فوق و يا نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد  ــانند در صورتيكه مس رس
ــار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض  ــد حدود بر طبق اظه تحدي
ــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت  ــن نيز برابر ماده 20 قانون ثب مجاوري
ــى روز پذيرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى  س
معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 
ــط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع  و 20 قانون ثبت مى بايد توس

ــورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل  ــت بمرجع ذيصالح قضايى ص ثبتى با تقديم دادخواس
اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد. 

م الف:743//9909658
تاريخ انتشار:چهارشنبه 99/9/19

مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ به خوانده مجهول المكان(نوبت اول)
احتراما بدينوسيله به آقايان1-عليرضا2-محمودشهرت همگى كسكنى فرزندان زين العابدين 
ــتى به  فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد،خانم مهرانه مهردادفرفرزند زين العابدين،دادخواس
ــما  ــته تقاضاى صدور حكم مبنى بر تعيين امين اموال غايب مفقود االثر، به طرفيت ش خواس
ــبزوار تقديم نموده است و به كالسه 9900473ثبت  ــعبه اول دادگاه خانواده س و غيره به ش
ــتور دادگاه در اجراى  ــد،مراتب بنا به درخواست خواهان ودس ــيدگى مى باش و در جريان رس
ــاه در روزنامه  ــه فاصله يك م ــت متوالى هر كدام ب ــه نوب ــون مدنى س مواد1023و1025قان
كثيراالنتشار آگهى مى شودشما مى توانيد با ارائه آدرس جديدخود به دفتر دادگاه(به نشانى 
ــدآبادى-چهارراه دادگسترى-مجتمع  ــتان سبزوار-خيابان اس استان خراسان رضوى-شهرس
ــترى)مراجعه و نسخه ثانى دادخواست با ضمايم آن را دريافت نماييددرصورت  شماره2دادگس
ــد.ضمنا چنانچه كسانى از افراد  ــيدگى و تصميم مقتضى اخذ خواهد ش عدم حضور غيابا رس

فوق الذكر خبر دارند مراتب را به اين دادگاه اطالع دهند.9909592
تاريخ چاپ :1399/09/19

مديردفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سبزوار-حسين قلعه نوئى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه 669- 1399/09/03 و برابر  ــب وكالتنام ــه موج ــه اعمالى كهنه فرود ب ــون آقاى روح ال چ
ــت شماره 6207- 1399/9/103 با ارائه دو برگ استشهاديه محلى امضاء شده مدعى  درخواس
ــدانگ پالك 798 فرعى از 197 اصلى  ــند مالكيت چهل سهم مشاع از نود سهم شش ــت س اس
ــى دفتر امالك الكترونيكى  ــت و با بررس ــش 2 قوچان به علت جابجايى مفقود گرديده اس بخ
ــدانگ پالك فوق بنام آقاى محمد ابراهيم  ــخص گرديد چهل سهم مشاع از نود سهم شش مش
ــند مالكيت آن صادر و تسليم گرديده است. لذا به استناد ماده  ــى عالقه جنبان ثبت و س يونس
ــت آگهى مى گردد تا هر كس مدعى انجام معامله يا  ــه قانون ثبت مراتب يك نوب 120 آئين نام
ــد بايد ظرف مدت 10 روز پس از مدت انتشار  ــند مالكيت پالك فوق نزد خود مى باش وجود س
آگهى به اين اداره مراجعه و مراتب را اعالم نمايد. بديهى است پس از سپرى شدن مهلت مقرر 

طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنى به نام متقاضى اقدام خواهد شد. 9909696
تاريخ انتشار: 1399/9/19

رئيس ثبت اسناد و امالك قوچان- عباس برق شمشير

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
ــه 139604006233000172 (9700052) له اكرم ابهرى  ــب پرونده اجرائى كالس به موج
ــماره 3684- 1384/06/12 در قبال 80 عدد سكه  ــند ازدواج به ش فرزند مختار به موجب س
تمام بهار آزادى اصل طلب به انضمام حقوق دولتى عليه سيدحسن زنده دل فرزند سيدحسين 
اجرائيه صادر و اجرائيه در مورخه 1396/07/26 ابالغ سپس به درخواست بستانكار سهم االرث 
احتمالى بدهكار از ششدانگ پالك ثبتى 1359 فرعى از 1930 فرعى از 119- اصلى بخش 6 
طرقبه شانديز به آدرس زشك خيابان زشك 8 به نام مرحوم سيدحسين زنده دل در دفتر 54 
ــده و بازداشت گرديد. برابر نظريه كارشناسى ششدانگ  صفحه 328 ذيل ثبت 7585 ثبت ش
يكباب ساختمان با عرصه به مساحت 2415 مترمربع و اعيان در دو طبقه با اسكلت آجرى و 
سقف ضربى شامل طبقه همكف با مساحت حدود 150 مترمربع با كاربرى انبارى و طبقه اول 
با مساحت حدود 150 مترمربع با كاربرى مسكونى و جمع كل اعيان به مساحت حدود 300 
ــر گرفتن موقعيت مكانى و جغرافيايى،  ــد. با توجه به جميع موارد و با در نظ مترمربع مى باش
ــاير عوامل  ــى و متراژ اعيان با كاربرى هاى موجود و س ــاحت عرصه و ممر دسترس ابعاد و مس
ــهم االرث احتمالى  ــدانگ به مبلغ 40/000/000/000 ريال و س ــر در قيمت گذارى شش مؤث
ــن زنده دل بدهكار پرونده با توجه به گواهى حصر وراثت به مبلغ 5/333/333/334  سيدحس

ريال ارزيابى و قطعى گرديد.
با حدود و مشخصات:

شماالً: بطول 59/75 متر ديواريست اشتراكى به باغ ناصر حلوائى قسمتى از پالك 1360 و 1440 فرعى
شرقاً: اول بطول 11/60 متر دوم بطول 11/50 متر سوم بطول 8/25 متر چهارم بطول 16/50 

متر مرزيست به باغ رمضانعلى جزعى پالك 1358 فرعى
جنوباً: اول بطول 13/30 متر دوم بطول 20/35 متر سوم بطول 11/60 متر مرزيست بحريم جاده

غرباً: بطول 50 متر ديواريست بحريم رودخانه
حقوق ارتفاقى: براى باغ شماره 1440 مجاور شمالى حق عبور تصديق شده.

ــك 8 لذا مقدار دو پانزدهم دانگ مشاع از شش دانگ پالك فوق  ــك خيابان زش به آدرس زش
ــنبه 1399/09/30 از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از  ــاعت 9 الى 12 روز يكش از س
مبلغ 5/333/333/334 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
ــاى مالياتى و عوارض  ــد و نيز بدهى ه ــه مورد مزايده داراى آنها باش ــرف در صورتى ك و مص
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل  برنده مزايده اس
ــترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً  مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و  چنانچه روز مزايده تعطيل رس
ــاعى بودن ملك اين اداره تعهدى بابت تخليه و  ــد. با توجه به مش مكان مقرر برگزار خواهد ش

تحويل ملك ندارد. م.الف 441  آ9909695
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

صفحه 4   1399/09/19

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
ــماره  ــده به پالك ش ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش چون تحديد حدود شش
ــهيد  2277/12/698 اصلى واقع  در بخش دو ثبت قم  ( آدرس مدرس حافظ جنوبى بلوار ش
ــام  محمدعلى فالح فرزند غالمعلى  ــنگكى پالك 71) كه بن فهميده جنوبى بعد از نانوايى س
ميباشد در جريان ثبت است  كه به علت عدم مالك و يا نماينده قانونى تحديد حدود  به عمل 
نيامده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى و  بنا به تقاضاى مالك مذكور  قانون تعيين تكليف اراضى و س
ــنبه مورخ  ــه وارده2/9929-1399/09/09تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز ش ب
ــاعت 8/30الى 12/30ظهر  در محل وقوع ملك انجام مى گردد  بدينوسيله  1399/10/20س
به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده قانونى مى رساند كه در روز و ساعت مقرر در 
ــانند مهلت قانونى اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس  آگهى در محل مذكور حضور بهم رس
ــدى بمدت يك ماه خواهد بود و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده 20قانون ثبت  تحدي
ــده مصوب73/2/25معترضين  ــد. ضمناً طبق تبصره ماده واح ــيدگى خواهد ش پذيرفته و رس
ــت گواهى تقديم دادخواست  ــليم اعتراض به اداره ثبت مى بايس ظرف مدت يكماه پس از تس

بمرجع ذيصالح قضائى را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ن9909619// م الف: 13365
تاريخ انتشار آگهى :يكشنبه 1399/09/19

عباس پورحسنى 
رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه  نام ــت  وكال ــه  ارائ ــا  ب ــا  حميدرض ــيد  س ــد  فرزن ــوردى  الج ــد  محم ــيد  س ــاى  آق
ــدانگ يك قطعه زمين به  ــته كه شش 179389مورخ1399/07/20دفترخانه 4 قم اعالم داش
ــه در صفحه347دفتر145طى  ــده 9512اصلى واقع در بخش ثبت يك قم ك ــالك باقى مان پ
ــماره18881ثبت و سند مالكيت به شماره2/138447به نام آقاى ابوالفضل رنجبر شيرازى  ش
فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 42105صادر و تسليم شده است و سپس ميزان سه دانگ 
ــند صلح106661مورخ1389/08/04دفترخانه 5قم به  ــاع از شش دانگ آن به موجب س مش
ــند رهنى 96954مورخ1386/08/26 دفتر خانه  غير منتقل گرديده و همچنين به موجب س
ــند مالكيت مزبور مفقود  ــت  و به علت جابجايى،س ــن بانك ملى قرار گرفته اس ــم  در ره 5ق
ــتناد تبصره 1  ــت لذا مراتب باس ــند مالكيت المثنى را نموده اس گرديده و تقاضاى صدور س
ــل آگهى مى گردد تا  ــون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذي ــاده 120آئين نامه قان ــى از م اصالح
چنانچه كسى مدعى وجود  سند مالكيت  نزد خود  و يا انجام  معامله باشند مراتب را همراه 
ــال و  ــار آگهى ظرف مدت 10 روز كتبا به اين اداره اعالم و ارس ــدارك خود پس از انتش ــا م ب
رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.بديهى است پس از انقضاى  مهلت مقرر نسبت 

ــت كه برابر  ــد.الزم به ذكر اس ــند مالكيت المثنى  برابر مقررات اقدام خواهد ش ــه صدور س ب
ــنامه 23511مورخ1391/01/29 رياست سازمان ثبت اسناد و امالك كشور پالك باقى  بخش

ماده9512اصلى به7469فرعى از 9512اصلى تغيير يافت./آ9909654//م الف:13374
رييس ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم 

داود فهيمى نيك

آگهى فقدان سند مالكيت
ــه دو  ــا ارائ ــم   ب ــه 6337-1392/05/16دفتر96ق ــت نام ــا وكال ــى ب ــم زرى يارجانل خان
ــدانگ پالك  ــت دفترچه اى شش ــند مالكي ــته س ــهود مصدق اعالم داش ــهاد ش برگ استش
ــر500 ذيل  ــم در صفحه587 دفت ــش 2 ثبت ق ــع در بخ ــى واق 2393/299/429/728اصل
ــداهللا امينى آبچويه  صادر و تسليم شده كه  ــريال 483458بنام اس ــماره س ثبت88575 بش
نامبرده اعالم داشته سند مالكيت دراثرسهل انگارى  مفقودگرديده، لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى از ماده 120آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت به تاريخ ذيل آگهى مى گردد تا 
چنانچه كسى مدعى وجود  سند مالكيت  نزد خود  و يا انجام  معامله باشند مراتب را همراه 
ــال و  ــار آگهى ظرف مدت 10 روز كتبا "به اين اداره اعالم و ارس با مدارك خود پس از انتش
رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.بديهى است پس از انقضاى  مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى  برابر مقررات اقدام خواهد شد./9909655//م الف:13375
رونشت:ستاد اجرائى فرمان حضرت امام(ره) 

عباس پورحسنى حجت آبادى
رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيي ــى موضوع م  آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــه99/8/27 هيئت موضوع قانون تعيين  ــماره 1399860327006000795مورخ 1-برابر راى ش
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــلم عباسى فرزند فضل اله به شماره شناسنامه  طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مس
ــك قطعه باغ به  ــدانگ ي ــبت به شش ــماره ملى5399866293 نس ــادره از طارم به ش 1514 ص
ــمتى از پالك 152 اصلى واقع در قريه هارون آباد عليا انتقال  ــاحت11095.75 مترمربع قس مس

ملك از مالك رسمى فضل اله عباسى محرز گرديده است
ــماره 1399860327006000794مورخه99/8/27 هيئت موضوع قانون تعيين  2- برابر راى ش
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان  تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مسلم عباسى  فررند فضل اله به شماره شناسنامه 

ــماره ملى5399866293 نسبت به شش دانگ يك باب ساختمان به  1514 صادره از طارم به ش
ــمتى از پالك 146 اصلى واقع در شهر آب بر انتقال مع  الواسطه  ــاحت234.76 مترمربع قس مس

