
 

کشاورزی می تواند در شرایط تحریمی نجات بخش باشد
روایت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از فرصت های مغفول جهش تولید در گفت وگو با قدس

 ............ صفحه 6
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ناظم الشریعه با اشاره به بالتکلیفی تیم ملی فوتسال: گفت وگو با دکتر سیدوحید سمنانی درباره  انتشار 

دیوان اشعار »موالنا کمال الدین اهلی ترشیزی«

تولیت آستان قدس رضوی:

 :jامام حسن
شرمسارى ]در 
دنیا[ آسان تر از 

دوزخ رفتن است. 
تحف العقول 
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AFC ما را
اسیر کرده است! بازگشت شاعر به شهر

آیت اهلل مصباح عمارگونه 
از انقالب در برابر فتنه ها دفاع کرد

بررسی نقش پیشرفت های علمی کشور در تقویت 
باور های ملی به بهانه تولید واکسن ایرانی کرونا

فنـاوری 
خودبـاوری

 جامعه  علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به برخی شایعه سازی ها 
درباره تزریق آب مقطر به داوطلبان گفت: جالب است اگر به ما بگویند یک ایرانی رئیس 
ناسا شد یا یک ایرانی در یک دانشگاه درجه یک اروپایی رتبه برتر کسب کرد باور می کنیم، 
اما وقتی بگویند در کشور واکسن کرونا تولید شده برخی باور نمی کنند! وقتی سال ها پیش 

 ............ صفحه 7رزم آرا، نخست وزیر وقت پهلوی در پاسخ به...

در توزیع واکسن کرونا 
همه برابرند؛ 

اماصهیونیست ها برابرترند!

نورچشمی های 
دهکده جهانی

تقریظ رهبر معظم انقالب 
بر کتاب زندگی نامه 

شهید سلیمانی منتشر شد

»از چیزی نمی ترسیدم«
به قلم حاج قاسم

 ............ صفحه 12 ............ صفحه 8

یـــادداشــت  روز
دکتر علیرضا رضاخواه

با وجود اینکه فرایند انتقال قدرت در آمریکا چندین هفته اســت آغاز شــده ، اما 
هنوز این کشور درگیر بحران سیاسی و تبعات انتخابات2020 است. بر اساس آنچه 
در قانون اساسی آمریکا تصریح شده، آرای الکترال باید از سوی کنگره مورد تأیید 

قرار بگیرند. بنابراین پس از برگزاری انتخابات...

 آیا نتایج انتخابات آمریکا 
در کنگره تغییر خواهد کرد؟

 ............ صفحه 8

شركت مناقصه  گذار: شركت برق منطقه ای اصفهان
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روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

آگهي)تجديد( مناقصه  عمومي يک مرحله  اي شماره  990/1011 - نوبت دوم
)شماره  های 2099001188000040، 2099001188000041 و

 2099001188000042 در سامانه ستاد(  

ضمانتنام�ه  مناقص�ه:  در  ش�ركت  تضمی�ن  ن�وع 
معتب�ر ی�ا فی�ش واری�ز وج�ه نق�د ب�ه ش�ماره  ش�با 
بان�ک  ن�زد   IR  330100004101101430230298
مرك�زی ب�ا مبلغ ف�وق الذك�ر در وجه ش�ركت برق 

منطقه  ای اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: كلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
قرارداد، با مراجعه به »سامانه تداركات الكترونیكی 
 www.setadiran.ir آدرس  ب�ه  )س�تاد(«  دول�ت 
امكانپذی�ر خواه�د ب�ود. )تم�اس ب�ا كارفرم�ا، در 
صورت لزوم در س�اعات اداری روزه�ای كاری با 

ش�ماره 031-36270820(
مهلت دریافت اس�ناد: از س�اعت 10 صبح روز شنبه 
لغای�ت س�اعت 16:00 روز  م�ورخ 1399/10/13 

پنجشنبه مورخ 1399/10/18
جلس�ه توجیه�ی: حضور نماین�دگان مجاز ش�ركت ها 
)هم�راه با معرفی نامه( در جلس�ه توجیهی و بازدید 
ك�ه در روز یكش�نبه م�ورخ 1399/10/21 س�اعت 
كیلوول�ت   63/20 پس�ت  در  واق�ع  صب�ح   09:00
اجالس س�ران، به آدرس: اصفهان، انتهای خیابان 
آبش�ار س�وم، كیلومتر 6 ج�اده اصفهان-زیار برگزار 
می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف 
از مناقصه خواهد بود. الزم به ذكر اس�ت، بازدید 
از پس�ت 63/20 كیلوول�ت اج�الس س�ران، آغاز 

و حت�ی  االمكان از پس�ت های 63/20 ش�هید اش�رفی 
و بعث�ت نی�ز بازدی�د ب�ه عم�ل م�ی  آید.)حض�ور 
نمایندگان ش�ركت هایی كه در جلس�ه  های بازدید 
حض�ور   1399/09/30 و   1399/09/09 م�ورخ 

داش�ته اند، اختیاری می  باش�د(
نس�خه  مناقص�ه:  اس�ناد  تحوی�ل  مح�ل  و  مهل�ت 
الكترونیكی كلیه مدارك و مس�تندات اس�ناد مناقصه 
بایستی حداكث�ر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
"س�امانه ت�داركات الكترونیك�ی  1399/10/29 در 
دول�ت )س�تاد( بارگ�ذاری و نس�خه فیزیكی)پاكت 
ال�ف( آن در موع�د مذك�ور ب�ه آدرس: اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شركت برق منطقه ای 

اصفهان تحویل گردد.
زم�ان و مح�ل بازگش�ایی پ�اكات مناقص�ه: س�اعت 
10:00 صبح روز س�ه  ش�نبه م�ورخ 1399/10/30، 
س�الن كمیسیون معامالت س�اختمان معاونت مالی و 

پشتیبانی شركت برق منطقه ای اصفهان 
ضمن�ا » می توانی�د ای�ن آگه�ی را در س�ایت های 

اینترنتی مشاهده كنید
                http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir
 w w w . s e t a d i r a n . i r         www.erec.co.ir

شناسه آگهی 1071498

شماره 
گروه  بندیموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين شرکت 
در مناقصه )ریال(

شرایط و  الزامات ورود 
به مناقصه

990/1011

احداث بانکهای 
خازنی20 کيلوولت 
در پستهای 63/20 

کيلوولت بابوکان، شهيد 
اشرفی، بعثت، زرین 
شهر، اجالس سران و 

دامنه در 3 گروه

گروه1: پست هاي بابوکان و بعثت
  416.511.000)شماره 2099001188000040 در سامانه ستاد(

دارا بودن گواهينامه 
صالحيت پيمانکاري با 
حداقل رتبه 5 نيرو از 

سازمان برنامه و بودجه 
کشور 

گروه2: پست هاي شهيد اشرفی و زرین شهر
  389.333.000 )شماره 2099001188000041 در سامانه ستاد(

گروه3: پست هاي اجالس سران و دامنه
  380.539.000)شماره 2099001188000042 در سامانه ستاد(
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ش��ركت توزی��ع نی��روی برق خراس��ان جنوبی در نظ��ر دارد از محل اعتبارات داخلی  نس��بت به خرید كاال به ش��رح ج��دول ذیل  از طریق 
مناقص��ه عموم��ی دو مرحل��ه ای  اق��دام نمای��د. داوطلبان میتوانند ب��رای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/10/14 الی 99/10/15  به س��ایت 
http://www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیکی دولت حداكثر تا س��اعت 12:00 تاریخ 99/10/25  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به كس��ب اطالعات بیش��تر با 

شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
تعدادشرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین 
)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

کنتور سه فاز فهام ولتاژ اولیه 256FID2/د/99 1
50  عدد

225/000/000

مورخ
99/10/ 27

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی 
– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 

خراسان جنوبی_ 
سالن جلسات

کنتور  سه فاز فهام ولتاژ ثانویه 257FID2/د/299
150  عدد

490/000/000

کنتور سه فاز فهام  مستقیم 258FID2/د/399
150  عدد

490/000/000

کنتور سه فاز مستقیم دیجیتال259/د/499
800  عدد

800/000/000

شرکت توزيع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصـات عمومی دو مرحلـه ای
 شماره 256/د /99 لغايت 259/د/99

  روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
نوبت

راهپیمایی میلیونی در میدان التحریر بغداد یاد و خاطره شهیدان سلیمانی و المهندس را زنده کرد

سنگ تمام عراقی ها برای سرداران مقاومت
 ............ صفحه 2

جهش 
تولید
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سید عبدالملک الحوثی: با آمریکا و اسرائیل به آزادی و استقالل نمی رسیم  رهبر انصاراهلل یمن در سخنانی به مناسبت »روز شهید« گفت: »شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و مجاهد 
عالیقدر ابومهدی المهندس را آمریکایی ها کشتند، چرا که آن دو از رهبران آزاده امت اسالمی بودند. باید قدر و منزلت هر فرمانده ای از فرزندان امت اسالمی را بدانیم و او را قهرمانی از قهرمانان امت به 
حساب آوریم«. به گزارش فارس، عبدالملک الحوثی تأکید کرد: امت اسالمی شایسته آزادی و استقالل است و این مهم مادامی که تسلط و هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد، محقق نخواهد شد.

مهــدی خالــدی: بــا وجــود محدودیت هــای 
کرونایی اعمال شده، مردم عراق با شرکت در 
راهپیمایی بزرگ، در گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای مقاومت سنگ تمام گذاشتند. مردم 
ایــن همســایه غربــی کــه از دو هفته پیش با 
برگزاری مراسم های مختلف ارادت خود را به 
ســردار شهید حاج قاســم سلیمانی فرمانده 
ســابق نیــروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی و ابومهــدی المهندس نایب رئیس 
سازمان حشدالشعبی نشان داده بودند، روز 
گذشــته هم با بر پا کردن تظاهراتی میلیونی 
ضمــن تجدیــد پیمــان بــا آرمان های شــهدا، 
انزجــار خــود از جنایــت یانکــی هــا را اعــالم 
کردنــد. »شــهادت و حاکمیــت« بــه عنــوان 
شــعار اصلی نخســتین ســالروز بزرگداشــت 
فرماندهان شهید انتخاب شد تا بر ضرورت 
اخــراج اشــغالگران و بازپس گرفتن حاکمیت 

عراق تأکید شود.

تأکید بر قصاص عامالن جنایت»
»فالح الفیاض« رئیس سازمان حشد الشعبی 
عــراق نخســتین مقامــی بــود کــه در میــدان 
التحریــر ســخنرانی کــرد. وی بــا بیــان اینکــه 
انتقــام خــون  و  پاســخ  تظاهــرات میلیونــی 
فرماندهان شهید است، گفت: ما به شهدای 
خــود وفاداریــم و بــر ضــرورت قصــاص تمــام 
کسانی که در جنایت ترور فرماندهان پیروزی 
دســت داشتند، تأکید داریم. رئیس سازمان 
حشــد الشــعبی افــزود: تجمع مــا در میدان 
التحریر بیانگر اراده ملی ماست. ما زیر پرچم 
عراق و تحت امر مرجعیت عالیقدر دینی با 
یکدیگر متحد هســتیم. وی در ادامه با بیان 
اینکــه بــا عــزت و حاکمیــت از همــه حقــوق 
و منافــع خــود محافظــت می کنیــم، افــزود: 
فتنه انگیزی، طائفه گری مذهبی و قومی  گرایی 
موجب عقب رفت عراق در دهه های گذشته 
شــد. مردم طرفدار حشــد الشــعبی، از خود 
این ســازمان وســیع ترند و ما به واســطه شما 
بــا هرکــس که فرزندان این ملــت را هدف قرار 
می دهد، مقابله می کنیم. وی در بخش پایانی 
ســخنانش گفــت شــتاب سازشــکاران بــرای 
عادی ســازی روابــط ]بــا رژیم صهیونیســتی[ 

نتیجه ضعف آنان است.

آغاز حقیقی برای بازپسگیری حاکمیت »
ملی عراقی ها

هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح در پارلمان 
عراق و رئیس سازمان بدر دیگر سخنران این 
مراسم بود. وی با بیان اینکه باید برای اخراج 
اشغالگر آمریکایی از عراق تالش کنیم، گفت: 
شهیدان سلیمانی و المهندس نقش اساسی 
در شکســت داعــش و تروریســم و رهایــی 
عراق از شــر آن ها داشــتند. شهید سلیمانی 
شــخصیتی بود که برای دفاع از بشــریت، از 
همه مفاهیم نژادی، قومی گرایی و طائفه گری 
فراتــر رفتــه بــود. در مقابلــه با ظلــم هرجا که 
شــهید ســلیمانی حضــور داشــت، شــهید 
المهندس هم دیده می شد. هرجا که شهید 
المهندس حضور داشــت، شهید سلیمانی 
هم دیده می شــد. این شهیدان در پی کمک 

به همه ملت های مستضعف بودند.
فاضل جابر، نماینده پارلمــان عراق از ائتالف 
دربــاره  ســخنانی  در  نیــز  الفتــح  پارلمانــی 
تظاهرات سالگرد شهادت شهیدان مقاومت 
در میدان التحریر بغداد، گفت: این تظاهرات 
آغــاز حقیقــی بــرای بازپســگیری حاکمیــت 
ملــی اســت. وی در عین حــال از دولت عراق 
خواســت کــه تحقیقات مربوط به ایــن اقدام 
تروریستی را اعالم و کسانی که در آن دست 

داشته اند را معرفی کند. 