ملك از مالك رسمى عباس روحانى محرز گرديده است.
ــود در صورتى كه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــه منظور اطالع عموم مرات ــذا ب  ل
ــته باشند مى توانند در شهر ها از  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش اش
ــتا به مدت دو ماه اعتراض  ــتاها از تاريخ الصاق اگهى در روس ــار اولين آگهى و در روس تاريخ انتش
خود را به اداره ثبت محل تسليم  نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل 
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات س نمايند بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. آ-9909270
 تاريخ انتشار نوبت اول99/9/4

 تاريخ انتشار نوبت دوم99/9/19
سيدرضا شفيعى

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته  ــمى آنان در هيئت مس رس
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) 

بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 169-اصلى اراضى صدرآباد

ــاحت 335/64 متر مربع  ــى از 169 اصلى فوق به مس ــاب خانه از پالك 128 فرع ــدانگ يكب 1-شش
ابتياعى آقاى محمد رحمتى از محل مالكيت رستمعلى قديمى و ولى جرگه برابر راى شماره 2472-

99 مورخه 1399/08/25 كالسه 99-0128
ــخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــندگان ومالكين مشاعى و اش ــيله به فروش لذا بدينوس
گردد چناچه اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتشار آگهى و در روستاهااز تاريخ الصاق درمحل تا دوماه 
ــليم و رسيداخذ نمايندمعترضين بايد ظرف يك  اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايندوگواهى  ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهنددرصورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل  تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس
به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م 

الف2088 آ-9909284
تاريخ انتشارنوبت اول1399/09/04                   تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/09/19

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
عادى يا رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار 
ــار و  ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-برابررأى شماره 139960307114001768 آقاى ميالد طاهرى مشهدطرقى فرزند حسن در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 102 متر مربع قسمتى از پالك شماره878 فرعى از 13اصلى 

باغات حومه واقع در بخش 5قوچان خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدعلى شبيرى
ــمارات 139960307114001983 و 139960307114001982 خانم هاجر  ــررأى ش 2- براب
ــدانگ يك  جهانديده اميرانلو فرزند  رمضان وآقاى مهدى جهانديده اميرانلوفرزند رمضان در شش
باب منزل مسكونى بصورت بالسويه به  مساحت 31/04 متر مربع قسمتى از  پالك 2158 فرعى 

از 13 اصلى باغات واقع دربخش5قوچان خريدارى از مالك رسمى خانم سكينه احمدى مقدم
ــماره 139960307114001783  آقاى رضا احمدپور   فرزند عزيز  در ششدانگ  3-برابررأى ش
يك باب منزل مسكونى به مساحت 164/03 متر مربع قسمتى از پالك  441 فرعى از 13 اصلى 

باغات واقع در بخش 5 قوچان خريدارى از مالك رسمى آقاى ابوالقاسم ستار زاده
ــن فرزند ايرج  ــى اكبرزاده فروت ــاى مرتض ــماره 139960307114001361  آق ــررأى ش 4-براب
درششدانگ يك قطعه باغ ميمى مخروبه به مساحت 2300/97 مترمربع تمامت پالك  22 فرعى  
ــيروان بخش 5قوچان خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا و عباس ميالنى  از13اصلى قطعه 3  ش

زاده و موسى الرضا غالم زاده و بتول دانائى
5-برابررأى شماره 139960307114001742 خانم آرزو كريمى فرزند عبداله درششدانگ يك 
باب مغازه  به مساحت  17/75 مترمربع قسمتى از پالك  2316 فرعى مجزى  از 1063 فرعى از 

13 اصلى باغات حومه   واقع دربخش5قوچان خريدارى از مالكيت مشاعى خود متقاضى
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى  ــيله به فروش    به اين وس
ــار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه  گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتش
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف  ــليم و رس اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس يك ماه از تاريخ تس
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى 
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت  واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س مبادرت به صدور س
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زیان انباشته بانک ها و ضرورت تصمیم قاطع 
بانک مرکزی

بانــک  حــوزه  پژوهشــگر  امینی رعایــا،  محمــد  اقتصــاد: 
نوشــت: طبــق صــورت مالــی ۶ماهــه بانک هــا در ســایت 
کــدال، زیــان انباشــته بانک ســرمایه بــه ۳۰هــزار میلیارد 
تومــان، بانــک شــهر بــه ۲۱هــزار میلیــارد تومــان و بانــک 
آینــده بــه ۱۷هزار میلیارد تومان رســیده اســت. آیا هنوز 
وقــت برخــورد قاطــع بانک مرکزی بــرای انحالل یــا ادغام 

بانک های مشکل دار نرسیده است؟

فشار سهام عدالت بر بورس
اقتصاد: میثم بهرامی، فعال حوزه بورس نوشت: فلسفه 
اعطای کارت اعتباری به دارندگان ســهام عدالت این بود 

که از فروش هیجانی در بورس جلوگیری شود. 
بــه  فقــط  را  کارت اعتبــاری  ایــن  شــده  مشــخص  حــاال 
ســهامداران غیرمســتقیم ســهام عدالت می دهنــد و این 
در حالــی اســت کــه فشــار فــروش بــه کلیــت بــورس، از 
جانب ســهامداران مســتقیم سهام عدالت وارد می شود 

نه غیرمستقیم ها.

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

خبر

خودروهای همکالس از قیمت گذاری خارج می شوند ایسنا: رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفت: چند واحد تولیدی بزرگ خودرو در کشور وجود دارند که خودروهای گرانقیمت و سطح باال با سایز بزرگ 
تولید می کنند و اغلب خودروهای آن ها در سطح متوسط یا روبه پایین نیست. گروه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نیز از مدتی پیش خودروهایی در سطح باالتر تولید می کنند؛ بنابراین اگر در بین تولیدات 

شرکت های خودروسازی خودروهایی با یک کالس و سطح وجود داشته باشند که بتوانند با هم رقابت کنند، آنگاه از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مدنظر قرار دارند.

 اقتصاد/ زهرا طوسی  رکود هفت ساله بازار 
مسکن که رونق ۱۸۶ حرفه را در کشور متأثر 
می کنــد، شــرایط خاصــی را بــرای خانوارهای 
کشــور ایجاد کرده اســت. در سال های اخیر 
تالش هــای زیــادی توســط دولــت و مجلــس 
شــده، امــا در نهایــت دو طــرح اقــدام ملــی 
مســکن در حوزه دولــت و طرح جهش تولید 

در حوزه مجلس، در دستور کار است.
در الیحه پیشنهادی بودجه ۱4۰۰ نیز دولت 
اعتبار حدود ۲هزار میلیاردی برای بازآفرینی 
شهری و طرح اقدام ملی مسکن پیش بینی 
کــرده اســت که به گفته نماینــدگان مجلس 
جوابگوی ساخت وساز مسکن نیست، برای 
همیــن معتقدنــد در ســال آینــده نیــز اقدام 
اساســی برای تولید مســکن صورت نخواهد 
گرفت.اگــر بخواهیم شــرایط نامناســب بازار 
مســکن را تبییــن کنیــم کافی اســت بگوییم 
براســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه باید 
ســالیانه حدود یک میلیون واحد مسکن در 
کشور ساخته شود، البته برخی کارشناسان 
با توجه به شرایط جدید این نیاز را ۲میلیون 
واحد در ســال بــرآورد کردند، اما طبق برخی 
آمــار بیــن ۳۰۰ تــا 5۰۰هــزار واحــد در ســال 

ساخته می شود.
عالوه بر این ســهم هزینه مســکن در ســبد 
حــدوداً   ۱۳۷9 ســال  در  خانــواده  هزینــه 
۲5درصــد بوده اســت در صورتی  که در حال 
حاضــر و بــه اســتناد آمــار مرتبط بــا آخرین 
سرشماری های رسمی، سهم هزینه مسکن 
در ســبد خانواده به 4۰درصد رسیده که این 
عدد برای میانگین دهک هاست. در حقیقت 
شــاخص مذکور برای برخــی از خانواده ها در 
دهک های ۱ و ۲ و ۳ بیش از ۷۰درصد است.

 توسعه کالن»
 با اعتبارات قطره چکانی اتفاق نمی افتد

محمــد ســرگزی، عضــو کمیســیون عمــران 
مجلــس در گفت وگو با خانه ملت می گوید: 

دولــت در ســال های اخیــر برنامه ریزی کالنی 
را بــرای اجــرای پروژه هایــی ماننــد بازآفرینــی 
شــهری و طــرح اقــدام ملــی مســکن انجــام 
داد، امــا متأســفانه هیچ کدام از ایــن پروژه ها 
موفقیت آمیــز نبــوده اســت. بــه  طــور مثــال 
طرح اقدام ملی مسکن هنوز پس از گذشت 
چندین ماه عملیاتی نشــده، در حالی  که در 
شرایط کنونی بازار مسکن نیازمند یک اقدام 
عملــی و گســترده در عرصــه ساخت وســاز 
اســت. با تخصیــص قطره چکانــی اعتبارات 

نمی توان به توسعه کالن دست  یافت.

 بودجه مسکن »
صرف یارانه سود تسهیالت شود

دکتــر مقــداد همتــی، کارشــناس ارشــد بازار 
مســکن، در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره 
به اینکه مســائل بخش مســکن در کشور با 
اعتبارات بودجه ای حل نمی شــود، می گوید: 
ماهیــت کار مســکن تســهیالتی اســت نــه 
بــه  اعتبــارات تخصیص یافتــه  و  بودجــه ای 

بخش مسکن در بودجه ۱4۰۰ نیز تنها کفاف 
و آماده ســازی زیرســاخت های  یارانــه ســود 
پروژه هــای جدیــد را می کنــد. وی با اشــاره به 
اینکه تسهیالت ارزان و زمین رایگان موجب 
رونق ساخت وساز مسکن در کشور می شود، 
می افزایــد: در زمــان ســاخت مســکن مهــر 
ســاالنه بیــن 4۰۰ تــا یک هزارمیلیــارد تومــان 
بودجه برای کمک به زیربناهای طرح مسکن 
مهر اختصاص می یافت که ماهیت یارانه ای 
و کمک داشت و اکنون هم همین اتفاق باید 
روی دهــد. اعتباری که دولت در بودجه برای 
ایــن کار اختصــاص داده باید به  عنوان یارانه 
سود تسهیالت در نظر گرفته شود و تا جایی 
که ممکن اســت سود تســهیالت برای مردم 

پایین بیاید.

 پرداخت وام »
از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر

این کارشــناس بازارمســکن با تأکید بر اینکه 
برای به حرکت درآوردن چرخ مسکن به ناچار 

باید به سمت تسهیالت دهی حرکت کنیم، 
می گوید: منابع این تسهیالت نیز می تواند از 
محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر تأمین 

شود.
وی تصریح می کند: در حال حاضر ســالیانه 
اقســاط  بازگشــت  تومــان  ۲5هــزار میلیــارد 
مســکن مهر داریم که می شــود از این محل 
دوبــاره بــه مــردم وام داد و با این رقم می توان 
تســهیالت  مســکونی  واحــد  ۲5۰هــزار  بــه 
۱۰۰میلیــون تومانــی قرض الحســنه پرداخت 

کرد.

 گره رکود »
به دست بخش خصوصی باز می شود

جعفر خزاعی، عضو انجمن انبوه ســازان نیز 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به اینکه 
بودجــه دولتی هیــچ گاه جوابگوی نیاز بخش 
مســکن نبوده، می گوید: گره رکود در تولید و 
ســاخت مسکن به دست بخش خصوصی 

باز می شود.

وی بــا بیــان اینکه ضعف قوانیــن و مدیریت 
دولتی ســبب شــده همواره یک جای کار در 
حوزه مسکن بلنگد، می افزاید: در کشورهای 
توسعه یافته مســکن دست دولت نیست و 
توســط بخــش خصوصــی اداره می شــود که 
البته با دو شاخص قوانین منطبق بر شرایط 
آن کشــور و نظارت دولت، کارها به ســرانجام 
می رســد. تــا وقتی ایــن دو مورد در کشــور ما 
محقــق نشــود همــواره بــا انباشــت تقاضای 
مســکن روبــه رو هســتیم و وضعیــت به مرور 
بغرنج تر نیز خواهد شد. وی یادآوری می کند: 
۱۰۰هــزار مســکن مهــر بــدون متقاضــی در 
کشور ثمره کار بدون مطالعه و نظارت است.