هزار سلیمانی و هزار ابومهدی خواهیم شد»
در همین حال دبیرکل کتائب حزب هللا عراق 
هم در بیانیه ای در نخستین سالروز شهادت 
فرماندهــان مقاومت بر ضرورت حفظ ســالح 
مقاومت برای صیانت از سرزمین عراق تأکید 
کــرد و گفــت به یــاری خداوند هزار ســلیمانی 
و هــزار ابومهــدی خواهیــم شــد. »ابوحســین 
الحمیداوی« همراستا با تجمع گسترده مردم 
عــراق اعــالم کــرد: »حضور مردم مــا در میدان 
]التحریــر[ بیعت با خــدا، رســول او و مؤمنان 
مقاوم است. ضمن اینکه حاوی این پیام است 
که برای انتقام خون این شهدا تعجیل کنید، 
زیرا خون ما هنوز در حال جوشــیدن اســت«. 
دبیرکل کتائب حزب هللا عراق در ادامه با اشاره 
به سفارت آمریکا در بغداد اعالم کرد: »امروز 
به ســفارت شــر وارد نخواهیم شــد و کاری به 
ایــن دولت نخواهیم داشــت. زیــرا هنوز وقت 
هست«. وی تأکید کرد: »سالح ما از بهترین 
ارتــش هــا و نهادهــای نظامی جهــان در طول 
تاریــخ، کنترل شــده تر و ســازماندهی شــده تر 
اســت. از نظر عقالنی و مشروعیت نیز باالتر 
از همه آن هاســت.پس سالح هایمان تا زمانی 
کــه خدا بخواهد، در دســتان مــا باقی خواهد 
ماند و به هیچ احدیـ  هر کس که می خواهد 
باشــدـ  اجــازه نخواهیــم داد کــه به این ســالح 
مقدس که برای حفاظت از سرزمین، حیثیت 
و خــون اســت، دســت یــازد«. الحمیــداوی در 
پایــان تصریــح کــرد: »پیمــان خــود در مســیر 
عزت و سربلندی را با فرماندهان پیروزی حفظ 
خواهیــم کــرد و به یــاری خداوند متعــال هزار 
ســلیمانی و هــزار ابومهــدی خواهیم شــد که 

پیروزی عاقبت از آن پرهیزکاران است«.

خون سلیمانی مانع تحقق اهداف شوم »
آمریکا شد

سید احمد سادات، مدیر سابق شبکه خبری 
العالم اما در گفت و گو با خبرنگار قدس درباره 
پیام های صادر شــده از حضور میلیونی مردم 
عراق در مراســم ســالگرد شــهیدان سلیمانی 
و المهنــدس گفت: ایاالت متحــده آمریکا در 
چنــد ســال گذشــته و با هــدف دور کــردن این 
کشــور از جمهــوری اســالمی ســرمایه گــذاری 
هنگفتی در عراق انجام داده است. به ویژه بعد 
از قرار گرفتن »مصطفی الکاظمی« در منصب 
نخست وزیر واشنگتن سعی کرد به هر نحو 
ممکــن رویکــرد بغداد را تغییــر داده و آن را به 
ســمت تعــارض با جمهــوری اســالمی و یا در 
حالت حداقلی کاهش نفوذ ایران در این حوزه 
جغرافیایــی بکشــاند. اســتاد مطالعــات غرب 

آســیا در دانشــگاه تهــران ادامــه داد: این یک 
بعد قضیه بود. بعد دیگر انجام کار رســانه ای 
بــود. بــه ایــن معنی که با پول پاشــی ســعودی 
برخی رســانه های عراقی که بعضــاً نزدیک به 
جریان های شــیعه هم بودند فعال شــده و به 
آتــش بیــار معرکــه تبدیــل شــدند. همچنین 
آمــوزش و کادرســازی بــرای ایــن رســانه ها هم 
مــد نظــر بــود که در  شــهرک رســانه ای دبی و 
لبنان انجام گرفت و به این طریق تالش کردند 
با کار روی افکار عمومی و بمباران اطالعاتی و 
رســانه ای، در نهایت یک دوگانگی و اختالف 
میــان تهران و بغــداد ایجاد کنند. وی تصریح 
کرد: پس هم از لحاظ مالی اقدام شد و هم به 
لحاظ تربیت کادر و نیروی انسانی و تکنیکی 
و تجهیزاتی. در واقع با این اقدام های چهارگانه 
تــالش کردنــد تــا عــالوه بــر بــزک کــردن چهره 
عربستان سعودی و احیای پان عربیسم، بین 
ایــران و عراق اختالف بیندازند. در این مســیر 
از همه خطوط قرمز هم عبور کردند. از ســوی 
دیگــر آمریکا و همپیمانان غربــی اش ، دولت 
عراق را برای کاهش رابطه با ایران تحت فشار 
قــرار داده و حتــی بــه برقــراری تحریــم تهدیــد 
کردنــد. در بعد میدانی هم با ایجاد تجمعات 
پراکنــده در برخی میادین، از همه جاذبه های 
غیر اخالقی و ضد مذهبی برای جذب مردم و 
القای دوگانگی استفاده کردند، اما در نهایت 
خون شــهید ســلیمانی و یارانش مانع تحقق 
اهداف شوم و پلیدشان شد و پس از یک سال 
شــاهد آن هســتیم که همه توطئه های آن ها 
به ناکامی انجامیده و این مقاومت اســت که 

یکه تاز میدان تحوالت منطقه است.

افزایش مطالبه برای خروج آمریکا»
ســید احمــد ســادات در مــورد آینــده حضــور 
آمریکا در منطقه و عراق هم معتقد اســت با 
توجــه بــه اقدام های اخیر ترامپ در عفو چهار 
نیــروی شــرکت »بلــک واتــر« کــه ۱۴ عراقــی را 
درســال ۲۰۰۷ میالدی به قتل رساندند، روز به 
روز شاهد افزایش مطالبات مردمی برای اخراج 
اشــغالگران آمریکایی از منطقــه خواهیم بود. 
از ســوی دیگر درخواســت برای اجرای مصوبه 
پارلمان عراق در اخراج نظامیان آمریکایی از عراق 
هم هر روز رو به تزاید خواهد گذاشــت. استاد 
مطالعات غرب آسیا در دانشگاه تهران با بیان 
اینکه حتی مطالبه برای اینکه بغداد در منطقه 
خنثــی نباشــد هــم در حــال افزایش هســت، 
تأکیــد کــرد: موضع گیــری اخیــر نخســت وزیر 
ســابق عراق گواه این موضوع اســت. ما شاهد 
بودیــم روز گذشــته حیدرالعبــادی کــه خود به 

نحــوی تــالش داشــت ایــن کشــور بــه محلــی 
برای رویارویی ایران و آمریکا تبدیل نشــود، در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: امروز 
نخســتین سالگرد حادثه خونین بغداد است 
که در پی آن فرماندهانی به شــهادت رسیدند 
کــه همراه ما برای شکســت داعش جنگیدند 
و حاکمیــت عــراق و امنیت آن نقض شــد.این 
نشان می دهد حتی افرادی که به نحوی تحت 
فشــار آمریــکا هســتند، امــروز بــه صراحت از 
نقض حاکمیت عراق توسط آمریکایی ها انتقاد 
کرده و از نقش برجســته شــهید ســلیمانی و 
یارانــش در مقابلــه بــا تکفیری هــای داعش به 

نیکی یاد می کنند.

پیش درآمدی بر انتقام بزرگ»
حســن هانــی زاده، دیگر تحلیلگر سیاســت 
خارجــی هم دربــاره اهمیت راهپیمایی بزرگ 
روز گذشــته مردم عــراق گفت: این تجمع دو 
پیام مهم داشت؛ نخست درخواست اخراج 
اشــغالگران آمریکایــی در یــک فراینــد زمانی 
کوتــاه و دوم هــم تأکید بر مشــخص و صریح 
بــودن موضــع دولــت مصطفــی الکاظمی در 
قبــال جنایات آمریکاســت. هانــی زاده ادامه 
داد: مــردم عــراق در طــول یــک مــاه گذشــته 
مراسم های زیادی برای تجلیل از حاج قاسم و 
همرزمانش برگزار کردند. اوج این مراسم های 
خودجوش روز گذشــته بــود. این تجمع پیام 
بزرگی برای آمریکا داشت و آن هم این بود که 
این جمعیت بزرگ خود را دنباله رو و جزئی 
از مکتــب حــاج قاســم می داننــد. وی با بیان 
اینکه طبیعی است آمریکا با داشتن عواملی 
در عراق تحرکات مردمی و واکنش ها را رصد 
و تجزیــه و تحلیل می کند، افزود: راهپیمایی 
»شهادت و حاکمیت« در حقیقت یک پاسخ 
کامالً خشــمگینانه نسبت به حماقت سال 
گذشــته آمریکا بود. این حرکتی است که به 
عنوان پیش درآمدی بر انتقام بزرگ در عراق 
و منطقه محسوب می شود. هانی زاده با بیان 
اینکه مردم عراق با این نمایش قدرت به شدت 
دولت، پارلمان و جریان های سیاسی را تحت 
فشار قرار داده اند تا اجرای مصوبه پارلمان این 
کشــور در اخراج اشغالگران را هرچه سریع تر 
اجرایی کنند، عنوان کرد: دولت عراق نباید در 
مقابل متجاوزان سکوت کند. اگر الکاظمی به 
بــی اعتنایی در اجرای مصوبــه پارلمان ادامه 
دهد، احتمال شورش دوباره مردم وجود دارد؛ 
چــرا که آن ها از اقدام های خودســر یانکی ها 
در خاک کشورشان به تنگ آمده و خواستار 

موضع گیری در برابر آن ها هستند.

راهپیمایی میلیونی در میدان التحریر بغداد یاد و خاطره شهیدان سلیمانی و المهندس را زنده کرد

سنگ تمام عراق برای سرداران مقاومت

ســردار عزیــز حــاج قاســم ســلیمانی! ســالروز شــهادتت را بــه خانــواده س
محترمتان تسلیت می گوییم. ازخدا تنها یک آرزو دارم که به کرمان بروم 
و مرقــد محترمــت را زیــارت کنم. جانــم فدای راهتان. مــرگ برضد والیت 

فقیه. 9۱5۰۰۰۰6۰9
آقــا ایــن چــه وضعشــه؟ یعنــی مــا قانونــی بــرای حمایــت از افــرادی که س

می خواهند کاال یا خدماتشان را به قیمت ارزان دراختیار مردم قرار بدهند 
نداریم؟ از پیرایشــگری که نصف بها کار می کرد یا صحافی که به قیمت 
منصفانه صحافی می کرد و... شکایت می شود و آن ها را مجبور می کنند 

قیمت ها را باال ببرند! 9150000165
اسم رئیس شورای »رفاقت«،  »الکن« است نه »شیوا«. 9150000110س
چرا کل کل نگهبانی؟ من یه زن مدرک سیکل اگه مدرک و درجه باالیی س

هم داشــتم دوســت داشــتم برای کشــورم نگهبانی بدم؛ چون عاشق پاس 
دادن هستم. وطنم ایرانم برام عزیزه با جان و دل از خاک پاکش مراقبت 

می کردم. 9920000490
سامانه رجیستری، گوشی های قدیمی مربوط به قبل از زمان رجیستری س

رو مشــمول ایــن طــرح کــرده و باعث شــده خیلی از گوشــی های قدیمی از 
کار بیفتنــد... حــاال بــا ایــن گرانی موبایل مــردم از کجا پول بیارند گوشــی 
جدیــد بخرنــد؟ هیچ کس هم جوابگو نیســت، شــما که مثالً رســانه مردم 
هستید چرا در این مورد سکوت کردید و پیگیر مشکالت مردم نیستید؟ 

9370000079
علت چیه که در صداوسیما حتى شبکه انقالبى افق و برنامه هاى خوب س

»عیار« و »جهان آرا« و... از کارشناسان انقالبى و برجسته اى چون آقایان 
دکتر حسن عباسی، استاد رائفى پور، رسایى، ذوالنورى، حاجى دلیگانى، 
ســعید قاســمى و... دعــوت نمیشــه؟ مگرصداوســیما ســتاد تبلیغاتــى 

روحانیه؟ 9160000054

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

 در آستانه خرید 16 میلیون 
واکسن 10 دالری هستیم

بهداشــت،  وزیــر  بهداشــت  معــاون 
درمان و آموزش پزشــکی ضمن پاسخ 
به برخی اظهارات ضد واکسن، درباره 
اقدام هــای انجــام شــده جهــت خرید 

واکسن کرونا توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی 
دربــاره اقدام هــای وزارت بهداشــت در 
مقابــل اظهــارات ضــد واکســن برخی 
احتمــال  و  فعلــی  شــرایط  در  افــراد 
تشــویش اذهــان عمومــی، گفــت: برنامه ریــزی ما بــرای تولید و خرید واکســن، 
واکنشــمان نســبت بــه ایــن چنیــن مباحثــی اســت و این اظهــارات تأثیــری در 

برنامه ریزی ما نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: البته این افراد می توانند این واکسن خاص را نزنند واین واکسن 
خاص، اجباری نیست. واکسنی مثل کرونا را باید در دسته بندی واکسن هایی 
مثل آنفلوانزا نگاه کنیم که افراد پرخطر تزریق می کنند و اجباری هم نیست. اما 
واکسیناســیون روتین کشــور مثل واکســن فلج اطفال، ب ث ژ و ... داستانشان 

متفاوت است.
رئیســی گفت: در صحبت های رئیس جمهور و وزیر بهداشــت نیز تأکید شد 
که سیاست کشور ما این نبود که مرحله یک و دو انسانی واکسن کرونا توسط 
کمپانی خارجی در کشور ما اجرا شود. بعضی کشورها مثل کشورهای حاشیه 
خلیج فارس درســت اســت که واکســن زدند، اما در مرحله آزمایشــی واکســن 

شرکت کردند و کشور ما نپذیرفت در این فاز شرکت کند.
وی توضیح داد: کشــور ما در این زمینه دو شــرط گذاشــته اســت؛ اول اینکه یا 
واکســن تولید داخلی خودش باشــد و یا اینکه با کشــور دیگری شــریک شود و 

فناوری وارد کشور شود و آن زمان می توان فازهای مختلف را انجام داد.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: کشورها طبقه بندی شده اند؛ واکسن 
در دنیا بین ۲.۱9 تا ۴۴ دالر بسته به نوع واکسن قیمت دارد. حال واکسن هایی 
که در صندوق کواکس می آیند، بسته به اینکه واکسن را به کدام کشور می دهند، 
در برخــی جاهــا یارانــه می دهنــد و در یک جــا هم قیمتــش باالتر اســت. قطعاً 
واکســنی که وارد کشــور ما شــود و به آن دسترســی پیدا کنیم، بحث قیمتش 
مطرح نیست، بلکه باید واکسنی باشد که شرایط الزم ما را داشته باشد و البته 

قطعاً این واکسن، زیر ۱۰ دالر است.
بــه گفتــه وی: دریافــت ۱5 میلیــون و ۸۰۰ هــزار دز را داریــم پیگیری می کنیم که 
5۲میلیون دالری که باید به حساب کواکس ریخته می شد، تقریباً نهایی شده و 
ان شاءهللا انجام می شود. ما بسیار بسیار امیدواریم که قبل از سال جدید یعنی 
قبل از سال ۱۴۰۰ و تا فروردین، تعدادی واکسن وارد شود که بتوانیم بر اساس 

اولویتی که وجود دارد، آن را تزریق کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:

 آیین نامه دولت با قانون اقدام راهبردی 
برای رفع تحریم ها تناقض دارد

نماینــده تهــران با اشــاره بــه آیین نامه 
اجرایی دولت و مخالفت آن با متن و 
روح قانون مجلس گفت: این آیین نامه 
دو ماه فرصت غیرقانونی برای سازمان 

انرژی اتمی خریده است.
به گــزارش خبرگــزاری دانشــجو، علی 
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 
نود مجلس، درباره  آیین نامه اجرایی 
دولــت در مقابــل اجرای مصوبه اقدام 
راهبردی مجلس شورای اسالمی جهت رفع تحریم ها اظهار کرد: آیین نامه دولت 
به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است و 
بیشتر دستوری برای اجرانکردن مصوبه مجلس یا تالش برای به تأخیر انداختن 

آن است. چرا که تاکنون قانون مجلس باید اجرا می شد.
رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به 
ابالغ و انتشــار قانون در ۲۰ آذر ماه و اجرانشــدن آن خاطرنشــان کرد: مطابق با 
قانون ۱5 روز پس از ابالغ و انتشار قانون یعنی 5 دی ماه این قانون باید اجرایی 
شــود. امــا شــواهد نشــان می دهد نه تنها دولــت آن را اجرا نکــرده که آیین نامه 
داخلی عجیبی را هم منتشر کرده است و این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول 
مجازات برای دولتمردان باشد؛ چرا که طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت 
رفع تحریم، دولت موظف شده بالفاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید 
اورانیــوم ۲۰ درصــد اقــدام کنــد. اما نه تنها ســازمان انرژی اتمی تاکنــون قانون را 
اجرا نکرده که دو ماه نیز برای بررسی جوانب کار توسط آیین نامه دولت فرصت 
غیرقانونــی خریــده اســت. نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس با اشــاره به آیین نامه اجرایی دولت و مخالفت آن با متن و روح قانون 
مجلس گفت: سازمان انرژی اتمی دوماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا 
گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد 
و پیش نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه 
دهد، اما اکنون که نزدیک به یک ماه از اطالع رئیس این سازمان در خصوص 

چنین قانونی می گذرد، هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.
خضریان در ادامه افزود: دولت با موارد مذکور و مشروط کردن قانون به نظرات 
وزیــر امــور خارجه، رئیس ســازمان انرژی اتمی، رئیس ســازمان برنامه بودجه و 

حتی وزرای دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند.

 ماهواره ای با توان عکس برداری 
از مدار 500 کیلومتری

»پارس یک« به فضا می رود
در مراسمی با حضور مرتضی براری، معاون 
وزیــر ارتباطــات و رئیــس ســازمان فضایــی 
ایران، حســین صمیمی رئیس پژوهشــگاه 
دو  مدیــران  و  معاونــان  و  ایــران  فضایــی 
مجموعه، ماهواره »پارس ۱ « پس از انجام 
موفقیــت آمیــز تمــام تســت های مربــوط، 
بــه ســازمان فضایی ایــران تحویل شــد. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران، در این مراســم 
دکتر براری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات، توانمندســازی شــبکه طراحی و 
ساخت ماهواره را یکی از راهبردهای اصلی 
در پروژه های فضایی دانست و افزود: هدف 
مــا تــداوم همکاری هــای شــبکه های ایجاد 
شده در مسیر طراحی و ساخت ماهواره ها 
اســت و تــالش می کنیــم بــا توانمندســازی 
این شبکه همکار، از رسوخ علمی و دانش 
ایجــاد شــده بــه نحو احســن برای توســعه 
فناوری فضایی و شکوفایی صنعت فضایی 

کشور بهره ببریم.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
ماهواره »پارس ۱ « را یکی از عملیاتی ترین 
و پیشــرفته ترین ماهواره هــای بومی کشــور 
دانســت و گفت: در طراحی و ساخت این 
ماهــواره گلوگاه های فناوری متعددی پیش 
روی متخصصان ما بود که برای نخستین 
بار در کشــور و با کمک متخصصان خالق 
ایرانــی توانســتیم ایــن فناوری هــا را بومــی 
ســازی کنیــم و اکنــون توانمنــدی طراحی و 
ســاخت ماهواره هــای سنجشــی عملیاتــی 
پژوهشــگاه  در  نیــاز  مــورد  کاربردهــای  بــا 
فضایــی ایــران نهادینــه شــده اســت. دکتر 
بــراری با تشــکر و قدردانی از تالش تمامی 
متخصصــان و تیــم اجرایــی پــروژه ماهواره 
»پــارس ۱ « در پژوهشــگاه فضایــی ایران و 
ســازمان فضایــی ایران، ابــراز امیدواری کرد 
تــا بــا ادامــه رونــد توســعه فنــاوری فضایی 
درکشــور، شــاهد ارائه خدماتی کاربردی به 

کشور باشیم.
ماهــواره »پــارس۱« به عنــوان یــک ماهواره 
سنجشی قرار است با استفاده از دوربین 
دارای رزولوشــن بــاال و تــوان تفکیــک ۱5 
متــری، از تمام نقاط کشــور عکس برداری 
کنــد و بــا اســتفاده از فرســتنده پرقــدرت 
مخابراتــی عکس هــای خود را از مدار 5۰۰ 
کیلومتــری ســطح زمیــن بــه ایســتگاه های 
زمینی ارسال کند. این تصاویر قرار است 
بــرای پایش اراضی کشــاورزی و جنگل ها، 
تخمیــن  و  دریاچه هــا  وضعیــت  بررســی 
همچــون  طبیعــی  مخاطــرات  وســعت 
آتش ســوزی ها و ســیل مورد استفاده قرار 
گیــرد. دقــت تصاویــر پارس ۱ آن قــدر زیاد 
اســت که می شــود از فضــا فهمید حوض 
وســط میدان فردوســی پایتخت پر اســت 

یا خالی.

 تجلیل »مورالس« 
از مبارزات سردار سلیمانی

رئیــس جمهــور پیشــین بولیــوی در پیامی 
از مبارزات ســردار شــهید قاســم سلیمانی 
حــق  از  دفــاع  در  و  امپریالیســم  علیــه 
حاکمیــت ملت هایی که از تهاجم خارجی 
گــزارش  بــه  کــرد.  تجلیــل  می برنــد،  رنــج 
خبرگــزاری فــارس، »اِوو مورالــس« در ایــن 
پیــام توییتــری بــا بیــان اینکه کشــورش در 
تکریــم از ایــن فرمانــده در کنار مــردم ایران 
قــرار دارد، نوشــت: »مبارزه با امپریالیســم 
قهرمانان و شــهدایی مانند فرمانده قاســم 
ســلیمانی در جهان دارد که ســال گذشــته 

مورد ترور قرار گرفت«.
رئیس جمهور پیشین بولیوی افزود: »مردم، 
مبــارزه آنانی که بــرای عدالت و دفاع از حق 
حاکمیــت ملت هایی کــه از تهاجم خارجی 
رنج می برند را به رســمیت می شناســند. ما 

به تکریم او در ایران می پیوندیم«.

شمخانی: راه بازگشت 
آمریکا لغو کامل و قطعی 

همه تحریم هاست
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی کشــورمان 
تأکیــد کــرد: جنــگ ادراکــی آمریــکا بــرای 
چــون  بی ارزشــی  موضــوع  بزرگ نمایــی 
بازگشــت ایــن کشــور بــه برجــام، فرجامــی 

نخواهد داشت.
به گزارش قدس آنالین، دریادار علی شمخانی 
در صفحه توییترش نوشــت:  جنگ ادراکی 
آمریکا برای بزرگ نمایــی موضوعی بی ارزش 
چون بازگشت این کشور به برجام، فرجامی 
نخواهــد داشــت. لغــو کامــل و قطعــی همه 
تحریم هــا، تنهــا گزینــه واشــصنگتن بــرای 
بازگشــت از راهبــرد شکســت خورده فشــار 

حداکثری ترامپ است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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اخبار

دیــروز در عــراق به دلیل برگزاری راهپیمایی س
میلیونی مردم، تعطیل رسمی اعالم شده بود.

مردم مسلمان عراق با شور و اشتیاق فراوان، س
از ســاعات اولیــه بعــداز نیمه شــب و بامــداد 
دیروز، از راه های دور و نزدیک خود را به میدان 

التحریر بغداد رسانده بودند.
گزارش هــا از میزان جمعیت دیروز متفاوت س

بــود. از »تظاهــرات میلیونی« تــا »صدها هزار 
نفر« و »ده ها هزار نفر« رسانه های غربی.

»کال س شــعارهای  یکصــدا  عراقــی  جوانــان 
کال آمریــکا«، »کال، کال اســرائیل«، »کال کال 

آل سعود« را فریاد زدند.
شــدت جمعیــت بــه حــدی بــود کــه ماجد س

موسوی؛ رئیس پلیس و طارق اسماعیل؛ رئیس 
راهنمایــی و رانندگــی بغــداد، محدودیت های 
ترافیکی گســترده ای را در خیابان های منتهی 

به میدان التحریر اعمال کردند.
ترافیــک س و  ازدحــام  از  عراقــی  رســانه های 

بی ســابقه در ورودی هــای پایتخــت عــراق از 

سمت جاده بین المللی و پایگاه کالسو الحله تا 
ایست 57 بغداد خبر دادند و اعالم کردند که 
چنین تصاویری تنها در روزهای برگزاری مراسم 

بزرگ مذهبی مشاهده می شود.
در میــان تصاویــر منتشرشــده از میــدان س

ایــزدی،  مــردم  از  شــماری  بغــداد،  التحریــر 
ترکمانی، شــبکی و مســیحیان نیز به چشــم 
می خوردند که به نمایندگی از این اقلیت ها و 
برای قدردانی از نقش حاج قاســم و ابومهدی 

خود را به بغداد رسانده  بودند.
عالوه بر بغداد، استان های دیگر عراق مانند س

بصره، الواسط، المثنی، میسان، ذی قار و ... نیز 
شاهد برگزاری تظاهرات بزرگ بود.

در مراسم دیروز مردم یکصدا فریاد می زدند: س
یــا کاظمی! یا جبــان! یا عمیل اآلمریــکان. ای 

کاظمی! ای نامرد! ای عامل آمریکایی ها. 
چندرســانه عربی اعالم کردند برهم صالح، س

الکاظمی و برخی مقامات عالی عراق روز قبل 
از این تظاهرات از بغداد خارج شده بودند.

حاشیه های مراسم میدان التحریر بغداد
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اعالم فراخوان چهارمین دوره مسابقات »خطبه فدک« در فضای مجازی     رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از انتشار فراخوان چهارمین دوره مسابقات حفظ، ترجمه و مفاهیم خطبه فدک 
حرم مطهر رضوی در فضای مجازی خبر داد. حجت االسالم میریان گفت: عالقه مندان تا بیست و چهارم دی ماه فرصت دارند با مراجعه به کانال زندگی بر مدار قرآن به آدرس »Eitaa.com/quranlive« برای شرکت در 

این مسابقه نام نویسی کنند.وی یادآور شد: این دوره از مسابقات شنبه بیست و هفتم دی ماه از طریق کانال زندگی بر مدار قرآن اداره علوم قرآنی در پیام رسان ایتا برگزار خواهد شد.
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تولیــت آســتان قدس رضوی گفــت: آیت هللا 
مصباح یزدی با بصیرتی عمارگونه از انقالب 

و اسالم در برابر امواج فتنه ها دفاع کرد.
مــروی  احمــد  حجت االســالم  والمســلمین 
آیــت هللا  عالمــه  پیکــر  تشــییع  مراســم  در 
محمدتقــی مصباح یزدی که صبح یکشــنبه 
14 دی  مــاه در صحــن جامــع رضــوی بــارگاه 
مطهر امام رضا)ع( با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی برگزار شــد، ضمن تسلیت رحلت 
ایــن عالــم ربانــی و فقیــه انقالبــی، آیــت هللا 
مصبــاح یزدی را یکی از اســتوانه های انقالب 
اســالمی خوانــد و ابــراز کــرد: تســلیت ویــژه 
رحلــت این عالــم بزرگوار را باید خدمت مقام 
معظــم رهبری عرض کــرد، معظم له که هنوز 
در سوگ سردار رشید اسالم شهید سلیمانی 
بودند، یکی از یاران باوفا و کم نظیر خود را از 

دست دادند. 
امــروز بــه خدمــت رهبر معظــم انقــالب باید 

آجرک هللا و تسلیت ویژه گفت.
وی آیــت هللا مصبــاح یــزدی را مصــداق آیــه 
َّهٍ  ُُّهم وَيُِحبّونَُه أَذِل »فََســوَف يَأتِي هللاُ بِقَومٍ يُِحب
َعلَــی الُمؤمِنيَن أَعِزَّهٍ َعلَی الكافِريَن يُجاِهدوَن 
في َسبيِل هللاِ واَل يَخافوَن لَومَهَ الئٍِم« دانست 
و اظهار کرد: این عالم ربانی با مؤمنان فروتن 
و متواضــع بــود و کمتریــن غــرور و منیــت در 

وجود این عالم برجسته وجود نداشت.