جمع بندی»
آن طــور کــه از نظــرات کارشناســان برمی آیــد 
بــرای تعادل بخشــی بــه بــازار مســکن ابتــدا 
بایــد حبــاب قیمــت مســکن کــه بــه دلیــل 
ســوداگری موجــود در بــازار شــکل  گرفتــه، با 
ابزارهــای مالیاتــی از بین بــرود. پس از اینکه 
قیمــت منطقــی شــد، در مرحلــه دوم بایــد 
مالیات هایــی بــر فعالیت هــای ســوداگرانه در 
بخــش مســکن وضــع و اجرایــی شــود، مثل 
مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی 
ســرمایه، مالیات بر معامالت مکرر و مالیات 
بــر خانه های دوم و بیشــتر. این هــا اگر اتفاق 
بیفتــد قیمت مســکن از نصف هم بیشــتر 
کاهش پیدا می کند. در این مرحله است که 
وام خرید به درد می خورد، چون وقتی قیمت 
منطقی باشد، وام خرید مؤثر خواهد بود. در 
نهایت با سیاست طرف عرضه، باید عرضه 
مسکن به سمت سالی ۲میلیون واحد برود 
و ایــن کار بــا اعطــای زمیــن از ســوی دولت و 
اعطای تســهیالت ســاخت به مــردم ممکن 
می شــود. در مرحلــه ســوم نیــز بایــد مــواد و 
مصالــح ارزان قیمت به  صــورت یارانه ای داده 
شــود تا پروژه ها ارزان دربیاید و به این شــیوه 

مشکل مسکن حل می شود.

پیش بینی بودجه 2 هزار میلیاردی در سال آینده، مردم را خانه دار می کند؟

بودجه مسکن را خرج تسهیالت ارزان کنید

نا 
یر

: ا
س 
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پشت پرده ماجرای رسوب کاالها در گمرک

 عده ای به امید ارز 50هزار تومانی 
کاالهایشان را ترخیص نمی کردند

یــک  در  همتــی  عبدالناصــر  اقتصــاد: 
برنامــه تلویزیونی، پشــت پــرده ماجرای 
رســوب کاالهــا در گمــرک را افشــا کرد و 
گفــت: یــک عــده کاالهــای خــود را نگــه 
داشتند به این امید که ارز 4٠ تا 5٠هزار 

تومان شود و سپس ترخیص کنند. 
اطالعــات ناقــص می دهنــد و مــی گویند 
اعــالم  نمی دهــد.  ارز  بانک مرکــزی 
بــه صــورت  کاال  کــه  کرده ایــم کســانی 
اعتباری وارد کرده اند بیایند تعهد بدهند که کاال را سریع ترخیص کنند 

تا تضمین چندماهه بدهیم ارزشان را تأمین کنیم. 
به گزارش ایسنا، وی افزود: واردات کاال بدون انتقال ارز اصالً یعنی چه؟ 
مــن نمی خواهــم زیــاد توضیح بدهم، اما یک میلیــارد دالر مجوز ترخیص 
دادیم، اما این اتفاق روی نداد. اجازه نخواهیم داد ارز بابت کاالهایی که 
در اولویــت نیازهــای مردم نیســتند تحت عنــوان واردات بدون انتقال ارز 
وارد کشور شود. پس از سررسید دستور رئیس جمهور، اجازه انتقال ارز 

برخالف ضوابط بانک مرکزی را نمی دهیم . 
رئیــس کل بانک مرکــزی ادامــه داد: بانک مرکــزی در حــال حاضر وظایف 
بســیار مهم تری دارد که فشــار ســنگینی را نیز متحمل می شود. برهمین 
اســاس درخواســت ما از دیگر بخش ها این اســت که کمک کنند. ما در 
خدمــت تاجــران و فعــاالن اقتصــادی هســتیم، اما آن ها هم شــرایط ما را 
درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است، اما مدام گفته 
می شــود بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی دهد. بانک مرکزی از کجا 

بیاورد، باید چاپ کند؟

      صفحه 6  1399/09/19
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0731127986 شماره شناسنامه: 1353 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه مورخ 98/8/3 حسب 
ــتانكار در مرجع نيابت دهنده مبنى بر توقيف خودرو مديون در قبال 15 عدد  ــت بس درخواس
ــماره انتظامى 67 ص 332- 32 مدل 1390  ــوارى پژو 206 اس دى به ش ــكه، خودرو س س
متعلق به مديون بازداشت و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 46393- 99/7/1 به 
شرح ذيل: مشخصات خودرو: خودرو سوارى پژو 206 اس دى، رنگ سفيد، مدل 1390 شماره 
ــماره شاسى: 412084 شماره انتظامى 67 ص 32-332 تعداد چرخ: 4،  موتور: 9003246 ش
ــوخت دوگانه سوز، ظرفيت: 4، وضعيت فنى به علت  ــيلندر 4، نوع س تعداد محور: 2، تعداد س
ــالم، وضعيت  ــوييچ آزمايش فنى و مكانيكى صورت نگرفت. تودوزى: على الظاهر س نبودن س
ــالم، وضعيت الستيك ها 50 درصد، قسمت هايى  ــبورد على الظاهر س موتور خاموش، جلو داش
ــازى شده است در حال حاضر گلگير جلو چپ  از بدنه خودرو بعلت تصادف قبًال مرتب و بازس
ــيدگى دارد. ارزش پايه به مبلغ 1/100/000/000 ريال معادل صد و ده ميليون تومان  خراش

اعالم مى گردد خودرو در پاركينگ كوى پليس متوقف مى باشد.
ــاعت 9 صبح الى 12  ــنبه مورخ 99/10/1 از س با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوش
ــهد: مشهد خيابان امام خمينى كوچه ثبت  ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش ظهر جلس
ــعبه دوم اداره اجرا از مبلغ پايه مبلغ 1/100/000/000  ــناد رسمى مشهد ش اداره اجراى اس
ــته باشد نقداً  ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش ريال معادل صد و ده ميليون تومان ش
ــال و مبلغ حق مزايده  ــر دولتى 55/000/000 ري ــد. ضمناً مبلغ نيم عش ــه خواهد ش فروخت
ــد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات  66/000/000 ريال ميباش
ــى روز مزايده در روز بعد از تعطيل  ــد. همچنين در صورت تعطيل ــدار وصول خواهد ش از خري
ــده برگزار ميگردد. همچنين شركت در مزايده منوط به پرداخت  ــمى در ساعت تعيين ش رس
ــغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در  ــد از مبل 10 درص

جلسه مزايده الزامى است. م.الف 433  آ9909689
تاريخ انتشار آگهى: 1399/9/19

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9402906

ــند رهنى شماره  ــپين به استناد س ــه اعتبارى كاس ــتگان با وكالت مؤسس تعاونى اعتبار فرش
7810- 92/02/30 دفتر اسناد رسمى شماره 203 مشهد عليه آقاى حميد جالليان پيوه ژنى 
فرزند حسن به شماره ملى 0932032729 اجرائيه اى تحت كالسه اجرايى 9402906 جمعاً 
در قبال مبلغ، 2/000/000/000 ريال (دو ميليارد ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه 
در مورخ 94/09/09 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا 
ــيصد و  ــدانگ پالك ثبتى هفده هزار و س ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده شش و تقاضاى بس
ــصد و هفتاد (11670) فرعى از يكصد و  ــت و هفت (17327) فرعى از يازده هزار و شش بيس
ــت و پنجاه (250) مترمربع كه  ــاحت دويس ــهد بمس هفتاد و پنج (175) اصلى بخش ده مش
برابر گزارش كارشناس به آدرس: مشهد قاسم آباد شهرك ميعاد ميعاد 9/3 پالك 54 به مبلغ 
47/000/000/000 ريال (چهل و هفت ميليارد ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه مشخصات و 

توصيف اجمالى ملك برابر گزارش هيئت كارشناسان در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ــهد، قاسم آباد، شهرك ميعاد،  ــكونى به آدرس: مش ملك مورد نظر يك مجموعه آپارتمانى مس
ميعاد 9/3، پالك 54 مى باشد. ملك مزبور داراى پالك ثبتى 17327 فرعى از 11670 فرعى 
ــهد مى باشد. عرصه ملك مورد تعرفه 250 مترمربع بوده و اعيان  از 175 اصلى بخش 10 مش
آن در 5 طبقه شامل يك طبقه همكف بصورت پاركينگ و پيلوت و چهار طبقه مسكونى روى 
آن بصورت 7 واحد مسكونى (طبقات اول تا سوم هر طبقه دو واحد و طبقه چهارم شامل يك 
واحد) با متراژ تقريبى 850 مترمربع مى باشد. آپارتمان طبقه چهارم سه خواب داراى آشپزخانه 
ــتم  ــى و داراى سيس ــقف گچ و نقاش ــراميك، ديوارها و س اپن با كابينت ام- دى- اف، كف س
سرمايش كولر آبى و گرمايش پكيج و رادياتور مى باشد. در ساير طبقات دو واحد آپارتمانى دو 
خوابه با آشپزخانه اپن داراى كابينت ام- دى- اف، كف سراميك داراى انشعابات آب مشترك و 
برق و گاز مستقل مى باشند. مجموعه مسكونى داراى در پاركينگ رول آپ، آسانسور و انبارى 
ــد، هيچگونه  ــال مى باش ــد. قدمت اعيان حدود 7 س ــتقل براى هر واحد در همكف مى باش مس
ــهردارى جهت اعيان ملك ارائه نگرديد، حسب بررسى به عمل آمده به نظر مى رسد  پايانكار ش
ــب  ــكونى طبقات اول و دوم حس ــوم و چهارم در اختيار مالك بوده و واحدهاى مس طبقات س
ــد. اصالت سند و ملك موصوف با حدود اجمالى مورد بررسى و  اظهارات در تصرف غير مى باش
تطبيق قرار گرفت و مورد تأييد مى باشد. با عنايت به موارد فوق، دسترسى و معابر آن، موقعيت 
ــهم العرصه و اعيان ملك، كيفيت و نوع مصالح  ــب ابعادى ملك، ميزان و نوع مالكيت س و تناس
ــاختمان، اعيان، كاربرى، وضعيت حال حاضر، امكانات رفاهى، قيمت عرف روز  بكار رفته در س
ــى، در وضعيت كنونى، بدون  ــاير عوامل دخيل در امر كارشناس ــابه در منطقه و س امالك مش
ــدانگ ملك مورد نظر مبلغ  ــدات و ديون احتمالى متعلقه، ارزش روز شش ــر گرفتن تعه در نظ

47/000/000/000 ريال (چهل و هفت ميليارد ريال) برآورد و اعالم گرديد.
همچنين حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل مى باشد:

ــت بطول (10) ده متر به خيابان. شرقاً پى به پى بطول (25) بيست و پنج متر  ــماالً پى اس ش
ــماره هفده هزار و سيصد و بيست و هشت فرعى. جنوباً پى به پى بطول (10) ده متر به  به ش
شماره هفده هزار و سيصد و چهل و شش فرعى. غرباً پى به پى بطول (25) بيست و پنج متر 

به شماره هفده هزار و سيصد و بيست و شش فرعى.
ــماره  ــماره 139985606267007912- 99/09/05 وارده به ش ــك موصوف برابر نامه ش مل
ــتى مى باشد. مزايده پالك  ــتى داراى يك فقره بازداش 8579- 99/09/06 دفتر امالك بازداش
ثبتى فوق الذكر از مبلغ 47/000/000/000 ريال (چهل و هفت ميليارد ريال) در روز دوشنبه 
مورخ 99/10/01 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً  ــداران 3/1 ش ــداران، نبش پاس واقع در خيابان پاس
واگذار مى گردد. الزم به ذكر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهى هاى مربوط به 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى  ــعاب و يا حق اش آب، برق و گاز اعم از انش
آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز نيم عشر و حق مزايده  ــده يا نش قطعى آن معلوم ش
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از  نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس
تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. همچنين شركت در مزايده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى 

آن در جلسه مزايده الزاميست. م.الف 434  آ9909690
تاريخ انتشار: 99/9/19

اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده 9800062 
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9800062 خانم-- فرزانه پنجه كوبى نام پدر: جهانگير تاريخ تولد: 
ــماره شناسنامه: 2067 به استناد-- سند ازدواج:  ــماره ملى: 3673590170 ش 1361/06/31 ش
ــماره سند: 10885، تاريخ سند: 1380/06/14، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره  ش
7 و طالق شماره 1 شهر زابل استان سيستان و بلوچستان اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه 
خود به تعداد سيصد عدد سكه طال تمام بهار آزادى عليه:- ورثه مرحوم سيدعلى موسوى- سيده 
ــيدعلى تاريخ تولد: 1388/04/15 شماره ملى: 0980037379 شماره  ــوى نام پدر: س ناديا موس
ــمعيل تاريخ تولد: 1328/12/08  ــه نخعى مقدم نام پدر: اس ــنامه: 0980037379- فاطم شناس
شماره ملى: 3670110275 شماره شناسنامه: 11033- سيده نازنين موسوى نام پدر: سيدعلى 
ــنامه: 3661020293  ــماره شناس ــماره ملى: 3661020293 ش ــخ تولد: 1381/06/01 ش تاري
ــت ابالغ مورد گواهى  ــالغ اجراييه 98/1/28 صح ــه فوق صادر كه پس از اب ــه اى به كالس اجرائي
ــماره 5744- 98/2/11 پالك ثبتى 7280  ــت وكيل بستانكار وارده به ش ــت حسب درخواس اس
ــوى- در قبال مبلغ 300 عدد  ــيدعلى موس ــهد ملكى مرحوم س فرعى از 3- اصلى بخش 9 مش
ــت گرديد. منزل مورد نظر توسط كارشناس محترم دادگسترى به  طالى تمام بهار آزادى بازداش
ــمالى 21- مطهرى 21/2 اولين كوچه سمت  ــهد- خيابان فدائيان اسالم- مطهرى ش آدرس مش
چپ- پالك 228 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه كارشناسى 15832- 99/3/20 به 
ــد: منزل به صورت دو ممر شمالى و جنوبى نسبت به معابر 5 مترى به صورت  ــرح ذيل مى باش ش
ــد. ملك داراى سند تك برگى با شماره ثبتى 7280 فرعى از 3  ــدانگ عرصه و اعيان مى باش شش
ــهد با مساحت عرصه 250 مترمربع و با مساحت اعيان  اصلى مفروز از 3128 فرعى بخش 9 مش
تقريبى 130 مترمربع در همكف و 135 مترمربع در زيرزمين و مجموعاً 265 مترمربع و با قدمت 

حدود 25 سال و بازسازى شده با سازه ديوار باربر با سقف طاق ضربى مى باشد.
ــاختمان سنگ و سيستم سرمايشى  ــد. نماى س منزل در طبقه همكف داراى دو اطاق مى باش

كولر آبى و گرمايشى بخارى گازى و داراى انشعاب آب، 2 انشعاب برق و گاز مى باشد.
الزم بذكر است كه در طبقه همكف خانواده مالك سكونت دارد و ملك بر حدود اجمالى منطبق است.