با روشنگری بسیاری را از آتش شک، »
تردید و شبهه نجات داد 

تولیت آســتان قدس رضــوی با ذکر خاطراتی 
از شخصیت متواضع این فیلسوف و متفکر 
برجســته، اظهار کرد: ایشان از تمام لحظات 
عمر بابرکتش در مسیر کسب معارف دین و 
ترویج معارف قرآن و اهل بیت)ع( با قلم، بیان 

و شجاعتش بهترین استفاده  را کرد.
از  نمونه هایــی  ذکــر  بــه  ادامــه  در  وی 
در  یــزدی  آیــت هللا مصبــاح  مجاهدت هــای 
دفــاع از معــارف دیــن پیش و پــس از پیروزی 
انقالب اســالمی اشــاره و اظهار کرد: پیش از 

انقــالب جریــان مارکسیســتی در جهــان اوج 
گرفتــه بــود و کشــور ما و نســل جــوان ما نیز 
در تیــررس ایــن امــواج قرار داشــت، آیت هللا 
مصبــاح یــزدی از علمایی بود که در برابر این 

موج با قلم و بیان خود ایستاد.

حجت االسالم  والمسلمین مروی افزود: این 
عالم بزرگوار پس از پیروزی انقالب اســالمی 
نیــز در برابر جریان هــای انحرافی و ملحدان 
ایستاد و با حضور در مناظرات با اربابان فکر 
و اندیشــه الحادی از مکتب اسالم و انقالب 

اســالمی بــا منطــق و اســتدالل دفــاع کــرد و 
همــواره در طول انقالب اســالمی با بصیرتی 
عمارگونــه در برابــر شــبهه ها و فتنه هایی که 
از ناحیه دشــمنان و برخی خستگان و درراه 
ماندگان ایجاد شده بود، شجاعانه ایستاد و 

بحق لقب »عمار انقالب« را گرفت که بسیار 
شایسته این عالمه بزرگوار است.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
تبییــن شــخصیت عمــار یاســر در دفــاع از 
والیــت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( پرداخــت و 
یــزدی  آیــت هللا مصبــاح  خاطرنشــان کــرد: 
بیــان،  بــا  را  تردیدهــا  و  شــک ها، شــبهه ها 
منطــق قــوی و محکــم پاســخ مــی داد و بــا 
آتــش  از  را  بســیاری  خــود  روشــنگری های 

شک، تردید و شبهه نجات داد.

حق گویی بدون هراس از سرزنش »
سرزنش کنندگان

تولیت آســتان قدس رضــوی حق گویی بدون 
از  را  ســرزنش کنندگان  ســرزنش  از  هــراس 
ویژگی هــای آیــت هللا مصبــاح یزدی برشــمرد 
و تصریــح کــرد: ایــن عمــار انقــالب در تبیین 
معارف دین و اصول انقالب اســالمی و دفاع 
از انقــالب و والیت فقیــه محکــم و باصالبــت 
ســرزنش  و  داشــت  حضــور  صحنــه  در 
سرزنش کنندگان کوچک ترین تأثیری بر اراده 

راسخ دینی و ایمانی او نداشت.
وی زهد و پارسایی را از دیگر ویژگی های این 
عبــد صالــح خدا معرفی و بــا ذکر نمونه هایی 
از زندگــی ســاده و زاهدانــه آیــت هللا مصبــاح 
برابــر  در  بزرگــوار  عالــم  ایــن  گفــت:  یــزدی، 
وجوهــات مــردم بســیار مقید بــود و در کمال 

زهد، سادگی و پارسایی زندگی می کرد.
حجت االسالم  والمسلمین مروی با بیان اینکه 
آیــت هللا مصبــاح یزدی در اوج پارســایی، زهد 
و بی رغبتــی بــه دنیــا قــرار داشــت، ابــراز کــرد: 
فضل خدا تنها مال، مقام، عنوان و... نیست؛ 
نهراســیدن از ســرزنش مالمتگــران، خــود را 
ندیدن، عمر را در مسیر خدمت به دین و نشر 
معارف اســالم ســپری کردن، ســینه را در برابر 
شــبهات، شــک ها و تردیدها ســپر کــردن و از 
نسل جوان دفاع کردن نیز مصادیقی از فضل 
خداســت که آیت هللا مصباح یزدی مشــمول 

این فضل الهی بود.

تولیت آستان قدس رضوی:   

آیت اهلل مصباح عمارگونه از انقالب در برابر فتنه ها دفاع کرد

خبر
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نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در مراسم تشییع پیکر آیت  هللا مصباح یزدی:

دشمن سرسخت تفکر استکباری بود  
نماینــده ولی فقیــه در اســتان خراســان رضــوی آیــت  هللا محمدتقــی 
مصبــاح یــزدی)ره( را دشــمن سرســخت تفکــر اســتکباری غربــی، 
انسان ساز و نیروآفرین برای ارتقای نظام اسالمی در گام دوم انقالب 
معرفی کرد.آیت  هللا ســید احمد علم الهدی در مراســم تشــییع پیکر 
عالمــه آیــت هللا محمدتقــی مصبــاح یــزدی کــه صبــح یکشــنبه، 14 
دی  در صحــن جامــع رضــوی بــارگاه مطهــر امــام رضــا)ع( بــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی برگزار شد، با اشاره به مراتب معنوی و 
شــخصیتی این عالم فقید اظهار کرد: هر وجود و هر انســان وابسته 
به خدا و اهل بیت)ع( به ایشان ارادت دارد و در برابر این شخصیت 

عظیم انسان آفرین و انسان ساز تواضع نشان می دهد.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان اضافه کرد: نکته دیگری که دشــمنان 
در تبلیغــات خود از طریق رســانه انگلیسیشــان اعــالم می کنند، این 
اســت که نیروهایی که در گام دوم انقالب برای توســعه قدرت نظام 
در سراســر منطقــه به وجود آمده انــد، میراث فکری آیت هللا مصباح 
یزدی هســتند. این تعبیر دشــمن هم ما را به اثر مهم دیگری از آثار 

وجــودی اش متوجــه می کنــد.وی ادامــه داد: هــم  اکنــون کــه مرحوم 
مصبــاح یــزدی نامــه عمل خودشــان را ماالمــال از مجاهــده، مبارزه، 
خیرات و برکات و خدمات عالیه به ساحت ربانی وجود مقدس امام 
زمان)عج( می بینند، شاید اگر این همه خیرات و برکات نبود و فقط 
مسلمان شدن احسان طبری بود، همین یک جریان در نامه اعمال 

ایشان برای روسپیدی در مقابل پیامبر اکرم)ص( کافی بود.
آیت هللا علم الهدی با اشاره به خطر وجود احسان طبری افزود: در 
ســال های پیــروزی انقالب اســالمی، عالمه جعفری خطــاب به من 
در کمیته انقالب گفت »خطر احســان طبری را دســت کم نگیرید. 
خطــر نفــاق از همه باالتر اســت«. او بزرگ ترین نظریه پــرداز جریان 
مارکسیسم در منطقه بود. در مباحثاتی که با حضور شهید مظلوم 
بهشــتی در صداوســیما بین عالمه مصباح یزدی و احســان طبری 
برگزار می شــد، او نه  تنها شکســت خورد و مجاب شــد، بلکه تحت 
تأثیــر نفــود معنــوی آیت هللا مصباح، اعالم مســلمانی کــرد و کتاب 

»کج راهه« را نوشت.

شرکت های دانش بنیان و گروه های خالق بخوانند  

 مركز نوآوری مدیریت عالی حرم مطهر رضوی
 چشم به راه ایده های نو

بــه همــت مركز نــوآوری مدیریت عالی حرم مطهر رضــوی، دومین فراخوان 
جــذب ایده هــای نوآورانــه بــا هــدف رفــاه و تكریــم زائــران و مجــاوران امــام 
رضا)ع( منتشــر شــد.مركز نوآوری مدیریت عالی حرم مطهر رضوی دومین 
فراخوان جذب ایده های نوآورانه در حرم منور رضوی را منتشــر کرد.انتشــار 
نخســتین فراخــوان جــذب ایده هــا که امســال در زمینه تولیــد محلول های 
ضدعفونی کننده گیاهی و متناســب با شــرایط کرونایی منتشــر شده بود با 

استقبال چشمگیری به ویژه از سوی شرکت های دانش بنیان روبه رو شد.
حمایت از كسب وكار شركت های خالق و دانش بنیان و شناسایی محصوالت 
و خدمــات نوآورانــه در راســتای رفــاه و تكریــم زائــران و مجاوران بــارگاه منور 
رضوی از جمله مهم ترین اهدافی است که دومین فراخوان جذب ایده های 

نوآورانه آن را دنبال می کند.
شــرکت های دانش بنیــان و همچنیــن گروه هــای خــالق و مبتکر و دارای 
ایده از سراســر کشــور تا امروز فرصت دارند ایده های خود را در لینك 

http://www.kstp.ir/mahfelrazavi ثبت کنند.
پس از پایان مهلت ارسال، آثار ارسال شده داوری و از بین طرح های ارائه شده 
چهار طرح انتخاب و زمینه اجرای آن ها در حرم مطهر رضوی فراهم خواهد شد.

تهیه کننده مستند »خادم الرضا« مطرح کرد

  روایتی متفاوت از ارادت سردار سلیمانی
 به امام هشتم 

تهیه کننــده مســتند خادم الرضــا 
گفــت: ایــن مســتند بــه زوایــای 
دانش آموختگی شهید حاج قاسم 
سلیمانی در مکتب اهل بیت)ع( 

می پردازد.
تهیه کننــده  ســمیعی،  هــادی 
مســتند خادم الرضــا بــه بررســی 
روند ساخت این مستند پرداخت 
شــیفتگی  و  ارادت  گفــت:  و 

حاج قاسم سلیمانی به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( تاکنون به شکل های 
مختلفی ارائه شــده، اما توســل ایشــان به حضرت رضا)ع( در مشــکالت و 
ســختی ها زاویه ای دیگر از زندگی این ســردار غیور جهان اســالم اســت که 
در مســتند خادم الرضا به آن پرداخته شــده اســت.وی تصریح کرد: ســبک 
و شــیوه زندگی ایشــان، بسیار شبیه به سبک زندگی حضرت رضا)ع( بوده 
است. همان طور که حضرت آقا در کتاب انسان 250 ساله می فرمایند: امام 
رضا)ع( مجاهد دائمی خســتگی ناپذیر بودند، حاج قاســم هم دقیقاً همین 
طور بودند، خســته نمی شــدند و همــواره در حال مجاهــدت بودند. رأفت و 
مهربانی ایشــان معروف اســت و ایشــان رأفت و مهربانیشــان را هم از امام 
رضا)ع( گرفته اند همان طور که بخشــی از آن را در مســتندهای مختلف به 

فرزندان شهدا نشان می دهند.
وی ادامه داد: مستند خادم الرضا به مدت 28 دقیقه و به سفارش مدیریت 
رســانه های صوتــی و تصویری آســتان قــدس رضوی تهیه شــده و تاکنون از 

شبکه های یک، دو، سه، چهار، قرآن، افق و مستند روی آنتن رفته است.
تهیه کننده مستند خادم الرضا)ع( با اشاره به اینکه برای تولید این مستند 
تحقیقات کاملی انجام پذیرفت، ادامه داد: گفت وگو با خادمان بارگاه منور رضوی 
که با ایشان از نزدیک مراوداتی داشتند مهم ترین بخش این مستند است.

شرکت )سهامی عام ( نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد :
اقالم مورد نیاز خودش�امل جعبه کارتن 5 الیه همراه با چاپ لوگو، مقوا 
3 ال وس�ط  کارتن -کیسه پلی پروپیلن بسته بندی �  پالستیک بسته بندی 
)نایلک�س(� الی�ه مقوا 3 ال- دوک پالس�تیکی اپن ان�د متقاضیان محترم 
می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت اخذ فرم مشخصات 
ش�رکت در مناقصه  به آدرس فدائیان اسالم چهار راه نخریسی روبروی 
فدائی�ان 15 جنب حس�ینیه امام ش�رکت نخریس�ی و نس�اجی خس�روی 

خراسان  مراجعه نمایند.
تلفن تماس 051-33410081

زم�ان ارائه پیش�نهادات همه روزه از س�اعت 9 الی 14 ب�ه جز روزهای 
تعطیل می باشد.

آگهی مناقصه نوبت دوم  
شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان
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در اج�رای م�اده 27 قان�ون الحاق برخی م�واد به قانون تنظیم بخش�ی از مق�ررات مالی دولت)2( و دس�تور العمل ش�ماره1342590 
مورخ96/5/25 ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی 

با بخش غیر دولتی واجد شرایط مشارکت نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت میش�ود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد فراخوان از تاریخ 99/10/16 تا 99/10/27  به سایت 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی )اطالعیه ها ( به ادرس www.khrtvto.ir مراجعه نمایند. 