ــه  ــاره، ارزش منطقه اى، تراكم، نوع كاربرى، موقعيات مكانى، هندس با توجه به موارد فوق االش
ــازه، كيفيت ساخت، انشعابات منصوبه، قدمت بنا،  ــاحت عرصه و اعيان، كيفيت بنا، نوع س مس
امكانات، نوع مصالح بكار رفته، نوع مالكيت، دسترسى، نوع و عرض معبر، عرضه و تقاضا، قيمت 
ــابه و با توجه به جميع عوامل مؤثر در موضوع كارشناسى و  ــه با موارد مش عادالنه روز، مقايس
ــاير مراجع و ارگان هاى دولتى و  ــهردارى و س بدون در نظر گرفتن هرگونه ديون و بدهى به ش
غيردولتى، در حال حاضر ارزش ششدانگ عرصه و اعيان منزل فوق الذكر 22/500/000/000 
ريال (بيست و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) برآورد مى گردد. حدود اجمالى ملك برابرنامه 
مسئول بايگانى اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 4179- 99/2/7 مشهد بر اساس پرونده ثبتى 
بدين شرح ميباشد: به حدود: شماالً: درب و ديوار بطول (8/40) هشت متر و چهل سانتيمتر 
ــت و هشت متر به شماره باقيمانده  ــرقاً: ديوار بديوار بطول (28/00) بيس به كوچه احداثى ش
ــول (9/50) نه متر به پنجاه  ــت و هفت فرعى جنوباً: درب و ديوار بط ــزار و يكصد و بيس 3 ه
ــت و هفت متر و  ــانتى متر به كوچه به عرض 5 متر غرباً: ديوار بديوار به طول (27/80) بيس س

هشتاد سانتى متر به شماره 7281/7282 فرعى.
ــماره 139805806092001022- 98/2/11  ــتور ش ــت دائم بموجب دس ــك مورد بازداش ي

صادره از شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد به نفع*بازداشت مى باشد.
ــدانگ پالك ثبتى بر مبناى  ــتانكار شش ــا توجه به مالكيت مديون مطالبات و هزينه هاى بس ب
مطالبات بستانكار محاسبه و در قبال مبلغ 22/500/000/000 ريال مزايده خواهد شد ضمناً 
ــغ 1/125/000/000 ريال كه طبق  ــر بمبل مبلغ 900/000/000 ريال حق مزايده و نيم عش
ــده بمقدار فوق از مبلغ  ــد و مزاي ــاده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش ــره م تبص
22/500/000/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 1399/10/2 
در محل شعبه دوم اجراى ثبت به آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اسناد 
ــعبه 2 برگزار ميگردد. مزايده از مقدار و مبلغ اعالمى شروع و به باالترين  ــهد- ش ــمى مش رس
ــد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از  ــته باشد فروخته خواهد ش قيمت كه خريدار داش
ــتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى  ــعاب و يا حق اش آب و برق و گاز حق انش
ــده بعهده برنده مزايده  ــده يا نش و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش
ــد همچنين در صورت تعطيلى روز  ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد ش اس
مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. همچنين شركت در 

مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار 
يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. م.الف 436  آ9909691

تاريخ انتشار: 1399/9/19
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال منقول به كالسه 9809558
به موجب پرونده كالسه 9809558 مطروحه شعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم زهرا غالمى نام 
ــين تاريخ تولد: 1367/02/18 شماره ملى: 0944765157 شماره شناسنامه: 14870  پدر: حس
ــماره 16026- 1381/11/02 تنظيمى دفتر ازدواج شماره 101 شهر  ــند ازدواج ش ــتناد س باس
ــهد جهت وصول تعداد 250 عدد سكه تمام بهار آزادى عليه وراث مرحوم حسين نصيرزاده  مش
ــماره شناسنامه 141 (محمدامين نصيرزاده نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1387/04/19 شماره  ش
ملى: 0929274687 شماره شناسنامه: 0929274687 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 

پالك 77 با واليت حسن نصيرزاده شهرى به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
ــين تاريخ تولد: 1367/02/18 شماره ملى: 0944765157 شماره  - زهرا غالمى نام پدر: حس

شناسنامه: 14870 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
- سكينه ندافى شهرى نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1306/10/05 شماره ملى: 0918706580 

شماره شناسنامه: 1481 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
- حسن نصيرزاده شهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1306/11/06 شماره ملى: 0918703522 
ــهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77) اجرائيه اى به  ــنامه: 1175 به نشانى: مش ــماره شناس ش
ــب درخواست وكيل بستانكار وارده به شماره  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه حس كالس
5129- 1399/02/09 يك دستگاه موتورسيكلت راكز به شماره انتظامى ايران 776- 81467 
ــت كه طبق نظريه شماره 99/625-- ــكه بازداش متعلق به مديون در قبال تعداد 250 عدد س

1399/04/01 كارشناس رسمى خودرو مذكور با اين مشخصات:
ــماره انتظامى ايران 776-  ــى سفيد مدل 1395 ش ــيكلت راكز tvs تيپ 125 سى س موتورس

81467 شماره موتور 1023962 شماره تنه 9510431
نظريه كارشناسى:

موتورسيكلت مذكور با كاركرد 27200 كيلومتر داراى معايب و امكاناتى به شرح زير است:
ــالم است و گلگيرهاى جلو و عقب سالم  ــالم هستند و زين و سپر س چراغ هاى جلو و عقب س
ــالم هستند و رينگ چرخ ها سالم است-  ــتند و دوشاخ و تنه سالم است و كمك فنرها س هس
الستيك ها جلو و عقب داراى 60 درصد عمر مفيد ميباشند و بيمه نامه موتورسيكلت تا تاريخ 
ــد و موتورسيكلت  ــارت ميباش 1399/06/19 معتبر بوده و داراى 20 درصد تخفيف عدم خس
ــالم  ــتم انتقال قدرت س ــرار گرفت وضعيت موتور و سيس ــد و مورد بازديد فنى ق ــن ش روش
ــيكلت به ميزان  ــى موتورس ــت و با توجه به توضيحات فوق الذكر قيمت روز پايه كارشناس اس

190/000/000 ريال معادل نوزده ميليون تومان برآورد ميگردد.
ــاعت 9 الى 12 روز يك شنبه مورخ 1399/9/30 در محل  ــيكلت مذكور از س مزايده موتورس
ــعبه دوم به آدرس خيابان امام خمينى- كوچه ثبت- اداره اجراى اسناد رسمى-  اداره اجرا ش
شعبه دوم از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 190/000/000 ريال شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده 
ــر به مبلغ 9/500/000 ريال و حق مزايده به مبلغ 11/400/000 ريال نقداً  ــت و نيم عش اس
ــد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد  وصول خواهد ش
از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. همچنين شركت در مزايده منوط 
ــوده و حضور خريدار يا نماينده  ــت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت ب ــه پرداخ ب

قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. م.الف 437 آ9909692
تاريخ انتشار: 1399/9/19

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال منقول به كالسه 9809558
ــهد خانم زهرا  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9809558 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــين تاريخ تولد: 1367/02/18 شماره ملى: 0944765157 شماره شناسنامه:  غالمى نام پدر: حس
ــماره 16026- 1381/11/02 تنظيمى دفتر ازدواج شماره 101  ــتناد سند ازدواج ش 14870 باس
شهر مشهد جهت وصول تعداد 250 عدد سكه تمام بهار آزادى عليه وراث مرحوم حسين نصيرزاده 
ــين تاريخ تولد: 1387/04/19 شماره  ــنامه 141 (محمدامين نصيرزاده نام پدر: حس شماره شناس
ــنامه: 0929274687 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28  ملى: 0929274687 شماره شناس

پالك 77 با واليت حسن نصيرزاده شهرى به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
ــين تاريخ تولد: 1367/02/18 شماره ملى: 0944765157 شماره  - زهرا غالمى نام پدر: حس

شناسنامه: 14870 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
- سكينه ندافى شهرى نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1306/10/05 شماره ملى: 0918706580 

شماره شناسنامه: 1481 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
- حسن نصيرزاده شهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1306/11/06 شماره ملى: 0918703522 
ــهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77) اجرائيه اى به  ــنامه: 1175 به نشانى: مش ــماره شناس ش
ــب درخواست وكيل بستانكار وارده به شماره  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه حس كالس
ــتگاه خودرو سوارى پژو 206 اس دى به شماره انتظامى 12-  5129- 1399/02/09 يك دس
ــت كه طبق نظريه شماره  ــكه بازداش 634 ل 47 متعلق به مديون در قبال تعداد 250 عدد س

99/625--1399/04/01 كارشناس رسمى خودرو مذكور با اين مشخصات:
ــفيد روغنى مدل 1396 شماره انتظامى 12- 634 ل 47 شماره  ــوارى پژو 206 اس دى س س

موتور 0016709 شماره شاسى 000869 
نظريه كارشناسى:

خودرو مذكور با كاركرد 49600 كيلومتر داراى معايب و امكاناتى به شرح زير است:

ــتند و چراغ هاى جلو و عقب سالم هستند.  ــالم هس ــاير شيشه ها س ــه جلو شكسته و س شيش
ــتند و گلگير جلو سمت راست و كاپوت داراى خط و خش  ــالم هس صندلى هاى جلو و عقب س
ــالم هستند و  ــمت چپ مقدارى زدگى دارد و دربهاى جلو و عقب س ــد و گلگير عقب س ميباش
ــتيك هاى جلو و عقب داراى 70 درصد عمر  ــالم هستند و الس ــقف و درب صندوق عقب س س
مفيد ميباشند و بيمه  نامه خودرو تا مورخ 1399/12/21 معتبر بوده و داراى 20 درصد تخفيف 
ــارت ميباشد و موتور خودرو روشن شد و مورد بازديد فنى قرار گرفت وضعيت موتور  عدم خس
ــتند و با عنايت به توضيحات و قيمت روز پايه كارشناسى  ــيل سالم هس و گيربكس و ديفرانس

خودرو به ميزان 830/000/000 ريال معادل هشتاد و سه ميليون تومان برآورد ميگردد
مزايده ششدانگ خودرو مذكور از ساعت 9 الى 12 روز يك شنبه مورخ 1399/9/30 در محل 
ــعبه دوم از طريق مزايده به  ــمى ش ــناد رس خيابان امام خمينى- كوچه ثبت- اداره اجراى اس
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى  ــد. مزايده از مبلغ 830/000/000 ريال ش فروش مى رس
نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيم عشر به مبلغ 
41/500/000 و حق مزايده به مبلغ 49/800/000 ريال نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه 
ــاعت و  ــمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س ــده تعطيل رس روز مزاي
مكان مقرر برگزار خواهد شد. همچنين شركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ 
پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى 

است. م.الف 438  آ99609693
تاريخ انتشار: 1399/9/19

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9809558
ــهد خانم زهرا  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9809558 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــين تاريخ تولد: 1367/02/18 شماره ملى: 0944765157 شماره شناسنامه:  غالمى نام پدر: حس
ــماره 16026- 1381/11/02 تنظيمى دفتر ازدواج شماره 101  ــتناد سند ازدواج ش 14870 باس
شهر مشهد جهت وصول تعداد 250 عدد سكه تمام بهار آزادى عليه وراث مرحوم حسين نصيرزاده 
ــين تاريخ تولد: 1387/04/19 شماره  ــنامه 141 (محمدامين نصيرزاده نام پدر: حس شماره شناس
ــنامه: 0929274687 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28  ملى: 0929274687 شماره شناس

پالك 77 با واليت حسن نصيرزاده شهرى به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
ــين تاريخ تولد: 1367/02/18 شماره ملى: 0944765157 شماره  - زهرا غالمى نام پدر: حس

شناسنامه: 14870 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
- سكينه ندافى شهرى نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1306/10/05 شماره ملى: 0918706580 

شماره شناسنامه: 1481 به نشانى: مشهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77
- حسن نصيرزاده شهرى نام پدر: على تاريخ تولد: 1306/11/06 شماره ملى: 0918703522 
ــهد كوى المهدى قائم 28 پالك 77) اجرائيه اى به  ــنامه: 1175 به نشانى: مش ــماره شناس ش
ــب درخواست وكيل بستانكار وارده به شماره  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه حس كالس
5129- 1399/02/09 شش دانگ اعيان پالك ثبتى باقيمانده 1363 فرعى از 24 مكرر اصلى 
بخش 9 مشهد ملكى مديون در قبال تعداد 250 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت كه برابر 

گزارش 8/4/150- 1399/05/20 كارشناس رسمى دادگسترى:
ــهد- بلوار شهيد شيرودى- شيرودى 26 دومين منزل سمت راست پالك  ملك به آدرس مش
ــماره 48196 دفتر  ــند در تاريخ 1389/09/30 با ش 38 تحت پالك فوق الذكر طبق قيد در س
83 مشهد بنام مرحوم گرديده و موقوفه آستان قدس رضوى طبق مدارك ابرازى به مساحت 
114/60 مترمربع با حدود شماالً 6 متر به خيابان شرقاً 19/10 به ملك مجاور جنوباً 6 متر به 

ملك مجاور غرباً بطول 19/10 متر به كوچه كه منطبق بر حدود اجمالى است.
اعيانى: در يك طبقه مسكونى حدود 98 مترمربع در حال حاضر در تصرف مستأجر كه محكوم 
له خانم زهرا غالمى ادعاى مالكيت دارند و طى اجاره نامه ارائه شده با شماره سريال 099718 
ــاور امالك رسالت واقع در صدوقى 36 به مبلغ 100/000/000 تومان رهن و ماهانه  دفتر مش
ــط محكوم  ــال 1399/05/05 الى 1400/05/05 توس 900/000 تومان اجاره به مدت يك س

له به اجاره داده شده است.
ــقف طاق ضربى و نماآجر سه  ــكلت، مصالح بنايى (آجر و آهن) پوشش س ــخصات فنى اس مش
ــانت و گرمايش بخارى گازى و سرمايش كولر آبى با قدمت حدود 30 سال دوخوابه با كف  س
سراميك داراى پذيرايى و آشپزخانه اپن با كابينت، كف ها سراميك بدنه ها گچ و كاغذ ديوارى 

و حمام و سرويس بهداشتى مى باشد امتيازات آب 1 و برق 1 و گاز 1
ــدانگ پالك با توجه به موقعيت محل و بناء و عوامل مؤثر در قضيه در حال  ارزش ملك: شش
ــد به مبلغ  ــته باش ــت وجود داش ــر بدون در نظر گرفتن ديون و تعهداتى كه ممكن اس حاض
ــال اعالم مى گردد. مزايده از  ــصد ميليون ري 14/600/000/000 ريال چهارده ميليارد و شش

مبلغ ارزيابى شروع شده و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى شود.
ــه مبلغ 730/000/000 ريال كه  ــر ب ــاً مبلغ 584/000/000 ريال حق مزايده و نيم عش ضمن
ــد و از ساعت 9 صبح الى 12  طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ظهر در روز يك شنبه مورخه 1399/9/30 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت 
ــد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از آب و  ــد فروخته خواهد ش ــته باش كه خريدار داش
ــتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره  ــعاب و يا حق اش برق و گاز حق انش
ــده بعهده برنده مزايده است و  ــده يا نش تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش
هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در 
روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. مزايده در آدرس خيابان امام 
ــناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد.  خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس
ــركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت  همچنين ش

بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. 
م.الف 439  آ9909694//تاريخ انتشار: 1399/9/19

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب
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مدیر کل سازمان جهانی بهداشت:

 برای تحقیق درباره منشأ کرونا 
به چین می رویم

فارس: مدیر کل ســازمان جهانی 
بهداشت گفت: کارشناسان این 
ســازمان خواســتار سفر به چین 
»در اســرع وقــت« بــرای مطالعه 
کرونــا  ویــروس  منشــأ  دربــاره 

هستند. 
کل  مدیــر  آدهانــوم،  تــدروس 
سازمان جهانی بهداشت گفت: 
مــا قصــد داریــم و امیدواریــم در 

اسرع وقت به چین برویم.
آدهانــوم چنــد روز پیــش در یــک کنفرانــس خبــری تأکیــد کــرده بــود 

جست وجو برای یافتن منشأ این ویروس نباید سیاسی شود. 

 جا خوش کردن عنکبوت وحشتناک
 به مدت یک هفته در خودرو

باشــگاه خبرنــگاران جــوان: پیــدا 
شدن یک عنکبوت داخل دسته 
در اتومبیل یک زن استرالیایی با 
واکنش غیرمنتظره ای از او همراه 
می گویــد  جونــز  کریســتن  بــود. 
وقتی دیده این عنکبوت ترسناک 
خــودرو او را بــه خانه جدید خود 
تبدیــل کرده، خــودرو را کامالً رها 
کــرده اســت تــا ایــن حشــره بــه 

زندگی خود ادامه دهد. او چندین عکس از عنکبوت گرفت و آن ها را در 
صفحه »حیوانات را بشــناس« در فیس بوک قرار داد و زیر آن نوشــت: 
»عنکبوت غول پیکر«. کریســتن همچنین در پســت خود نوشــت: من 
یک هفته است که به دلیل عنکبوت از خودرو استفاده نکردم. پست 

کریستن بیش از هزار بار در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است.

 ابداع پوست مصنوعی که
 سربازان را نامرئی می کند!

فیوچریســم،  گــزارش  ایســنا:به 
کــره  پژوهشــگران  از  گروهــی 
یــک  ابــداع  حــال  در  جنوبــی 
پوســت مصنوعــی هســتند کــه 
می دهــد  امــکان  ســربازان  بــه 
خــود  اطــراف  محیــط  بــا  کامــالً 
ادغام شــوند. شــاید این پوشش 
بتوانــد آن هــا را نــه تنهــا در برابر 
دوربین هــای معمولــی، بلکــه در 

برابر دوربین های دید در شب مادون قرمز نیز نامرئی کند.
این پوســت، از پیکســل های جداگانه ای تشــکیل می شــود که هر کدام 
حــاوی کریســتال های مایــع ترموکرومیــک هســتند کــه به آن هــا امکان 
تغییر رنگ می دهد. پژوهشــگران دانشــگاه ملی ســئول در آزمایش ها، 
قابلیت های این پوســت را نشــان دادند. آن ها برچســبی از این پوســت 
را به پشــت دســت متصل کردند که موجب شــد وقتی دست روی یک 

سطح آبی قرار می گیرد، به رنگ آبی درآید.
پژوهشــگران قصــد دارنــد ایــن اختــراع را در مقیاس بزرگ ارائــه و به آن 

امکان دهند در دمای باال نیز کار کند.

یک مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در گفت وگو با قدس:

 کادر درمان بخش خصوصی هم 
شهید مدافع سالمت محسوب می شوند

گــروه جامعــه- محمــود مصدق: 
اداری  امــور  و  پذیــرش  مدیــرکل 
امــور  و  بنیــاد شــهید  ایثارگــران 
و  بازنگــری  از  کشــور  ایثارگــران 
اختصاصــی  آیین نامــه  اصــالح 
امتیــازات  و  مصادیــق  تعییــن 
شــهید خدمــت ســالمت خبــر 
داد و گفــت: بــا ایــن اصالحیــه، 
بخــش  درمــان  کادر  و  پزشــکان 

خصوصی نیز شهید مدافع سالمت محسوب می شوند. 
ســید نورالدیــن علــم بــالدی در گفت وگــو با قــدس در تشــریح این خبر 
گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور جامعه پزشکان و کادر درمان از 
خودگذشــتگی زیادی کردند و حماســه آفریدند بر همین اســاس بنیاد 
شــهید برای قدردانی از ایثارگری های این عزیزان از همان ابتدا آمادگی 
خــود را بــرای زیــر پوشــش قــرار دادن آنــان اعــالم کرده بــود؛ امــا گویا بر 
اســاس آیین نامه اولیه تعیین مصادیق شــهدای مدافع ســالمت، تنها 
کادر بهداشــتی و درمانــی مراکــز و بیمارســتان های تابــع دانشــگاه علوم 
پزشــکی کــه در درمــان بیمــاران کرونایــی فعالیت می کننــد در صورت از 
دست دادن جانشان بر اثر ابتال به کووید 19 شهید محسوب می شدند. 
یعنــی پزشــکان و کادر درمانــی بخش غیردولتی مشــمول این آیین نامه 
نمی شدند که برای رفع این مشکل، آیین نامه یاد شده به تازگی از سوی 
کمیتــه ملــی تعییــن مصادیق شــهدای مدافع ســالمت که متشــکل از 
وزیر بهداشت، رئیس بنیاد شهید، رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســت مورد بازنگری قرار گرفته 
و اصــالح شــده اســت. در واقــع تبصره ای بــه آیین نامه یاد شــده اضافه 
شــده کــه بــر اســاس آن، پزشــکان و کادر درمانــی بخــش خصوصی هم 
که به طور مســتقیم با درمان کرونا ارتباط دارند شــهید مدافع ســالمت 

محسوب می شوند. 
وی در همین زمینه افزود: البته احراز و تعیین مصادیق این موضوع با 
دبیرخانه کمیته ملی تعیین مصادیق در خود وزارت بهداشــت اســت؛ 
یعنی این دبیرخانه است که تعیین می کند مثالً فالن شخص می تواند 
مشمول شهید مدافع سالمت باشد یا نه. بنابراین پرونده هر شخص 
که توســط این دبیرخانه تأیید شــود به بنیاد شهید محول می شود و از 
سوی این بنیاد زیرپوشش قرار می گیرد. در واقع نکته مهم این است تا 
زمانی که پرونده ای به تأیید دبیرخانه نرسد ما نمی توانیم عنوان شهید 

را به آن فرد اطالق کنیم. 
علــم بــالدی بــا اشــاره به اینکه آماری به صورت رســمی ندارد که نشــان 
دهــد تــا کنون چــه تعداد پرونده مربوط به شــهدای مدافع ســالمت در 
دبیرخانه کمیته ملی تشکیل شده است، گفت: اما شنیده ها حاکی از 
تشکیل 130 پرونده در این دبیرخانه است که تاکنون 36 پرونده شهید 
مدافع ســالمت از ســوی وزارت بهداشــت به بنیاد شــهید تحویل شده 
که در حال تکمیل کارهای اداری و زیر پوشش قرار دادن آن ها هستیم. 

طــرح  اجــرای  طیرانــی   اعظــم  جامعــه/   
نسخه نویســی الکترونیک یک الزام قانونی 
برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه اســت 
و بایــد تا پایان ســال ســوم برنامه، پزشــکان 
نســخه ها را بــه صــورت الکترونیــک تجویــز 
کننــد. در مــواد 3۴، 3۵، 36  و 3۸ برنامــه 
پنجــم توســعه و در مــواد ۷3 و ۷۴ برنامــه 
ششــم توســعه به این ضرورت اشــاره شــده 

است.
اما آنچه اکنون با عنوان سامانه »تی تک« و 
»نســخه پیچی الکترونیک« در داروخانه ها 
در حــال اجراســت بــا آنچــه مــورد تأکید دو 
برنامه توســعه بوده متفاوت اســت؛ چرا که 
در برنامه نســخه الکترونیک سالمت، باید 
صــدور نســخه توســط پزشــک در ســامانه 
ثبت شود و داروخانه و سایر مراکز خدمات 
درمانــی بــا وارد کــردن کــد ملــی بیمــار طبق 
نســخه، ارائــه خدمــت کننــد کــه اگــر ایــن 
اتفــاق می افتــاد مزایای پیش بینی شــده در 
برنامه های توســعه نیــز تحقق می یافت، اما 
متأســفانه بــا اجــرای طــرح ســامانه تی تــک 
در داروخانه ها که به جای پزشــک، نســخه 
توسط پرسنل داروخانه ثبت می شود، عالوه 
بر احتمال خطا در ثبت داروها، بیماران نیز 
ناگزیرنــد زمــان طوالنی تــری را در داروخانــه 
بــه انتظــار بمانند، موضوعی که از یک ســو 
موجــب ازدحــام بیمــاران در داروخانه هــا و 
نارضایتــی آن هــا به ویژه در روزهــای کرونایی 
شــده و از ســوی دیگــر نارضایتی مســئوالن 
فنی داروخانه ها را به دلیل افزایش هزینه ها 
و بار مســئولیتی که بر دوش آن ها انداخته 

است، به همراه دارد. 