میزان سرمایه گذاریمدل واگذارینشانی پروژهنام پروژهردیف
 ) میلیون ریال(

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای1
 شهرک صنعتی توس

مشهد-شهرک صنعتی توس- 
BOT5.489فاز 3-قطعه 850

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 2
صنعتی مشهد)جاده کالت(

مشهد، شهرک صنعتی مشهد، 
BOT26.303جاده کالت، فاز 3

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 3
صنعتی کاویان فریمان

مشهد، شهرک صنعتي کاویان، 
BOT25.169جاده فریمان، بلوک خدمات

*متقاضیان می بایس�ت حداکثر تا پایان وقت اداری 99/11/11 اس�ناد تکمیل شده را به صورت در بسته به دبیرخانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان رضوی تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )دو مرحله ای( نوبت اول

/ع
99
10
49
9

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر داردس�ه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب ش�رب و خدمات مشترکین در شهرستان های بجستان 
و تربت جام و گلبهار طبق جدول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1399/10/13 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 

بجستان
2099001446000116

14/417/463/073 ریال
چهارده میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و چهارصد و 

شصت و سه هزار و هفتاد و سه ریال

523.000.000 ریال 
)  پانصد و بیست و سه میلیون  ریال (

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 2
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان تربت جام

2099001446000117
27/641/480/878 ریال 

بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون و 
چهارصد و هشتاد هزار و  هشتصد و هفتاد و هشت ریال

920.000.000ریال 
)نهصد و بیست میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان گلبهار

2099001446000118
5/133/390/056 ریال 

پنج میلیارد ویکصد و سی و سه میلیون و سیصد و نود  
هزار و پنجاه و شش ریال

245.000.000 ریال
)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه:   1399/10/23 ب – مهلت تحویل پیشنهادها: 04  /1399/11     هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی   شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

99
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آب سر چشمه ی حیات است ،بدون آب زندگی و جود نخواهد داشت.
  »آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم

,ع
99
10
43
6

آگهی مناقصــه- نوبت دوم
)  ارزیابی كیفی  (  شماره مجوز :1399/5728

1( مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
نص��ب   و  توس��عه ش��بکه   : مناقص��ه  موض��وع   )2

انش��عابات ، نصب كنتور و رگالتور در سطح نواحی گازرسانی تربت 
جام، تایباد ،فریمان و سرخس 

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از 

سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور 
اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی

4(  دریاف��ت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی: از س��ایت مذكور 
از س��اعت 08:00 مورخ 99/10/13 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/20 

اعالم شده در سامانه ستاد
5(  بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات 

مربوط��ه مطاب��ق مندرجات آن: در س��ایت مذكور تا س��اعت 14:30 
مورخ 99/11/07 اعالم شده در سامانه ستاد

6(  نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت50659ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای 
ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد .
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن  ای��ن آگه��ی، در س��ایت

WWW.nigc-khrz.ir   امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب 
اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051

 تماس بگیرید.  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شرکت )سهامی عام ( نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد :
اقالم مورد نیاز خودش�امل جعبه کارتن 5 الیه همراه با چاپ لوگو، مقوا 
3 ال وس�ط  کارتن -کیسه پلی پروپیلن بسته بندی �  پالستیک بسته بندی 
)نایلک�س(� الی�ه مقوا 3 ال- دوک پالس�تیکی اپن ان�د متقاضیان محترم 
می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت اخذ فرم مشخصات 
ش�رکت در مناقصه  به آدرس فدائیان اسالم چهار راه نخریسی روبروی 
فدائی�ان 15 جنب حس�ینیه امام ش�رکت نخریس�ی و نس�اجی خس�روی 

خراسان  مراجعه نمایند.
تلفن تماس 051-33410081

زم�ان ارائه پیش�نهادات همه روزه از س�اعت 9 الی 14 ب�ه جز روزهای 
تعطیل می باشد.

آگهی مناقصه نوبت دوم  
شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان

/ع
99
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در اج�رای م�اده 27 قان�ون الحاق برخی م�واد به قانون تنظیم بخش�ی از مق�ررات مالی دولت)2( و دس�تور العمل ش�ماره1342590 
مورخ96/5/25 ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی 

با بخش غیر دولتی واجد شرایط مشارکت نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت میش�ود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد فراخوان از تاریخ 99/10/16 تا 99/10/27  به سایت 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی )اطالعیه ها ( به ادرس www.khrtvto.ir مراجعه نمایند. 

میزان سرمایه گذاریمدل واگذارینشانی پروژهنام پروژهردیف
 ) میلیون ریال(

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای1
 شهرک صنعتی توس

مشهد-شهرک صنعتی توس- 
BOT5.489فاز 3-قطعه 850

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 2
صنعتی مشهد)جاده کالت(

مشهد، شهرک صنعتی مشهد، 
BOT26.303جاده کالت، فاز 3

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 3
صنعتی کاویان فریمان

مشهد، شهرک صنعتي کاویان، 
BOT25.169جاده فریمان، بلوک خدمات

*متقاضیان می بایس�ت حداکثر تا پایان وقت اداری 99/11/11 اس�ناد تکمیل شده را به صورت در بسته به دبیرخانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان رضوی تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )دو مرحله ای( نوبت اول

/ع
99
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49
9

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر داردس�ه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب ش�رب و خدمات مشترکین در شهرستان های بجستان 
و تربت جام و گلبهار طبق جدول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1399/10/13 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 

بجستان
2099001446000116

14/417/463/073 ریال
چهارده میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و چهارصد و 

شصت و سه هزار و هفتاد و سه ریال
523.000.000 ریال 

)  پانصد و بیست و سه میلیون  ریال (

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 2
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان تربت جام

2099001446000117
27/641/480/878 ریال 

بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون و 
چهارصد و هشتاد هزار و  هشتصد و هفتاد و هشت ریال

920.000.000ریال 
)نهصد و بیست میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان گلبهار

2099001446000118
5/133/390/056 ریال 

پنج میلیارد ویکصد و سی و سه میلیون و سیصد و نود  
هزار و پنجاه و شش ریال

245.000.000 ریال
)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه:   1399/10/23 ب – مهلت تحویل پیشنهادها: 04  /1399/11     هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی   شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب سر چشمه ی حیات است ،بدون آب زندگی و جود نخواهد داشت.
  »آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم
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99
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43
6

آگهی مناقصــه- نوبت دوم
)  ارزیابی كیفی  (  شماره مجوز :1399/5728

1( مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
نص��ب   و  توس��عه ش��بکه   : مناقص��ه  موض��وع   )2

انش��عابات ، نصب كنتور و رگالتور در سطح نواحی گازرسانی تربت 
جام، تایباد ،فریمان و سرخس 

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از 

سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور 
اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی

4(  دریاف��ت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی: از س��ایت مذكور 
از س��اعت 08:00 مورخ 99/10/13 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/20 

اعالم شده در سامانه ستاد
5(  بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات 

مربوط��ه مطاب��ق مندرجات آن: در س��ایت مذكور تا س��اعت 14:30 
مورخ 99/11/07 اعالم شده در سامانه ستاد

6(  نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت50659ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای 
ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد .
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن  ای��ن آگه��ی، در س��ایت

WWW.nigc-khrz.ir   امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب 
اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051

 تماس بگیرید.  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران اندیشهاندیشه4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  بیش از یک سوم رتبه های دوشنبه  15 دی 1399 20 جمادی االول 1442 4 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9434 

 زیر هزار از منطقه یک تهران بودند!
از میان رتبه های برتر کنکور ۹۹ فقط 
3 درصــد متعلــق به مــدارس دولتی 
از  قبول شــدگان  درصــد  و ۷۰  بــوده 
از  درصــد   ۱۴ تیزهوشــان،  مــدارس 
و  ۱3درصــد  غیرانتفاعــی  مــدارس 
بوده انــد.  نمونــه دولتــی  مــدارس  از 
از طرفــی دیگــر گران تریــن مــدارس 
شــهریه های  تهــران  در  غیردولتــی 
بیش از ۱۰۰ میلیونی دارند و متوسط 
شهریه مدارس غیردولتی در متوسطه اول و دوم ۱۱ و ۱3 میلیون تومان است. 
همچنیــن از میــان ۴۰ نفــر رتبه هــای برتر کنکــور ۹۹، ۱۱ نفر تهرانی هســتند؛ 
بیشتر نفرات برتر از مدارس خاص و غیردولتی اند و از میان ۴۰ نفر برتر، ۱۲ 

نفر دختر و ۲۸ نفر پسرند.
به گزارش قدس و به نقل از خبرگزاری ایرنا، رضا امیدی؛ جامعه شناس و عضو 
هیئــت علمی دانشــگاه عالمه  طباطبایی در همین خصــوص می گوید: چند 
سالی است که مقرر شده منابع حاصل از مالیات بنیاد ها و نهاد های انقالبی 
به توســعه عدالت آموزشــی در مناطق محروم اختصاص یابد؛ موضوعی که 
تاکنون محقق نشــده اســت. در تدوین الیحه بودجه ســال ۱3۹۹ دولت فقط 
حدود ۱۶ میلیارد تومان مالیات برای این بنیاد ها پیش بینی کرده بود که این 
رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به بیش از هزار و 5۰۰ میلیارد تومان افزایش 
یافــت. رقمــی که بنا بر قانون باید صرف توســعه عدالت آموزشــی در مناطق 
محــروم شــود.امیدی ادامــه می دهــد: در الیحــه بودجه ۱3۹۹ اعتبار بیشــتر 
برنامه هــای مربــوط بــه آمــوزش در مناطق محروم در مقایســه با ســال ۱3۹۸ 
کاهــش یافــت؛ در حالی که دانش آموزانی که زیر پوشــش ایــن برنامه ها قرار 
دارند، بیشــتر شــده است. تهیه کتاب های درسی نیم بها و رایگان در مناطق 
محروم،هزینه رفت و آمد دانش آموزان مناطق محروم، پوشش دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل در اســتان های هدف و آموزش پیش دبســتانی در مناطق 
دوزبانه برخی از برنامه هایی هستند که اعتبار آن ها کاهش یافته؛ این جدا از 
کمبود های شدیدی است که به لحاظ امکانات زیرساختی در مناطق محروم 

وجود دارد؛ از نبود مدرسه گرفته تا مدارس غیراستاندارد و تخریبی.
وی ادامه می دهد: این بدیهی است که مالیات پیش بینی شده رقمی نیست 
کــه بتوانــد عدالــت آموزشــی را محقــق کنــد و از ســویی عدالت آموزشــی در 
اقتصاد سیاســی بی اعتبار شــده، اما با توجه به فلسفه تأسیس این بنیاد ها 
حداقل انتظار این است که این منبع را پوچ نکنند و با حداکثر توان مالی و 

فنی در خدمت تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم باشند.
بــه گفتــه وی، امروزه میانگین ســهم دولت از تأمین مخــارج آموزش عمومی 
در جهــان حــدود ۸۷ درصــد اســت. این میزان در اروپا حــدود ۹۰ درصد و در 
۱۲ کشــور اروپایی، دولت بیش از ۹۹ درصد مخارج آموزش عمومی را تأمین 
می کنــد. امــا ایــن نســبت در ایران بین ۶۰ تــا ۶5 درصد برآورد می شــود؛ این 
برآورد بدون لحاظ بازار سایه آموزش )بازار کنکور و کالس های تقویتی، نشر 

کتاب های کمک آموزشی و...( است.

دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی »
ایــن پژوهشــگر ادامــه می دهــد: یعنــی اگــر ســهم بــازار ســایه نیز بــه مخارج 
آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در باالترین 
برآورد حدود 55 درصد خواهد بود. نکته قابل توجه این اســت که این روند 
کاهــش مشــارکت دولت در تأمین مالی آمــوزش در یک دهه اخیر وضعیت 
نگران کننده ای یافته و در عمل شاهد دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به 
بنگاه اقتصادی و کار و کاســبی هســتیم؛ به  طوری  که برخی وزیران آموزش 
 و پــرورش مأموریــت اصلــی خود را بــر درآمدزایی مدارس متمرکــز کرده و در 
این راستا تالش می کنند قوانین باالدستی را یا دور بزنند یا با تفسیر به رأی 

قوانین، برنامه های تبدیل مدارس به بنگاه را پیش ببرند.
امیــدی می افزایــد: بــرای مثال، در ســال ۱3۹3 وزیر وقت آمــوزش  و پرورش با 
تفسیر به رأی تبصره 3 قانون بودجه، اصرار داشت مدارسی را که در موقعیت 
تجــاری قــرار دارنــد از طریــق تغییــر کاربــری به مراکــز اداری و تجــاری تبدیل 
کند. هر چند قانون گذاران این تفسیر را نپذیرفتند، اما آموزش  و پرورش این 
سیاســت را از طریق مغازه ســازی در مدارس، اجاره  دادن همه یا بخشــی از 

ساختمان مدرسه به بنگاه های اقتصادی و... پیش برد.
وی تشــریح می کنــد: سیاســت دیگــری کــه در ســال های اخیــر در راســتای 
دگردیســی مــدارس بــه بنــگاه اقتصــادی در دســتور کار قــرار گرفتــه، خریــد 

خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. 

گزارش

پرسش ها، غیراستاندارد و تحقیرآمیز طراحی  می شوند   احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جدول نمرات کسب شده دانش آموزان در کنکور 9۷ به تسنیم 
گفته است: ۸0 درصد دانش آموزانی که در رشته ریاضی فیزیک در کنکور شرکت کردند، در درس ریاضی کمتر از 2 از 20 را بدست آوردند و عجیب تر اینکه در زبان فارسی، ۶1 درصد کمتر از 2 گرفتند. این اعداد 

سخت گیری نیست بلکه پرسش ها، غیراستاندارد و تحقیرآمیز است. دانش آموز با گرفتن این نمرات در طول زندگی اش تحقیر می شود. استیصالی که به خانواده دست می دهد، تا پایان عمر همراه بچه خواهد بود.

اخیر  سال های  این  در  کنکور  خدائی     
تغییرات مختلفی کرده است؛ اما همچنان 
تنها  تقریباً  و  پابرجاست  ساختار،  این 
ورود  برای  شایستگی ها  تشخیص  سنجه 
به دانشگاه قلمداد می شود. گاهی از طرف 
عموم مردم و نخبگان اعتراض هایی به این 
ساختار می شود، اما راه حل های جایگزین 
هم عمدتاً یا قابلیت تحقق ندارند یا تداوم 
همین ساختار فعلی است. به همین بهانه 
پژوهشگر  تراب زاده،  محمدصادق  دکتر  با 
دانشگاه  رشد  مرکز  عدالت پژوهی  هسته 
تا  نشستیم  گفت وگو  به  صادق)ع(  امام 
و  آموزشی  عدالت  نسبت  بررسی  ضمن 
از وضعیت  عبور  برای  ایشان  کنکور، طرح 

فعلی را با هم بشنویم.
 