اهمیت نسخه نویسی الکترونیک»
مدیــره  هیئــت  عضــو  خیــری،  حمیــد 
انجمــن داروســازان ایران می گویــد: از طرح 
قالــب  در  الکترونیــک  »نسخه نویســی 
پرونده الکترونیک سالمت« به  عنوان یک 

طــرح ارزشــمند و بــزرگ حمایــت می کنیم، 
اما آنچه اکنون در حال اجراســت، با آنچه 
در قانون برنامه پنجم و ششــم توســعه به 
عنــوان ضرورت اجرای »پرونده الکترونیک 
نظام ســالمت بیماران « تأکید شده بسیار 
متفــاوت اســت و ادامــه ایــن رونــد به ضرر 

بیماران است.
وی اضافــه می کنــد: ایــن طــرح عــالوه بــر 
افزایــش دقــت و صحــت در تولید نســخه، 
موجــب تســهیل و تســریع در رونــدکاری 
داروخانه هــا و مراکــز پاراکلینیک  می شــود، 
همچنین امکان مشــاهده اطالعات هویتی 
و اقــالم تجویز شــده، تنها بــا کدملی بیمار 
بــه  نیــازی  و  مراکــز میســر شــده  ایــن  در 
ثبــت دوبــاره اطالعات در سیســتم درمانی 

نیست. 
بیمــار  الکترونیــک،  نســخه  بــا  همچنیــن 
از  را  نیــاز خــود  مــورد  دارو هــای  می توانــد 
هــر داروخانــه ای تهیــه کند. ضمــن آنکه با 
اجــرای نســخه الکترونیک ســابقه مصرف 

مشــخص  بیمــاران  دارویــی 
می شــود؛ زیــرا ممکــن اســت 
یــک بیمار در طول یک هفته 
بــه چند پزشــک مراجعه کند 
و به این ترتیب پزشــکانی که 
ایــن بیمار را ویزیت می کنند، 
نســخه های  در  می داننــد 
را  دارو هایــی  چــه  پیــش 

مصرف کرده است.
از  خیــری،  دکتــر  گفتــه  بــه 
دیگر مزایــای اجرای این طرح 
از  پیشــگیری  بــه  می تــوان 
مصــرف کاغــذ، پیشــگیری از 
نســخه های  از  سوءاســتفاده 
رفتــار  کنتــرل  کاغــذی، 
بدســت  و  بیمه شــدگان 
آمــدن آمــار و اطالعــات بــرای 

برنامه ریزی اشاره کرد.
وی با اشــاره به مشــکالت موجود در شــیوه 
در  کــه  الکترونیکــی  نســخه پیچی  فعلــی 

می شــود،  اجــرا  داروخانه هــا 
می گوید: بااینکه داروخانه ها 
فراهــم  را  مربوطــه  ســازوکار 
کــه  وضعیتــی  امــا  کرده انــد 
بیمه ســالمت درباره نســخه 
پــای  پیــش  الکترونیــک 
بــه  داده،  قــرار  داروخانه هــا 
طــور کلــی خطــا و نادرســت 
اســت و انجمــن داروســازان 
خصــوص،  ایــن  در  کشــور 
بارهــا و بارهــا هشــدار داده 
اســت، چــرا که این ســاختار 
بایــد آمادگــی کامــل داشــته 
بــه صــورت جــدی  و  باشــد 
صــدور  از  یعنــی  مبــدأ،  از 
 نســخه توسط پزشــک اجرا 

شود.
متأســفانه ســازمان بیمــه ســالمت بــدون 
توجــه بــه زیرســاخت های الزم بــرای اجرای 
نسخه الکترونیک بر آن پافشاری می کند؛ 

ایــن در حالی اســت کــه ما با اینکــه از این 
پــروژه به عنوان یک طرح ارزشــمند و بزرگ 
حمایــت و از آن اســتقبال می کنیــم، امــا 
آن  زیرســاخت  و  بســتر  اگــر  معتقدیــم 
الکترونیــک  نســخه  یعنــی  نشــود  فراهــم 
توســط پزشــک صــادر نشــود، اجــرای آن 
مواجــه  گرفتاری هایــی  و  دســت اندازها  بــا 
تمــام  ضــرر  بــه  نهایــت  در  کــه  می شــود 

ذی نفعان خواهد بود.

داروخانه حلقه آغازین نسخه »
الکترونیک نیست

کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  وی  گفتــه  بــه 
داروخانه، حلقه آغازین نســخه نیست که 
بخواهد نسخه ها را الکترونیکی کند؛ اینکه 
پزشــک نســخه کاغذی نوشــته و داروخانه 
آن را تبدیل به الکترونیک کند؛ اشــکاالت 
و  اجرایــی  حقوقــی،  جنبــه  از  مختلفــی 
درمانــی دارد کــه احتمــال خطــا در آن زیاد 
و ادامــه ایــن رونــد بــه ضرر بیماران اســت، 
چــرا که عــالوه بر تجمع بیمــاران و معطلی 
آن هــا در شــرایط کرونایــی در داروخانه هــا، 
احتمــال خطــا را افزایــش می دهــد و بایــد 
در ایــن خصــوص مســئولیت ها تعریــف و 

تقسیم شود.
ایــن عضو هیئت مدیره انجمن داروســازان 
ایــران ادامه می دهد: بهتریــن رویکرد برای 
اجــرای طرح آن اســت کــه الگوهای جهانی 
نســخه الکترونیک ســالمت را مدنظر قرار 
دهیم و نسخه نویســی الکترونیک از سوی 
و  نســخه پیچی  آن،  ادامــه  در  و  پزشــکان 
مشــاوره های دارویــی در داروخانــه، توســط 
داروساز انجام شود تا دفترچه های کاغذی 
نیز جمع آوری گردد و بخشی از هزینه های 
ســازمان های بیمه گــر کاهــش یابــد؛ ضمــن 
آنکــه بایــد در ایــن خصــوص هزینه هــا و 
مســئولیت هایی کــه بــرای داروخانه هــا بــه 

همراه دارد تعریف شود. 

طرح خوب »نسخه پیچی الکترونیک« ناقص اجرا می شود

وقتی داروخانه ها نسخه   پزشکان را پاکنویس می کنند!

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

دستچین

مهریه نقدی شود ازدواج ها معقوالنه می شود
آنــا: حســن نــوروزی، عضو کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلس ازدواج معقوالنه را از نتایج طرح ممنوعیت زندان 
برای مهریه می داند و می گوید: وقتی مهریه نقدی شــود 
ازدواج ها معقوالنه می شود. در اسالم در اصل ازدواج هم 
کفــو بــودن وجــود دارد یعنی این طور نباشــد بچه کارگری 
کــه هیــچ چیزی ندارد، دختر مهندســی را انتخاب و هزار 

سکه مهریه قید کند.

ضرر ساالنه ۴۰هزار میلیارد تومانی دخانیات به سالمت
ایســنا: بهــزاد ولــی زاده، رئیس دبیرخانه ســتاد کشــوری 
کنترل دخانیات گفت: مصرف دخانیات ســاالنه 60هزار 
مــرگ را در کشــور رقــم می زنــد و ضــرر ۴0هــزار میلیــارد 
تومانــی بــرای حــوزه ســالمت دارد. ســال گذشــته 3هــزار 
میلیــارد تومــان درآمــد مالیاتــی از دخانیــات داشــتیم در 
حالــی کــه چرخه مالی دخانیــات ۲0 هزار میلیــارد تومان 

بوده است.

بهداشت و درمان

یک مدیر سازمان غذا و دارو خبر داد

 عرضه  انسولین 
با کارت ملی

فــارس: ســید حیــدر محمــدی، مدیــرکل 
دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا 
از  پیشــگیری  منظــور  بــه  گفــت:  دارو  و 
نشــت انســولین به بازار آزاد و جلوگیری 
از قاچاق معکوس این دارو به کشــورهای 
ملــزم  کشــور  داروخانه هــای  همســایه، 
 UID بــه ثبــت کــد ملــی بیمار بــه همــراه
کــه  شــده اند  تی تــک  ســامانه  در  دارو 
حداقــل  بــه  را  سیســتم  از  دارو   خــروج 

می رساند.
براینکــه  تأکیــد  بــا  ادامــه  در  محمــدی   
 UID همــراه  بــه  بیمــار  ملــی  کــد  ثبــت 
از  برخــی  درمــورد  تی تــک  ســامانه  در 
داروهــا از قبیــل رمدســیویر، فاویپیراویر و 
دوســلیزومپ)اکتمرا( نیــز صــورت گرفتــه 
اســت، تصریــح کــرد: پــس از اجــرای ایــن 
روش، مصــرف ایــن داروهــا تــا حــد قابــل 

مالحظه ای کاهش پیدا کرد. 
وی همچنیــن اظهــار کــرد: ثبــت کــد ملی 
 IVIG درمــورد داروی UID بیمــار به همراه

نیز به زودی اجرایی می شود.

آموزش

درباره اختالف دانشگاه آزاد با سازمان سنجش

 ادعای دانشگاه آزاد 
مغایر قانون است 

فــارس: ابراهیــم خدایــی، رئیــس ســازمان 
آزاد  اختــالف دانشــگاه  ســنجش دربــاره 
بــا ایــن ســازمان، گفــت: تکمیــل ظرفیــت 
ســوابق  اســاس  بــر  ارشــد  کارشناســی 
تحصیلی و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله 
بــا کروناســت کــه ایشــان یــا مصوبــه را به 
دقــت مطالعه نکرده یــا اطالعات کامل به 
وی داده نشــده است، چون ادعای ایشان 
مغایر قانون اســت و طرف حسابشان این 
سازمان و یا شورای سنجش نیست بلکه 

مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست.
خدایــی افــزود: ایــن مصوبــه می گویــد در 
کارشناســی ارشد ســال 99 به وزارت علوم 
اجازه داده شــود پذیرش بر اســاس معدل 
و ســوابق تحصیلی برای رشته محل هایی 
که ظرفیت آن ها تکمیل نشــده اســت به 
صورت متمرکز توســط ســازمان ســنجش 
صورت گیرد اما متأسفانه رئیس دانشگاه 
آزاد فقــط »تکمیــل ظرفیت« را قبول دارد 
و قســمت »بــه صــورت متمرکــز توســط 

سازمان سنجش« را قبول ندارد.

نظامی و انتظامی

معاون پلیس فتا ناجا بیان کرد

 کالهبرداری  های کرونایی 
در موج سوم بیماری

معــاون  پاشــایی،  رامیــن  ســرهنگ  برنــا: 
کاهــش  از  ناجــا  فتــا  پلیــس  اجتماعــی 
60درصــدی آمــار شــایعه های کرونایــی در 

مقایسه با اسفند 9۸ خبر داد. 
بیشــتر  حاضــر  حــال  افــزود:در  وی 
کالهبرداری هــا بــه ایــن صورت اســت که 
عنــوان  بــه  را  ســامانه هایی  ســودجویان 
کشــور  وزارت  راه،  پلیــس  نماینــدگان 
تــا  می کننــد  معرفــی  شــهرداری ها  یــا 
مردمــی کــه تمایــل دارنــد از ســاعت ۲1 
بــه بعــد تردد داشــته باشــند یــا خواهان 
ایــن  در  هســتند،  جــاده ای  بیــن  تــردد 
ایــن  از  و  کننــد  نام نویســی  ســایت ها 
طریــق درخواســت مبالغــی را داشــتند و 
با اســتفاده از فیشــینگ حســاب افراد را 

خالی می کردند. 
نوع دیگر، یارانه معیشــتی بود که عده ای 
مــردم  از  و  کــرده  ارســال  را  پیامک هایــی 
می خواســتند در سامانه های جعلی آن ها 
نام نویسی کنند و پس از نام نویسی اقدام 

به کالهبرداری از این افراد می کردند.

میراث فرهنگی و گردشگری

یک مدیر وزارت میراث فرهنگی عنوان کرد

بودجه مرمت فقط برای 
بناهای اضطراری 

مدیــرکل  روئینــی،  احمــدی  برنا:هــادی 
بافت هــا  بناهــا،  احیــای  و  حفــظ  دفتــر 
میــراث  وزارت  تاریخــی  محوطه هــای  و 
آثــار  مرمــت  بودجــه  گفــت:  فرهنگــی 
تاریخــی افزایــش پیــدا کرده اســت اما با 
توجــه بــه تورم هایــی کــه در کشــور وجود 
دارد، قدرت بودجه از ســال گذشته کمتر 

خواهد شد.
وی همچنیــن افــزود: بودجــه ای کــه تصور 
می شــود در ایــن حــوزه بایــد تخصیــص 
داده شــود و نیــاز اســت، بــا بودجــه ای که 
تعییــن شــده فاصله زیــادی دارد. چندین 
ســال اســت که اولویت اصلی ما در حوزه 
مرمت فقط اضطرار اســت. یعنی تنها به 
بناهای تاریخی در حال تخریب می توانیم 
رســیدگی کنیــم و بودجه تخصیــص داده 

شده در این حد است.
میــراث  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 
فرهنگی خاطرنشان کرد: به جز رسیدگی 
ایــن  بــا  بــه بناهــای اضطــراری نمی تــوان 

بودجه کار دیگری کرد. 