 آقای دکتر! تعریف شما از عدالت آموزشی  
شــناخته  مؤلفه هایــی  چــه  بــا  و  چیســت 

می شود؟
در مــورد عدالت آموزشــی تعاریف متعددی 
مطــرح کردنــد کــه عمومــاً ناظــر بــه مســئله 
دسترســی و فرصــت برابــر اســت، هــم در 
ادبیــات ســند ۲۰3۰ و هــم در ســند تحــول 
این گونه تعریف شده است. اما به نظر من 
تعریــف جامع تــر از عدالــت آموزشــی یعنــی 
دسترســی بــه قابلیــت اســتفاده از آمــوزش 

مناسب و متناسب. 
ایــن تعریــف ســه رکــن محتــوا، دسترســی و 
ایــن ســه رکــن محتوایــی  از  قابلیــت دارد. 
تولید می شود که آن زمان می گوییم عدالت 

آموزشی محقق شده است.
مســئله عدالت آموزشــی این اســت که یک 
محتوای مناســب خود را چگونه در خدمت 
مخاطبــان قــرار دهیــم و آن هــا هــم بتواننــد 

استفاده کنند.
رکــن دوم مســئله دسترســی اســت؛ ادبیات 
فرصــت برابــر، فریب دهنــده اســت. فرصت 
برابــر مربوط به زمانی اســت کــه زمینه برابر 
داشته باشد در حالی که ما در یک فرصت 
نابرابــر هســتیم. ایــن ادبیات همــان ادبیات 
انســان های  یعنــی  کــه  اســت  آزاد  رقابــت 
مختلف وارد رقابت می شــوند و کسی برنده 
است که پیشینه قوی تری داشته باشد. این 
پیشــینه را تاریخ، اجتماع، خانواده، اقتصاد 
و غیــره مــی آورد. بنابرایــن اتــکا بــه تعریــف 
و  نیســت  درســتی  تعریــف  برابــر،  فرصــت 
همچنین برابری سازی یکسان هم نادرست 

است چون به تنوع ها توجه نمی کند.
مؤلفه ســوم، مؤلفه قابلیت است. در مؤلفه 
قابلیــت نکتــه ایــن اســت که به صــرف ارائه 
مســئله  دانش آمــوز  بــه  آموزشــی  کیفیــت 

حل نمی شــود، چون وقتی این ســاختارهای 
یــا  ناتوانــی در فــرد  یــا  اســتضعاف هســت 
خانــواده اش وجــود دارد اساســاً اســتفاده از 
هــر نــوع تعلیــم و تربیــت بــا کیفیتی ســلب 
خدمــات  ارائــه  صــرف  بــه  پــس  می شــود. 
آموزشــی مســئله ای حــل نمی شــود؛ چرا که 
مــا در تعریــف عدالــت آموزشــی گفتیم باید 
و حتمــاً خدمــات  باشــد  اســتفاده  قابلیــت 

دریافت شود. 
وقتــی خدمات دریافت نمی شــود و مشــکل 
از ســاختارهای توزیع و نوع محتوای ماست 
عمالً عدالت آموزشی آن طور که هست رقم 
نمی خــورد. شــما ممکن اســت محتوایی در 
شــاد یا تلویزیون ارائه دهید ولی این محتوا 
بــرای طبقــه خاصی باشــد؛ چرا کــه خانواده 
ســاختار دریافتــی نــدارد و ابــزاری نــدارد که 

آموزش را دریافت کند. 
گاهــی همــه چیــز در اختیار اســت امــا مادر 
سواد امال گفتن ندارد. اکنون نظام آموزشی 
مــا هــم روی مؤلفــه محتوا، هم دسترســی و 
هم قابلیت باید برنامه داشــته باشــد و گرنه 

بی عدالتی همچنان وجود خواهد داشت. 

در عمده بحث ها درباره عدالت آموزشی،   
به بعد اقتصادی آن توجه می کنند در حالی 
کــه بــا وجــه دیگــری از بی عدالتــی روبــه رو 
هســتیم کــه کنکــور ســبب حفــظ محــوری 
علمــی  مســلخ  نوعــی  بــه  ایــن  و  می شــود 
نخبــگان شــده اســت، قــدرت ابــداع و تفکر 
نقادانــه آن هــا را ســرکوب می کنــد، عدالــت 
آموزشی در این وجه چگونه رقم می خورد؟

مســئله اساســی در کنکــور حافظه محــوری 
صــرف یــا حجم تقاضایش نیســت کــه مثالً 
چه تعداد می روند رشته پزشکی؟ مسئله را 

بایــد بازتعریف کرد. ما برای ورود به آموزش 
عالی نیازمند یک غربال گری هستیم، یعنی 
آمــوزش عالــی نیاز بــه ورودی هایــی دارد که 
باید شایســتگی این ورودی ها را احراز کنند 
بــرای اینکــه وارد ایــن فضا شــوند، یعنی هر 
رشــته ای و کدرشــته ای دانشــگاهی ممکــن 
است برای غرض خاصی تعبیه شده باشد، 
معنی ندارد شــما یک آزمون بگیرید و همه 
را پخــش کنیــد. ایــن یعنی نظام ســنجش و 
پذیرش ما شایستگی افراد برای کدرشته ها 

را نمی سنجد. 
اتفاقــی کــه بایــد بیفتــد این اســت کــه نظام 
سنجش و پذیرش باید بر اساس شایستگی 
داوطلبــان ورود بــه هــر کدرشــته خــودش را 
بازطراحــی کنــد. از ایــن منظــر کنکــور فعلی 
هیچ نســبتی ندارد، حاال شــما چه ســهمیه 
بدهیــد یــا ندهیــد فایــده ای نــدارد. اساســاً 
کــه  اســت  مثبتــی  تبعیــض  یــک  ســهمیه 
اصلــش خیلی عادالنه نیســت ولو اینکه به 

مناطق محروم می دهیم.
 هیــچ دلیلــی نــدارد کســی کــه شایســتگی 
نــدارد، شــما بــا ســهمیه پرتابــش کنیــد بــاال 
و از طرفــی عــده ای بــه خاطــر فن تســت زنی 
پرتاب می شــوند و از آن طرف کنکور دســت 
گذاشــته روی محتوایــی کــه می گویــد یــک 
شــما  یعنــی  اســت.  اســتاندارد  محتــوای 
مجبوریــد تنوع انســانی و نیازهای اجتماعی 
را کنار بزنید که این مســئله هیچ نســبتی با 

عدالت آموزشی ندارد.
مســئله ما حجم تقاضا نیست که بخواهیم 
ایــن را بشــکنیم. ایــن مطالبــات بی مبنایــی 
اســت که بــر جریان هــای مطالبه گــر عدالت 
آموزشــی غلبه یافته اســت. اتفاقــی که باید 
بیفتد این است که دانشگاه ها باید نیازهای 

خــود را بــر اســاس شایســتگی های ورودی 
تعریــف کنند نه افرادی که تســت بیشــتر و 
تراز باالتری دارند که هیچ نســبتی با عالقه، 

استعداد و مهارت هایشان ندارد.
براســاس ظرفیــت موجــود اگــر نخواهیم   

ایده آل گرا باشیم، سنجه های تشخیص این 
شایستگی چیست؟

مؤلفه های شایسته مدارانه ای مانند انگیزه و 
دانش نســبت به آن رشــته، دانش یادگیری 
که در دوران آموزش و پرورش بدست آورده، 
هوش هــای چندگانــه، مهارت هــای مختلــف 
درون فــردی  میان فــردی،  مهارت هــای  مثــل 
بحــث  اجتماعــی.  مختلــف  مهارت هــای  و 
می توانــد  اندکــی  هــم  شخصیت شناســی 
این هــا  بگیــرد.  قــرار  معیــار  و  کنــد  ورود 
مجموعــه مؤلفه هایــی اســت کــه می توانــد 
بســته شایســتگی ها را تعریف کنــد. قاعدتاً 

مــا در همــه  این هــا هــم باید 
قاعده گــذاری کنیــم و امکان 

سنجش بگذاریم.
هــر  کــه  اســت  ایــن  نکتــه 
طبــق  دانشــگاهی  کدرشــته 
قواعــدی کــه گذاشــتیم بایــد 
بیایــد تعریــف کند مثــالً برای 
رشــته برق شریف چه مقدار 
داریــم  نیــاز  را  مؤلفه هــا  از 
چــه  عمــران  رشــته  بــرای  و 
مقدار؟ اینجا شــما مجبورید 
انتخــاب کنیــد و در بعضــی 
خودتــان  مجبوریــد  مواقــع 
اســتعداد  دهیــد.  ســوق  را 
تحصیلــی را بایــد بازتعریــف 
کــرد و امتحانات متوســطه را 
براســاس ســنجش یادگیری 
ســنجش  نــه  کــرد  برگــزار 
آموزش هــای کتــاب درســی. 
بایــد شخصیت ســنجی هــم 
و  مهارت افزایــی  داد.  انجــام 
زمینه ســازی بروز استعدادها 
هدایــت  بازتعریــف  در 

تحصیلی اتفاق می افتد. تغییراتی 
بایــد بــه وجــود بیایــد و به نظــر با یــک برنامه 
چهارساله می توانیم این تغییرات را رقم بزنیم.

به نظر شما کنکور چقدر ما را متوقف به   
این کرده که تنها مسیر موفقیت رسیدن به 

دانشگاه است؟
یک مسئله ای به صورت تاریخی، اجتماعی 
در جامعه ایرانی وجود دارد که راه موفقیت 
از مســیر مدرسه و مدرسه هم دوره آمادگی 
ورود  از  هــم  موفقیــت  و  اســت  دانشــگاه 

بــه دانشــگاه اســت. ورود بــه دانشــگاه هــر 
جــوری باشــد همــه تابــع آن تغییــر خواهند 
کــرد. حــاال پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه از 
همیــن اشــکال کــه همــه می خواهنــد وارد 
دانشــگاه بشــوند نوعی غربال گــری بگذارید 
که آگاهی بخش هم باشــد. یعنی در مســیر 
غربال گــری چند ســاله فرد متوجه می شــود 
نــه مســیر موفقیت اینجاســت و نه خودش 
به درد این فضا می خورد و این ریزش اتفاق 
می افتــد. مشــکل مــا این نیســت کــه مردم 
ایــن گونــه فکــر می کننــد، نــه! واقعیــت این 
اســت که ســاختارهای اجتماعی-اقتصادی 
مــا این گونه پایه ریزی شــده اســت که شــما 
از ثبت نــام ریاســت جمهــوری و مجلــس تــا 
ازدواج و شغل مدرک الزم دارید. وقتی همه 
چیز گره خورده به مدرک گرایی و دانشــگاه، 
از خانواده هــا نمی شــود توقــع داشــت ایــن 
گونه فکر نکنند. ما باید دست 
تغییــری  نقطــه  روی  بگذاریــم 
کــه هــم ذهنیت هــا را اصــالح 
کنــد و هــم مســیر را بــاز کنــد. 
مــا متأســفانه بــرای اینکه افراد 
کننــد،  اجتماعــی  مشــارکت 
یعنــی  نکردیــم،  نهادســازی 
خانم ها تنها مســیر مشــارکت 
اجتماعی را رفتن به دانشــگاه 
ایــن  بــا  آقایــان  یــا  می داننــد 
نــرخ بیــکاری بــاال تنهــا مســیر 
اشــتغال را از مســیر دانشــگاه 
اصالحــات  پــس  می داننــد. 
بایــد  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

انجام داد. 
چــه  کنکــور  موضــوع  در  امــا 
می شــود کرد؟ باید دانشگاه ها 
کدرشته هایشــان  براســاس 
اینکــه  نــه  کننــد  نیــاز  اعــالم 
بگوینــد چند نفــر بلکه بگویند 
می خواهنــد؟  آدم هایــی  چــه 
وقتی این ســؤال را از دانشگاه 
بپرســیم، باید پاســخ بدهد که 
این ورودی ها و رشته ها را برای چه 
نیــازی می خواهم. ضمــن اینکه آن فرایندی 
که عرض کردم، فرد را به این گزینه می رساند 
که دانشــگاه های فعلــی لزوماً فایده ای ندارد 
و به این می رســد که خودش استعدادهایی 
ســرمایه گذاری  آن  روی  می توانــد  کــه  دارد 
کنــد. حتــی شــاید به این می رســد کــه مثالً 
من که از خون می ترســم و نمی توانم رشــته 
پزشــکی انتخاب کنم، پس تقاضای بی مورد 
نمی کند و لشکر شکست خوردگان کنکور را 

تشکیل نمی دهد.