محیط زیست

پیشنهاد یک کارشناس محیط زیست 

 حیوان آزاری 
باید جرم شناخته شود 

باشــگاه خبرنــگاران جوان: یک کارشــناس 
محیط زیست با اشاره به نبود محکومیت 
مجــازات  قانــون  در  حیوان آزارهــا  بــرای 
اســالمی گفت: همین وضع ســبب شــده 
افــراد زیادی بــدون ترس، اقــدام به حیوان 
آزاری کننــد. محمــد طارمــی بــا اشــاره بــه 
اینکه الیحه حمایت از حیوانات در انتظار 
و حیــوان آزاری  اســت  تصویــب مجلــس 
بایــد جــرم شــناخته شــود، اظهــار کــرد: 
حیوان آزاری از نظر دین اسالم عملی قبیح 
اســت و همچنیــن موضوعــی اســت کــه 
قرن ها از سوی پیامبران نهی شده است.

او عنوان کرد: حیوانات بخشی از جامعه، 
طبیعــت و محیــط زیســت هســتند و در 
برقراری توازن در نظام طبیعت نقش مؤثر 

و غیرقابل انکاری دارند.
ایــن کارشــناس محیط زیســت همچنین 
از  انســان ها  همچــون  حیوانــات  افــزود: 
حقــوق خاصــه ماننــد حــق حیــات، حــق 
زیســت جمعــی و حق اســتفاده از حیات 

وحش برخوردار هستند.

فراسو

خبر مشروح
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کنکور مسئله ای ساده نیست که راه حلش ساده باشد
فــارس: علــی زرافشــان، مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش  
شــود،  تصــور  ســاده  مســئله ای  کنکــور،  اگــر  گفــت: 
نمونــه  توصیــه می شــود؛  آن  بــرای  هــم  راه حــل ســاده 
آن چنــد ســال پیــش در مجلــس رقــم خــورد و قانــون 
حــذف کنکــور نوشــته و پنــج ســال فرصــت داده شــد تا 
 کنکــور حــذف شــود. پس از پنج ســال، درعمــل تغییری 

رخ نداد. 

نامه نظام پزشکی به »جهانگیری« درباره واکسن کرونا
ایسنا:عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام 
پزشــکی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشــت: 
اســتدعا داریــم دســتورات الزم را صــادر بفرمایید لشــکر 
دروغ پردازان، حیله گران و شیادان،  از تریبون هایی مانند 
صداوسیما محروم شوند. تبلیغات شرم آور ضد واکسن 
و اشــاعه تئوری هــای ضدعلمــی و بی شــرمانه متضــاد بــا 

منافع مردم باید متوقف شود.

رشته هایی که حتی یک هیئت علمی ندارند
مهــر: غالمحســین رحیمــی شــعرباف، معــاون پژوهــش 
و فنــاوری وزیــر علــوم می گویــد: در برخــی مؤسســه ها 
رشته هایی داریم که حتی یک هیئت علمی ندارد. اسم 
مؤسســات را نــام نمی بــرم اما مؤسســه های کامپیوتر و یا 
صنایع که دانشجو می گیرند اما یک هیئت علمی ندارند 
یا برخی فقط یک هیئت علمی دارند؛ این وضعیت اصالً 

درست نیست. 

سند را اصالح نکنید اجازه اجرا نمی دهیم 
خانــه ملت: حســین عباس زاده امامی، عضو کمیســیون 
آمــوزش می گویــد: اکثریــت کمیســیون آموزش بــا اجرای 
ســند آمایــش آمــوزش عالــی مخالــف اســت. بــا تعطیل 
کــردن دانشــگاه ها هزینه هــای انجــام شــده در شــهرهای 
کوچک زیرسؤال می رود و هیچ توجیه منطقی ندارد. وی 
تأکید می کند:در صورت اصالح نشدن روند اجرایی سند 

آمایش، اجازه اجرای آن را نمی دهیم.
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نسخه نویسی 
الکترونیک باید 
از سوی پزشکان 
انجام و در ادامه 

آن، نسخه پیچی و 
مشاوره های دارویی 
در داروخانه، توسط 
داروساز صورت گیرد 

بـــــــرش

در کتاب های درسی، سیاست گذاری معطوف به معلوالن نداریم  ایسنا: علی ربیعی، سخنگوی دولت در آیین افتتاح و کلنگ زنی 4۶ پروژه آموزشی، ورزشی، توان بخشی و... با بیان اینکه یکی از 
تالش های دولت این بود که سیاست گذاری معطوف به افراد معلول را بتوانیم در حوزه های مختلف پیش بینی کنیم، گفت: حتی در کتاب های درسی هم سیاست گذاری معطوف به معلوالن نداریم. سیاست گذاری مربوط 

به کار و تالش هم در کتاب های درسی نداریم. سیاست گذاری معطوف به افراد معلول آغاز شده و باید به سمت نهادینه سازی آن پیش برویم.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

انصارهللا از دریافت نامه محرمانه آمریکا خبر داد

آخرین تقالهای خاورمیانه ای ترامپ 
جنبــش  رهبــران  از  یکــی  علــوی    جهــان/   
انصــارهللا یمن روز دوشــنبه اعالم کــرد این گروه 
پیامــی محرمانــه را از آمریــکا در مــورد صلــح در 
یمــن دریافــت کــرده اســت. بــه گــزارش ایســنا، 
محمد علی الحوثی یکی از اعضای شورای عالی 
سیاســی یمــن وابســته بــه انصــارهللا در توییتــر 
خــود نوشــت: آمریکایی هــا در پیامــی از طریــق 
واسطه هایشان اعالم کردند صلح بدون موافقت 
مــا ممکــن نیســت، حتــی اگــر عربســتان بــه آن 
راضی باشد. در همین راستا، رئیس هیئت ملی 
یمــن نیز در پیامی اعالم کرد: تالشــی برای صلح 
در یمن که توقف تجاوزها علیه کشور و برداشتن 
محاصــره را بــا هــم مــد نظر قــرار ندهــد، محکوم 
به شکســت اســت. به گزارش المســیره، محمد 
عبدالســالم افــزود: بی توجهــی ســازمان ملــل به 
محاصره اعمال شــده بر یمن قابل درک نیست، 
آن هم در شرایطی که محاصره روی دیگر تجاوز 
به حســاب می آید. به نظر می رســد ارســال نامه 
آمریــکا به جنبش انصارهللا، در راســتای آخرین 

تالش هــای دونالد ترامپ برای دستاوردســازی در 
پایان عمر دولت خود ارزیابی می شود.

در همین حال، یک وب سایت یمنی از تشکیل 
اتــاق عملیــات مشــترکی میــان آمریــکا، انگلیس 
و عربســتان ســعودی در اســتان »المهــره« واقع 
در شــرق یمــن خبــر داد. به گزارش فــارس، وبگاه 
»الخبر الیمنی« به نقل از منابع قبیله ای نوشت: 
ایــن اتــاق عملیــات در فــرودگاه »الغیضه« یعنی 
محــل حضــور نیروهــای آمریکایــی و انگلیســی 
تشــکیل شــده، فرودگاهی که عربستان سعودی 
از ســال ۲۰۱۸ آن را به پایگاه نظامی تبدیل کرده 
اســت. در ادامــه ایــن گــزارش آمــده، ایــن اقــدام 
نشــان دهنده چراغ ســبز بین المللی به ســعودی 
بــرای اشــغال المهــره در مجــاورت دریــای مکران 
است، جایی که ریاض چندین دهه است تالش 
می کنــد از طریــق ایجــاد کانالــی دریایــی، دریــای 
مکران را به عربســتان ســعودی متصل کند و در 
نتیجــه آن، صــادرات نفت از طریق دریای مکران 

جایگزینی برای استفاده از تنگه هرمز شود.

بشار اسد:

دشمن می خواهد دین ما را 
نابود کند

جهــان: بشــار اســد در 
نشست دوره ای وزارت 
اوقاف سوریه گفت: در 
دنیای شــرق هــر زمانی 
کــه از فکــر و حکمــت 

حــرف بزنیــم، جوهره این فکــر و حکمت دین 
امــروز  اگرچــه ســوریه  ادامــه داد:  او  اســت. 
مشکالت اقتصادی و امنیتی دارد اما مسائل 
مربــوط بــه دیــن در اولویــت اســت. دشــمن 
می خواهــد دیــن ما را نابــود کند تا جامعه مان 
را منهدم سازد؛ چرا که می داند اگر دین نابود 
شــود، از بین بردن سوریه آسان می شود. هیچ 
قانــون بین المللی وجــود ندارد تا مــا را از گزند 
دشمنان حفظ کند و هیچ دولتی ]به جز خود 
مردم سوریه[ نمی تواند جامعه ما را سروسامان 
دهد. رئیس جمهور فرانسه با »اسالم هراسی« 
بــرای انتخابــات آینــده نقشــه می کشــد امــا 
تروریســم، ارتباطی با اســالم نــدارد. گروه های 
تروریســتی آیات قــرآن کریم را تحریف کردند 

تا حمله های خود به سوریه را توجیه نمایند.

فــارس: مجمع عمومی ســازمان ملل یک 
قطعنامه غیرالزام آور درباره خروج نظامیان 

روسی از »منطقه کریمه« تصویب کرد.
ســانا: اهالــی بلندی هــای اشــغالی جوالن 
در مخالفــت بــا پــروژه تولیــد بــرق رژیــم 

صهیونیستی مجدد تظاهرات کردند.
گاردین: طرح واکسیناسیون سراسری علیه 
کرونــا از روز گذشــته در انگلیــس به عنوان 

نخستین کشور غربی آغاز شد.
ایسنا: منابع خبری از مکلف شدن دوباره 
شــیخ صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح بــه 
تشــکیل دولت جدید کویت توســط امیر 

این کشور خبر دادند.
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بیانیه حزب هللا در واکنش به صحبت های وزیر سابقسومین روز اعتراض ها در اقلیم کردستان عراق

اظهارات وزیر اسبق لبنانی دروغ استیک معترض در سلیمانیه کشته شد
جهــان: تظاهــرات مردمــی در ســلیمانیه 
واقع در کردســتان عراق، شامگاه دوشنبه 
برای ســومین روز متوالی ادامه یافت و به 
درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی 
منجر شــد. منابع بیمارســتانی حاضر در 
ســلیمانیه گــزارش داده انــد یــک معترض 
۱7ساله کشته و حدود ۱۰ نفر دیگر نیز به 
ضــرب گلوله نیروهــای امنیتی کُرد زخمی 
شــده اند. احتمــاالً ایــن نیروهــا بــه حــزب 
بارزانی ها وابسته اند. معترضان همچنین 
ســاختمان فرمانــداری یــک شــهرک واقع 
در ســلیمانیه و مقرهــای اتحادیــه میهنی 
کُــرد را بــه آتــش کشــیدند. بنا بــه گزارش 

رسانه های عراقی به نقل از منابع محلی، 
کــردن  متفــرق  بــرای  امنیتــی  نیروهــای 
تظاهرات کنندگان از گلوله جنگی استفاده 
کرده اند. فســاد، تنزل ســطح معیشــتی و 
پرداخت نشدن حقوق کارمندان مهم ترین 

دالیل این تظاهرات ها اعالم شده است.

تســنیم: حــزب هللا بــا صــدور بیانیــه ای 
اظهــارات یک وزیر ســابق لبنانی درباره 
دبیــر کل ایــن جنبــش را تکذیــب کــرد. 
حــزب هللا  رســانه ای  ارتباطــات  بخــش 
اظهــارات »احمد فتفت« وزیر پیشــین 
لبنانی درباره سخنان منتسب به »سید 
حســن نصرهللا« دبیــر کل حزب هللا را 
کامــالً تکذیب کــرد. فتفت در گفت وگو 
بــا روزنامــه نداءالوطــن لبنــان بــه دروغ 
عنوان کرده بود: »سید حسن نصرهللا 
دســتگاهی  حــزب هللا  گفتــه  مــن  بــه 
امنیتــی و اطالعاتــی در اختیــار دارد که 
از طریــق آن بــه همه مســائل مربوط به 

تحوالت لبنان واقف است«. 
ایــن اطالعیــه ادعــای فتفــت را تکذیب 
کرده و می گوید: »ســید حسن نصرهللا 
هرگــز چنیــن ســخنانی را بیــان نکرده و 
اظهارات وزیر اســبق لبنانی کامالً دروغ 

است و به هیچ وجه صحت ندارد«.

حقوق بشر در روابط اروپا و عربستان
عربســتان ســعودی و اتحادیــه اروپــا در ســال های اخیــر فــراز و فرودهای 
متعددی را در روابط خود تجربه کرده اند. قتل جمال خاشقچی، جنگ 
یمن، به قدرت رســیدن محمد بن ســلمان و... همه به نوعی بر کیفیت 
این روابط اثر گذاشته اند. در این میان، یکی از مؤلفه هایی که همیشه در 
سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نقش آفرین و در روابط با آل سعود نیز 
مؤثر بوده، مسئله حقوق بشر در عربستان است. همیشه و به خصوص 
در زمان هایی که اعدام هایی انجام و گردن هایی زده شده یا در زندان های 
این کشــور دســت هایی قطع می شود، بعضاً شاهد صدور اطالعیه هایی 
از ســوی اتحادیــه اروپــا، پارلمــان اروپا، نهادهــای حقوق بشــری اروپایی، 
کمیســیون های سیاســت خارجــی اروپایــی و غیره هســتیم. ایــن جدا از 
واکنش هایــی اســت کــه به صورت انفرادی از ســوی احزاب و کشــورهای 

اروپایی بروز داده می شود .
آنچه مشخص است اینکه نمی توان به این جمع بندی رسید که اتحادیه 
اروپا نسبت به مقوله حقوق بشر در عربستان بی تفاوت است و کیفیت 
رعایت آن برای این اتحادیه اهمیتی ندارد. اما این اهمیت در میان قواعد و 
منافع دیگری دستخوش محافظه کاری و یا چشمپوشی می شود. در زمینه 
کشــتار وحشــیانه جمال خاشقچی، روزنامه نگار ســعودی در کنسولگری 
عربستان در استانبول اظهارنظر و محکوم هم کردند. اما این را در واقع، 
بیشــتر در قالب حرف و بیان می توان در نظر گرفت و هیچ وقت به دلیل 
مالحظه منافع خود، تحریمی علیه ریاض در راستای حقوق بشر اعمال و 
یا فردی را محروم نمی کنند و یا اینکه صدور ویزا را ممنوع کنند. این تنبیه، 

فقط کالمی بوده و هیچ وقت از آن گسترده تر نشده است.
واقعیت آن است که منافع اروپایی بر ارزش های محوری اروپایی – به عنوان 
محلی که بیش از هر کشوری در دنیا نسبت به مسائل حقوق بشر حساس 
است- غالب است. هیچ کشوری را پیدا نمی کنید که مثل اتحادیه اروپا در 
زمینه مســائل حقوق بشــر این قدر جدی باشــد اما پیگیری آن همیشه با 
رعایت مالحظاتی همراه بوده است. به عنوان مثال، در زمینه اعتراض های 
مسالمت آمیز مردم بحرین در بهار عربی، اروپایی ها ابتدا به نحوی از مردم 
حمایــت کردنــد. ســعودی در این زمان نیروهــا و تانک های خــود را وارد این 
کشــور کرد و به مرور با کشــتار مردم، ثبات را به بحرین برگرداند. در همین 
حین، عربستان اروپایی ها را تهدید کرد که منجر به عقب نشینی آن ها از 
موضع خود شــد. اما خب از ســوی مقابل، این هم یک واقعیتی اســت که 
مخالفــان دولــت بحرین و افراد فعال حقوق بشــری بحرینی در کشــورهای 
اروپایی مانند انگلیس فعال بوده و مشــغول اقدامات خود هســتند. تا به 
حال به درخواستی از سوی دولت عربستان و یا بحرین مبنی بر بازداشت 
و بازگردادن این افراد پاسخ مثبتی داده نشده، با این حال وقتی پای منافع 

پیش می آید مسائل حقوق بشری را نادیده می گیرند.
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عکس نوشت

نه »بنی« نه »بی بی«
نتایــج آخریــن نظرســنجی انجام شــده نشــان داده صهیونیســت ها 
روزبه روز به نتانیاهو و گانتس بی اعتمادتر می شوند. شبکه 7 تلویزیون 
رژیــم صهیونیســتی با اعــالم این خبر افــزود: 54درصد اســرائیلی ها 
اطمینان ندارند بنیامین نتانیاهو به شکلی واقعی و حقیقی محاکمه 
خواهد شــد. بر اســاس نتایج این نظرســنجی، همچنین 6۲ درصد از 
جامعه رژیم صهیونیســتی به بنیامین نتانیاهو اعتماد ندارند و این 

رقم برای بنی گانتس به بیش از 59 درصد می رسد.

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت
 دکتر عبدالرضا فرجی راد
 سفیر پیشین ایران در کشورهای اروپایی و استاد دانشگاه

صفحه 8   1399/09/19

کارت دانشـــجویی اینجانـــب فاطمـــه قـــره باغـــ� بـــا 
شـــماره دانشـــجویی ۹۴۱۱۱۱۲۰۰۷ دانشـــجوی رشـــته 
کارشناس� ارشد پرســـتاری داخل� جراح� دانشگاه 
علـــوم پزشـــک� زاهـــدان  مفقود گردیـــده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد .
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اصـــل برگ ســـبز و ســـند کمپان� خـــودروی پیکان 
وانـــت مـــدل ۱۳۹۳  به شـــماره انتظام� ۴۵ ایران 
۵۴۵ ج ۱۵ و شـــماره شاســـ� ۶۷۸۲۰۳ و شـــماره 
موتـــور ۱۱۸P۰۰۷۹۱۰۳  مت�لـــق  بـــه آقـــای ســـید 
عبدالرضا مهـــدوی مفقود گردیـــده وازدرجه اعتبار 

ســـاقط م� باشـــد ,ع
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کلیـــه مـــدارک خـــودروی میتسوبیشـــ� مـــدل ۱۹۹۲ 
رنگ ســـفید به شـــماره انتظامـــ� ۲۸م۱۴۴ ایران ۱۲  
شماره موتور ۰۰۷۳۵۵ و شماره شاس� ۰۰۳۵۷۱ به 
مالکیت ســـید غالمرضا علویـــان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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برگ ســـبز و کارت موتور ســـیکلت هوندا انرژی مدل 
۱۳۹۲ رنـــگ آبـــی به شـــماره انتظامـــ� ۸۲۲۸۴/۷۶۸  
شـــماره موتور ۹۱۳۲۶۱۶۹ و شماره شاس� ۹۲۰۱۵۶۷ 
به مالکیت ســـلیمه نوری چشمه گالر سفل� مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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شـــرکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید مزایده موضوع فوق را بر اســـاس اطالعات ذیل و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک� دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۹۰۰۴۲۱۱۰۰۰۰۰۳ برگزار نماید.

۱- نوع مزایده: عموم� یک مرحله ای
۲- شـــرایط اولیه: کلیه اشـــخاص حقیق� یا حقوق� که اســـناد مزایده را از طریق سامانه ستاد دریافت و در آن شرکت و اقدام به 

ارایه پیشنهاد نمایند.
۳- زمان دریافت اسناد: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

 WWW.SETADIRAN.IR۴- نحوه دریافت اســـناد و ثبت نام در ســـامانه: واجدین شـــرایط م� توانند به سامانه ســـتاد به آدرس
مراجعه نموده و به صورت الکترونیک� یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

واجدین شرایط برای ثبت نام در سامانه با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
۵- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  (ودی�ه)در اسناد مزایده درج گردیده است.

۶- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۷- زمان گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۴:۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

۸- تســـلیم پیشـــنهادها: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســـناد تا ارایه پیشـــنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه ستاد انجام خواهد شد.

۹- نشـــان� و شـــماره تماس دستگاه مناقصه گذار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور (چهل و یکم)، شرکت تولید 
نیروی برق یزد، واحد بازرگان� ۰۳۵-۳۸۲۵۴۸۱۲-۱۳

۱۰- 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 تجديد مزايده فروش ضايعات آهنى و غير آهنى 
 به شماره 99400/01 - نوبت دوم

﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹝︺︀و﹡️ ﹝︀﹜﹩ و︎ 

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد
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         اداره ﹋﹏  راه و ︫︨︣︀زی  ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از  ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م 

در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.

ف
شماره ردي

مدت زمان مبلغ برآورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه
مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهااجرا

مهلت زمانى دريافت اسناد از 
سامانه

ارائه پاكت ارزيابي كيفي و  آخرين مهلت 
پيشنهاد قيمت و بارگذارى اسناد در سامانه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه
كميسيون مناقصه

199/12
باقي مانده قطعات 5و6 باند دوم محور 
ديهوك-راور محدوده كيلومتر74 الي 

104 (هم زمان با ارزيابي كيفي)
18 ماه776,250,000,000

تجميع شده راه،باند 
فرودگاه و زيرسازي 

راه آهن سال99
18,225,000,000

 ساعت12 روز شنبه  مورخ 
99/09/22 الى  ساعت 14 روز
چهار شنبه  مورخ 99/09/26

ساعت 13 روز پنج شنبه 
مورخ 99/10/11

ساعت 9صبح روز
شنبه

مورخ 99/10/13

299/13
احداث محور ميل 78 به فراه افغانستان 

به طول 23 كيلومتر
(هم زمان با ارزيابي كيفي) 

24ماه372,518,629,480
تجميع شده راه،باند 
فرودگاه و زيرسازي 

راه آهن سال99
10,160,000,000

ساعت12 روز شنبه مورخ 
99/09/22 الى  ساعت 14 روز
چهار شنبه مورخ 99/09/26

ساعت 13 روز پنج شنبه
مورخ 99/10/11

ساعت 9:30 صبح روز
شنبه

مورخ 99/10/13

آدرس و ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︐︣ ︠︡﹝︀ت ا︨︐︀ن ︗️ را﹨﹠﹞︀﹩ و ︔︊️ ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︐︣م :︠﹫︀︋︀ن ︴﹞ ︡﹫︫︣ی- ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ا︑︀ق ١١١ ︑﹙﹀﹟:٠۵۶٣٢٢٢١٢٢٠

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبي-نوبت اول

 اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩- اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ 
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 ︫︣ ﹩﹞﹑︨︣م ا︐﹞ ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ︫﹞︀ره ٣٢٢- ٩٩/٨/١٢ ︫﹢رای︫
.︡︀﹝﹡ ︀زاد ︋︣ ﹡﹫︀ز ( آ﹨﹟ آ﹐ت و ﹜﹢ازم ا︨﹆︀︵﹩)  ا﹇︡ام﹞ ︡ه ﹋︐︊﹩ ا﹝﹢ال︀م ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︤ا︗ ️︋︣︑

︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ذ﹠︪﹫︎ ﹏︀د ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹝︡ارک در ︎︀﹋️ در 
.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣داری︫ ﹤﹡︀︠︣﹫︋︫︡ه ︋﹥ د ︣﹞ و ﹐ک و ﹤︐︧︋

١-﹇﹫﹞️ ︀︎﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︣ا︋︣ ︗︡ول ︎﹫﹢︨️ ﹁︣م ︎﹫︪﹠︀دات در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه.
٢-︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

٣-﹋﹙﹫﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ از ﹇︊﹫﹏ آ﹎﹩، ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ و ︾﹫︣ه ﹋﹥ در ا︔︣ ﹝︤ا︡ه ︀دث ﹎︣دد ︋﹥ ︻︡ه 
︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

۴-︋ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ﹝︡وش و ﹁︀﹇︡ ︨ــ︍︣ده وار︤ ︋︀︫ــ︡ و ︀ ︋︺︡ از ﹝﹙️ ﹝﹆ــ︣ر وا︮﹏ ﹎︣دد 
︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

۵-︨︍︣ده ﹡﹀︣ات اول ︑︀ ︨﹢م در ︮﹢رت ا﹡︭︣اف ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹥ ︧︀ب ٠٢٠۴٩۶٢٧٨٨٠٠۵  ︣ا︳ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه︋  ︣ا︋︣ ﹁︣م︫  ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ︍︣ده︫   ︨︼﹚︊﹞ ︤۶-وار
﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫︺︊﹥ ︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م ︋﹥ ﹋︡ ٨٧۵٣ ︀ ارا﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ( ︫﹞︀ره ︫︊︀ ﹝﹙﹩ 

.( IR ٩٢٠١٧٠٠٠٠٠٠٠٢٠۴٩۶٢٧٨٨٠٠۵
﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ از روز  ︣گ︎  ︣ا︳ ﹝︤ا︡ه و︋  ٧-︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و︫ 
︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٩/١٣ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/٠٩/٢٧ ︑︀ ︨︀︻️ ١٣ ︋﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م ﹝︧︐︽﹑ت︫
٨-︎﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ︀︋︧ــ︐﹩ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹋︐︊﹩ ︠﹢د را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١۴ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
ــ︀﹝﹏  ︀﹋️ ب︫  ︀﹡﹊﹩ و︎   ︋﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲ ︀ ︤یــ️ ا﹜︿ ﹁﹫︩ وار﹋︀ ︀﹋ــ️ ا﹜ــ︿ و ب (︎  ٩٩/٩/٢٩ در دو︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣داری︫ ﹤﹡︀︠︣﹫︋︀د ﹇﹫﹞️) ︋﹥ د﹠︪﹫︎
٩-︑︀ر و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ : ︨︀︻️ ١۵ ﹝﹢رخ ٩٩/٩/٢٩ . ١٢۵ ـ ٩/١٠

﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ا﹝﹢ال ﹝︀زاد ︋︣ ﹡﹫︀ز ( آ﹨﹟ آ﹐ت و ﹜﹢ازم ا︨﹆︀︵﹩)  

︻︊︀س ﹝︫ ️︨︣︎︨︣   -﹩﹞︣︣داری ︑︣︋️ ︗︀م 
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