نقد و بررسی یک طرح عملیاتی در موضوع کنکور و آثار اجتماعی آن

استعداد تحصیلی را باید باز تعریف کرد

واقعیت این است که 
ساختارهای اجتماعی- 
اقتصادی ما این گونه 

پایه ریزی شده که 
شما برای ثبت نام 
ریاست جمهوری و 
مجلس تا ازدواج و 
شغل مدرک الزم 
دارید. وقتی همه 
چیز گره خورده 
به مدرک گرایی و 

دانشگاه، از خانواده ها 
نمی شود توقع داشت 
این طوری فکر نکنند 

بـــــــرش
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اینجان���ب هانی���ه کاظم���ی مال���ک خ���ودروی 206 
به ش���ماره شاس���ی 83607136 و ش���ماره موتور 
اس���ناد  فق���دان  عل���ت  ب���ه   10FSM84648070
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو
مف
هی
آگ

برگ سبز،سند کمپانی،سند محضری و کارت خودروی 
سمندEF7 مدل 1396 رنگ سفید به شماره انتظامی 
 147H0331748 919س35 ایران 12  ش���ماره موتور
ب���ه   NAACJ1JE8HF232857 و ش���ماره شاس���ی
مالکیت علیرضا روش���ندل مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
10
50
2
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مف
ی
گه
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ب���رگ س���بز خ���ودروی 206 م���دل 97 رن���گ س���فید 
  36 ای���ران  384ص88  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
شاس���ی  ش���ماره  و   182A0016925 موت���ور  ش���ماره 
محم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAAP03EEXJJ525754
مجید ساالری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
10
47
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برگ س���بز خودرو کامیون���ت ون زامی���اد  مدل 1399 
رن���گ آبی روغنی به ش���ماره موتور Z24823480Z و 
شماره شاس���ی NAZPL140BL0561390 به شماره 
انتظام���ی 288 ص 73 ایران 52 به مالکیت س���ید 
علی محمد زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف
ی
گه
آ

کارت ، س���ند ،پ���اک وکلیه مدارک موتور س���یکلت 
بش���ماره انتظامی : 15515 791 مدل 1382  ش���ماره 
  KA830100310 : موتور: 730910380  شماره شاسی
متعل���ق به جن���اب آقای احمدعل���ی صحرایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصل پروانه حمل س���اح ش���کاری ساچمه زنی 2 
لول کنار هم به شماره سریال 1607478 متعلق 
ب���ه آقای عل���ی اجاقلو مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری پراید GTXI مدل 1386 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موتور 1987642 و ش���ماره 
شاس���ی S1412286124744 به شماره انتظامی 229 
ق 31 ایران 74 به مالکیت وحید وکیلی  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ه ب���رگ س���ند س���فيد موت���ور س���يكلت هن���دا 
م���دل پ���رواز ب ش پ���اك ٧٧٣-٥٢٩٨٣ و ش 
شناس���ايي ش  و   0125N2N390225 موت���ور 

N2N125R9418620 مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار 
ساقط ميباشد
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پروانه کس���ب اینجانب حسن مرادی ده برزویی 
ب���ه کدملی 0732329973 ش���ماره کد شناس���ه 
صنفی 0419429475 به تاریخ صدور 1394/5/12 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است
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برگ سبز سواری پرایدجی تی ایکس آی به رنگ 
نارنج���ی – متالیک مدل 1386 به ش���ماره موتور 
 S1412286037104  1856808 وش���ماره شاس���ی
به ش���ماره پاک 55ج 243- 54 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبارساقط می گردد.  ,ع
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برگ س���بز و س���ند خودرو وانت پی���کان مدل 1385 
رن���گ ش���یری روغنی م���دل 1385 به ش���ماره موتور 
و   30510934 شاس���ی  ش���ماره  و   11285062126
ش���ماره پاک 847 ل 31 ایران 32 به نام اسماعیل 

مجرائیان یزدی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. دی
قو
مف
ی
گه
آ

کارت بازرگانی اینجانب سید کاظم حسینی نژاد
 به ش����ماره 0941522504ص����ادره از اتاق 
بازرگان����ی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ سبز و سند مالکیت خودروی پراید111 مدل 1389 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 576ن87 
ایران 74  ش���ماره موتور 3717145 و ش���ماره شاسی 
S5430089030620 ب���ه مالکی���ت فاطم���ه س���ادات 
حس���ینی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
10
48
0
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه 
ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
مدت موضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه  

به ریال
رتبه و رشته مورد 

نیاز 
 محل تأمین

نوع تضمین شرکت در مناقصهاعتبار

1

اجرای عملیات نگهداری فضای سبز 
تصفیه خانه های فاضالب وسد دوستی 

مشهد 
3657/066/824/2951/561/000/000 ماه

گواهی نامه صالحیت 
رشته کشاورزی پایه 
پنج صادره از سازمان 
برنامه وبودجه کشور

طرحهای 
غیرعمرانی

1.واریز نقدی به حساب جاري 
شماره 100050005 بانكی 

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده بانكی
2

اجرای عملیات نگهداری فضای سبز 
تصفیه خانه های آب ومناطق داخل شهر 

مشهد 
3653/446/468/5471/525/000/000 ماه
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کروناماراازمصرفدرستآبغافلنکند
»آگهیمناقصاتعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفی«

1-تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 1399/10/14 لغایت 
1399/10/17 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد و یا 

در س�ایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باش�د .
2- آخری�ن مهلت عودت پاکات اس�ناد ارزیابی کیفی تکمیل ش�ده )س�اعت 

14/20 مورخ 1399/11/01 می باش�د  . 
3-محل تس�لیم اس�نادارزیابی کیفی: مش�هد، خیابان فلس�طین، فلسطین 26، 

دبیرخانه مرکزی ش�رکت آب و فاضالب مش�هد، تلفن37008124 .

4-مدت اعتبار پیش�نهادات از تاری�خ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به مدت 
س�ه ماه می باش�د .

5-پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد ش�رایط اطالعات 
)محل و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه( به اطالع مناقصه گران خواهد رسید 

6-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باش�د.  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ش�رکت آب و فاضالب مش�هد 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
ش�ركت تولیدی و صنعتی چدن خراس�ان 

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 2641 و 
شناسه ملی 10380181597 

بدینوس��یلهازکلی��هصاحب��انس��هامش��رکت
ی��انماین��دگانآن��اندع��وتبهعملم��یآید
درجلس��همجمععموم��یفوقالع��ادهصاحبان
س��هامکهدرس��اعت9صبحم��ورخ99/10/25
درمش��هد– کیلومتر30جادهمش��هدقوچان– 
روبرویجادهش��یرحصار-جنبش��رکتگرمان
گاز–ش��رکتتولی��دیوصنعتیچدنخراس��ان

تشکیلمیگرددحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1– اس��تماعگ��زارشهیئ��تمدی��رهوبازرس
قانونیشرکت

2– اتخ��اذتصمیمنس��بتبهافزایشس��رمایه
ش��رکتازمحلتجدی��دارزیاب��یداراییهای

ثابت
3– اصالحاساسنامه

4– سایرمواردیکهدرصالحیتمجمععمومی
فوقالعادهمیباشد.

هیئتمدیره ع 9
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اطالعیه تکمیل مشخصات سهامداران
شركت ثمین بیهق )سهامی عام(

شماره ثبت 74005 - شناسه ملی 
10380088145

بدینوسیلهازس��هامدارانشرکتثمین
بیه��ق)س��هامیعام(تقاضام��یگرددکه
اگرتاکنوننسبتبهتکمیلاطالعاتخود
دردفت��رامورس��هاماقدامنک��ردهاند،
اطالع��اتخودرابهش��رحزی��ربهصورت
تلفن��ی،ایمیلی��احضوریبرایش��رکت

ارسالنمایند.
اطالعاتموردنیاز:

اطالعاتکاملشناسنامهای،کدملیوکد
بورسی)تصویرکارتملیوشناسنامه(،
ش��مارهحس��اب،نامبانک،نوعحس��ابو
ش��مارهش��با،آدرسکاملمحلاقامتو

کدپستی،شمارهتلفنهمراهوثابت
،05138704114 ش��رکت: ه��ای تلف��ن

05138704122
آدرس:خراس��انرض��وی،مش��هد،بلوار
مجتم��ع 16 هاش��میه نب��ش هاش��میه،

کریستال،طبقهدومواحد201
saminbeihagh75@gmail.com:ایمی��ل
هیئتمدیرهشرکتثمینبیهق)سهامیعام( ع 9

91
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی 
به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو 
ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای 

متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139960313006004323 مورخه 1399/09/09 تقاضای آقاي زینال اکبرنژاد فرزند فیض اهلل مبنی بر صدور س��ند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه قسمتی از پالک 2298 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي محرم اسکندرنژاد 

پرونده هیأت 994 – 98 به مساحت 37 / 140 مترمربع که برای آن پالک 29370 فرعی تعیین شده است .  آ-9910501
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه 1399/10/15 

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1399/10/30 
قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

برگ س���بز سند کمپانی سند محضری و کارت خودرو 
خ���ودروی پرای���د جی تی ایکس آی م���دل 1384 رنگ 
ب���ژ متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 867ی17 ای���ران 
42  ش���ماره موت���ور 01205439 و ش���ماره شاس���ی 
ب���ه مالکی���ت ج���ال خاکش���ور   S1412284568068

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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5روزنامـه صبـح ایـران تاریخ حرمتاریخ حرم
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9434 یادگاری های دیده نشده شیخ بهایی دوشنبه  15 دی 1399 20 جمادی االول 1442 4 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 

 در حرم رضوی 

شــیخ بهایــی؛ بــه ویــژه بــرای زائــران و مجــاوران حــرم رضوی، شــخصیتی 
شــناخته شــده و بســیار محتــرم و مــورد توجه اســت. دربــاره او و دانش و 
مرامش، داســتان هایی نقل می شــود که گاه رنگ و طعم افســانه به خود 
می گیــرد و ایــن، نشــانه توجــه قلب هــای مؤمنــان بــه شــیخ بهایی اســت. 
بســیاری از اقدام های عمرانی شــهر مشهد از جمله ساخت خیابان در دو 
طرف حرم مطهر که بعدها به باالخیابان و پایین خیابان مشــهور شــد، از 

شاهکارهای هنر معماری اوست. 

از لبنان تا ایران»
شــیخ بهایی که اشــعار زیبایش به زبان فارسی، شهره خاص و عام است، 
در سال 953 هـ.ق در شهر بعلبک لبنان به دنیا آمد و در نوجوانی همراه 
پدرش، عزالدین حســین که به دعوت شــاه تهماســب یکم صفوی و برای 
اعتــای مذهــب شــیعه و رونــق بخشــیدن به مــدارس علمیه ایــران راهی 

کشور ما شده  بود، به این سرزمین آمد. 
شــیخ بهایــی بخــش مهمــی از دوران زندگی خود را در ایران ســپری کرد و 
به همین دلیل، بسیاری از آثار وی، به زبان شیرین فارسی است. او پس 
از درگذشت پدرش، به شیخ االسامی هرات منصوب شد و با درگذشت 
پدر همسرش، مقام شیخ االسامی اصفهان را به وی تفویض کردند. شیخ 
بهایی مورد اعتماد و احترام کامل شاه عباس یکم صفوی بود. او در سال 
1010 هـ.ق، همراه با شاه صفوی مسیر اصفهان تا مشهد را به قصد زیارت 
حرم مطهر رضوی و با پای پیاده پیمود. ظاهراً در شــهر مشــهد، مجلس 
درســی برپا کرد که مشــتاقان علم و دانش را از اطراف و اکناف، به ســوی 
خــود جلــب می نمــود. محــل تدریــس او، بعدهــا تبدیل به مدفنش شــد؛ 
جایــی کــه امــروزه مرقد او قرار دارد، در واقع مکانی اســت کــه در روزهای 
حضــور در مشــهد، شــیخ بهایــی در آن تدریس می کرد. او در ســال 1030 
هـ.ق، در 77 ســالگی بدرود حیات گفت. پیکرش را از اصفهان به مشــهد 

حمل کردند و در مکان فعلی به خاک سپردند. 

 یادگارهای مانا»
به غیر از شــاهکارهای هنر معماری شــیخ بهایی که مشــهد را به شــهری 
متمایــز از ایــن نظر تبدیل کرد، از او یادگاری های فراموش شــده ای هم در 
مجموعه اماکن حرم مطهر وجود دارد. از جمله آن ها می توان به شاخص 
ســاعت آفتابی صحن مســجد گوهرشــاد اشــاره کرد که چندی پیش، در 
همین صفحه آن را معرفی کردیم. دیگر یادگاری های این دانشمند بزرگ 
جهان تشیع و فخر عالم اسام، 36 نسخه خطی است که وی وقف حرم 
مطهر کرد و خوشبختانه متن وقف نامه مختصر وی روی قرآن های وقفی 
و خطی حرم مطهر که طی ســال های 1005 تا 1009 هـ.ق وقف شــده اند، با 

خط خود او موجود است.  

سفر به 109 سال  پیش و ورق زدن برگی زرین در تاریخ مسجد گوهرشاد  

تاریخ تأمین روشنایی در قدرت نمایی مشهدی ها در برابر استعماربا تحریم کاالهای خارجی
 حرم مطهر؛ از شمع مومی

 تا چراغ برق
زمــان  از  حرم مطهــر،  در  روشــنایی  موضــوع 
شــکل گیری نخســتین مجموعه اماکن متبرکه، 
ســده های  در  اســت.  بــوده   مدنظــر  همــواره 
نخســتین برخی از زائران هنگام تشــرف به حرم 
و عمومــاً از بــاب نذر، شــمع یــا لوازم روشــنایی را 
بــه آســتان قدس پیشــکش می کردنــد. در میان 
اشیایی که از آن دوران به جا مانده  است، تعداد 
زیادی شــمعدان های نفیس، قندیل و دیوارکوب 
باقــی اســت کــه بخشــی از آن هــا در مــوزه بزرگ 
حــرم نگهــداری می شــوند. از قدیمی تریــن ایــن 
پیشکشی ها می توان به قندیل زرینی اشاره کرد 
که طبق گزارش حافظ ابرو در کتاب »تاریخ« خود، 
شاهرخ تیموری هنگام افتتاح مسجد گوهرشاد، 
آن را به بارگاه منور رضوی اهدا کرد و سال ها از آن 
برای روشنایی روضه منوره استفاده می کردند. در 
میان اسناد آستان قدس رضوی، قدیمی ترین سند 
درباره موضوع روشنایی حرم، مربوط به سال 1011 
هـ.ق و دوران حکومت شــاه عباس صفوی است. 
در ایــن ســند از مصرف مقدار زیادی شــمع های 
مومی و پیه ســوز برای تأمین روشــنایی سخن به 
میان آمده  اســت. در این بین، مشــعل دارانی در 
حــرم حضور داشــتند که کار تنظیــف و تعویض 
شــمع ها و چراغ های پیه سوز را برعهده داشتند. 
کار شمع ریزی و تهیه وسایل روشنایی نیز توسط 
شمّاعان آستان قدس رضوی صورت می گرفت. 
جالب اینجاســت که در اســناد این دوره، نشانی 
موقوفه هــا،  هزینــه  و  نیســت  از خریــد شــمع 
صــرف ســاخت شــمع در کارگاه هــای متعلــق به 
حــرم رضوی می شــد. این رونــد در دوره های بعد 
نیــز کــم و بیش دنبال شــد. همان طور که اشــاره 
کردیم، منبــع تأمین هزینه روشــنایی، موقوفات 
کرامنــدی بــود کــه وقف ایــن امر در حــرم رضوی 
می شــد. با اختراع چــراغ بــرق و ورود آن به ایران 
در دوره مظفرالدین شاه، برای نخستین بار برادران 
رضایوف که از شیعیان قفقاز بودند، یک کارخانه 
بــرق بــرای حرم تهیه کردنــد و از اوایل دهه  1280 
خورشیدی، حرم مطهر با چراغ برق روشن شد و 
هزینه های روشنایی به این امر اختصاص یافت.

سنت های از یاد رفته

نامداران حرم

پایه شمعدان باالسر مبارک    یکی از نفیس ترین اشیایی که در موزه حرم رضوی نگهداری می شود، پایه شمعدانی از جنس برنج است که با توجه به شکل کلی و تزئینات موجود روی آن، به احتمال زیاد در عهد 
ایلخانی ساخته شده است. دلیل شهرت این شمعدانی به »باالسر مبارک«، محل قرار گرفتن آن است. ظاهراً این شمعدانی تا سال 1260 هـ.ق، در جای دیگر و در اختیار شخص دیگری بوده و در این سال، توسط 

کربالیی اسحاق جدیداالسالم، وقف حرم رضوی شده است. این موضوع را می  توان از روی کتیبه شمعدانی متوجه شد.

مشروطه  انقاب  با  روس ها  اسماعیلی    
که  داشتند  اعتقاد  آن ها  بودند.  مخالف 
نفوذی  مشروطه  جنبش  در  انگلیسی ها 
راستای  در  آن  از  درصددند  و  دارند  تمام 
منافع خود بهره بگیرند. موضوع مخالفت با 
مشروطیت، به ویژه پس از استخدام »مورگان 
شوستر« برای سامان دادن به وضعیت مالیه 
ایران، باال گرفت و منجر به صدور اولتیماتوم 
که  شد  روسیه  سوی  از  حجت(  )اتمام 
از سوی  اولتیماتوم، در آذر سال 1290  این 
این  به  رد شد.  قویاً  ملی،  مجلس شورای 
ترتیب، دخالت های روسیه تزاری در ایران 
شدت پیدا کرد. در این بین، شهر مشهد 
به دلیل نزدیکی به مرز روسیه با ایران، یکی 
مداخله جویانه  فعالیت های  کانون های  از 
استعمارگران بود. اخباری که از فعالیت های 
مردم سایر شهرها، به ویژه در آذربایجان به 
گوش مردم مشهد می رسید، آتش قیام علیه 
نفوذ استعمارگران روسی را روشن کرد. »شیخ 

مهدی سلطان المتکلمین«، خطیب زبردست 
در مسجد گوهرشاد سخنرانی پرشوری ایراد 
کرد. او مفاد اولتیماتوم روس ها را برای مردم 
خراسانی«  »آخوند  فتوای  سپس  و  خواند 
مبنی بر ضرورت مقاومت و جهاد با روس های 
بروز  امر سبب  این  کرد.  قرائت  را  متجاوز 

احساسات ضداستعماری شدید در مشهد 
شد. روس ها کوشیدند با نفوذ در صفوف 
مخالفان اولتیماتوم، جو ضدروسی حاکم در 
مشهد را بشکنند، اما موفق نشدند. صدور 
فتوای جهاد بر ضد روس ها از طرف »آخوند 
خراسانی«، موجب تحریم مصرف کاالهای 

مدارس  شاگردان  شد.  مشهد  در  روسی 
مشهد به تشویق معلمانشان، در کوچه و 
ضداستعماری  راهپیمایی  به  دست  بازار 
زدند. علمای مشهد نیز به پیروی از »آخوند 
اعامیه   ای کاالهای روسی  خراسانی«، طی 
کاالهای  تحریم  موضوع  کردند.  تحریم  را 
روسی در مشهد تا آنجا پیش رفت که یکی 
از روحانیون ساکن مشهد، عمامه اش را که 
از پارچه کتان روسی بود به صورت نمادین، 
پاره کرد و در آتش بخاری انداخت. در اواسط 
محرم، مردم در اقدامی هماهنگ، مصرف 
مجالس  در  و  ترک  را  روسی  چای  و  قند 
روضه خوانی از قهوه و عسل استفاده کردند. 
دلیل  به  روسی  کاالهای  تحریم  چند  هر 
دوام  علما،  و  مردم  میان  هماهنگی  نبود 
چندانی نیاورد، اما یکی از جالب  توجه ترین 
اقدام هایی است که در این راستا انجام شد 
و نوعی مبارزه منفی در مقابل استعمار را در 

تاریخ مشهد به نمایش گذاشت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9704894
بانک ملت به استناد سند رهنی 30751- 93/3/3 دفتر اسناد رسمی 78 مشهد اجرائیه ای تحت کالسه 9704894 
علیه شرکت ساختمانی و تأسیساتی عقبائی شناسه ملی 10380166096 شماره ثبت 2067 مشهد )وام گیرنده( 
و آق��ای محمدرضا عزیزی فر فرزند علی تاریخ تولد 1333/1/1 ش��ماره شناس��نامه 1 صادره چناران ش��ماره ملی 
5229403772 راهن( در قبال موضوع الزم االجرا بمبلغ 5/059/880/739 ریال تا تاریخ 1397/05/15 صادر پس 
از ابالغ اجرائیه در مورخ 1397/07/24 و 1397/09/22 و اصالحی 97/11/2 و در پایان مهلت های مقرر در آئین نامه 

اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت است از:
1- ششدانگ آپارتمان به مساحت 80/88 مترمربع قطعه یک طبقه اول شمالی پالک باقیمانده 2042 فرعی از 401 
فرعی از 191 اصلی بخش 10 مشهد )پالک ثبتی باقیمانده دو هزار و چهل و دو فرعی از چهارصد و یک فرعی از 

یکصد و نود و یک اصلی بخش ده مشهد( که مساحت 2/45 مترمربع آن تراس مسقف است.
2- شش��دانگ آپارتمان به مس��احت 83/27 مترمربع قطعه 3 طبقه اول جنوبی پالک ثبتی 9240 فرعی از 2042 
فرعی از 401 فرعی از 191 اصلی بخش 10 مشهد )نه هزار و دویست و چهل فرعی از دو هزار و چهل و دو فرعی از 
چهارصد و یک فرعی از یکصد و نود و یک اصلی بخش ده مشهد( که مساحت 3/40 مترمربع آن تراس مسقف است.

مشخصات و توصیف ملک در روز ارزیابی برابر گزارش هیئت کارشناسان دادگستری به شرح ذیل می باشد:
ملک واقع در: مشهد- کوثر جنوبی میالن 11 پالک 24 میباشد.

امالک موضوع کارشناسی در طبقه اول ساختمان 5 واحدی )ساختمان در دو طبقه روی پیلوت، هر طبقه دو واحد و 
یک واحد پشت پیلوت( قرار دارد. در تاریخ بازدید بنا به اظهارات، واحد شمالی در تصرف مالک ثبتی )آقای محمدرضا 

عزیزی فر( و واحد جنوبی در تصرف آقای هادی عزیزی فر )فرزند مالک( است.
1- پالک ثبتی باقیمانده 2042- 191 اصلی بخش 10 مشهد آپارتمان طبقه اول- شمالی

ششدانگ آپارتمان طبقه اول شمالی با مالکیت ثبتی آقای محمدرضا عزیزی فر با اعیان به مساحت 80/88 مترمربع 
و س��هم العرصه 61/60 مترمربع دارای دو خواب و آش��پزخانه اپن با پذیرایی با کف س��رامیک، کف اتاق ها موکت، 
دیوارهای ترکیبی گچ و کاغذ دیواری و کابینت فلز و پنجره های آهنی اس��ت. سرویس��های بهداشتی حمام و توالت 
مجزا می باش��د. س��رمایش کولر آبی و گرمایش آبگرمکن و شومینه، بخاری گازی و آپارتمان دارای کنتور برق و آب 

و گاز مستقل است.
با توجه به بررسی های بعمل آمده، موقعیت مکانی و منطقه ای، حدود وجهات اربعه مندرج در سند، مساحت، شکل 
هندسی قدمت، اندازه و ابعاد، کاربری، تراکم و کلیه امتیازات اختصاصی و مشاعی و مصالح بکار رفته در آن و انشعابات 
و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی، میانگین ارزش شش��دانگ امالک، بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن 
است وجود داشته باشد به ماخذ روز به تفکیک مبلغ 10/500/000/000 ریال به حروف معادل یک میلیارد و پنجاه 

میلیون تومان ارزیابی و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

ش��ماالً: بطولهای س��ه متر و چهار دهم متر و شش متر و پنجاه و پنج صدم متر لبه تراس و پنجره و دیواریست به 
فضای خیابان 

شرقاً: بطول هفت متر و نوزده صدم متر دیواریست به درز انقطاع
جنوباً: بطول سه متر و بیست و هفت صدم و یک متر و بیست و چهار صدم متر و یک متر درب و دیوار به راه پله و 

بطول پنج متر و شش دهم متر دیواریست اشتراکی با واحد مجاور جنوبی
غرباً: بطول هشت متر و هشتاد صدم متر دیواریست به فضای پالک دو هزار و چهل و دو فرعی

2- پالک ثبتی 191/9240 اصلی بخش 10 مشهد آپارتمان طبقه اول- جنوبی به نشانی مشهد- کوثر جنوبی میالن 
11 پالک 24 مراجعه و پس از بازدید و تطبیق محل با سند، گزارش ارزیابی به شرح ذیل تقدیم می گردد.

ششدانگ آپارتمان طبقه اول جنوبی با مالکیت ثبتی آقای محمدرضا عزیزی فر با اعیان به مساحت 83/27 مترمربع 
و س��هم العرصه 63/40 مترمربع دارای دو خواب و آش��پزخانه اپن با پذیرایی با کف س��رامیک و کف اتاقها موکت، 
دیوارهای ترکیبی گچ و کاغذ دیواری، کابینت فلز، پنجره های آهنی اس��ت. س��رویس های بهداشتی حمام و توالت 
مجزا می باش��د. س��رمایش کولر آبی و گرمایش آبگرمکن و شومینه و بخاری گازی، آپارتمان دارای کنتور برق و آب 

و گاز مستقل است.
با توجه به بررسی های بعمل آمده، موقعیت مکانی و منطقه ای، حدود وجهات اربعه مندرج در سند، مساحت، شکل 
هندسی قدمت، اندازه و ابعاد، کاربری، تراکم و کلیه امتیازات اختصاصی و مشاعی و مصالح بکار رفته در آن و انشعابات 
و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی، میانگین ارزش شش��دانگ امالک، بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن 
است وجود داشته باشد به ماخذ روز به تفکیک مبلغ 11/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد و پنجاه 

میلیون تومان ارزیابی و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکر بر اساس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

ش��ماالً: بطول های پنج متر و ش��صت صدم متر دیواری است با واحد مجاور شمالی و بطولهای یک متر و یک متر و 
بیست و چهار صدم متر و سه متر و بیست و هفت صدم متر درب و دیوار به راه پله

شرقاً: بطول هفت متر و چهل و سه صدم متر دیواریست به درز انقطاع
جنوباً: بطول شش متر و پنجاه و پنج صدم متر و سه متر و چهل صدم متر پنجره و دیوار و لبه تراس به فضای حیاط

غرباً: بطول نه متر و چهار صدم متر دیواریست به فضای پالک دو هزار و چهل و سه فرعی
پالک ثبتی باقیمانده 2042 فرعی از 191 اصلی بخش 10 مش��هد برابرنامه ش��ماره 139985606272007795- 
99/9/10 و پالک ثبتی 9240 فرعی از 191 اصلی بخش 10 مشهد برابر نامه شماره 139985606272007795- 
99/9/10 و 99/9/10- 139985606272007797 فاق��د بازداش��تی می باش��ند. مزای��ده بص��ورت شش��دانگ از 
مبالغ ارزیابی ش��ده فوق در روز ش��نبه مورخ 1399/10/27 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای 
ثبت مش��هد واقع در خیابان پاس��داران- نبش پاس��داران س��ه ممیز یک ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی 
نق��داً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رس��می مصادف گردد جلس��ه مزای��ده روز بعد در همان 
مح��ل و در س��اعت مقرر برگزار خواهد ش��د و مبلغ نیم عش��ر اجرایی و ح��ق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س��ایر 
هزینه ه��ای قانون��ی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باش��د. ضمناً ش��رکت 
در مزای��ده من��وط ب��ه پرداخت ده درص��د از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت و حض��ور خریدار 
ی��ا نماین��ده قانون��ی آن در جلس��ه مزای��ده الزامیس��ت. آ- 9910427 م.ال��ف 487تاری��خ انتش��ار 99/10/15

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

حصروراثت 
نظر به اینکه خانم صدیقه اس��ماعیلي داراي ش ش 542به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 9900241ازاین ش��ورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده ک شادروان جنین خانم صدیقه اسماعیلي فاقد شناسنامه 
ب اس��تناد گواهي پزشکي درتاریخ 94,3,27دربیمارستان ب علت بیماري جنین ونوزادي فوت نموده و ورثه حین 

الفوتش عبارتنداز 1.اقاي هادي صفري چهارطاقي داراي کد ملي 0749919582پدر متوفي 
2.خانم صدیقه اسماعیلي باکدملي 0749170972مادر متوفي میباشد

اینک باانجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور رابه اس��تناد ماده 362ق امور حسبي یک نوبت آگهي مینماید 
تاهرکسي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه ازمتوفي نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.آ-9910473
شعبه اول شوراي حل اختالف باخرز

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
!� آقای سید علی اکبر فضلی فرزند محمد میرزا نسبت به ششدانگ یکباب باغمنزل ، به مساحت 743/76  متر مربع 
، از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری از آقای محمد میرزا افضلی � مکان وقوع ملک 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9910458
تاریخ انتشار نوبت اول:   15/ 1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/10/30

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حسین میغانی تجرود ، به استناد یک برگه استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
ش��ماره: 139921708005001327    99/09/23  ، جهت درخواست سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه و مدعی است که سند مالکیت پالک 74 فرعی از 11- اصلی بخش 12 نیمبلوک متعلق به حسین میغانی 
تجرود می باشد و مفقود شده است ، با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ سند مالکیت تک برگ مفقودی ذیل 
ثبت 3837 دفتر 28 صفحه 208 به شماره چاپی 715740 الف 80 به نام نامبرده فوق صادر و تسلیم و فاقد سابقه 
رهن و بازداشت می باشد ، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت ، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید ، بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-9910489 تاریخ انتشار : دوشنبه  15/ 10/ 1399
  حمید رضا توسلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک نیمبلوک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2602/70/226 اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم  اراضی کمیدان معروف به برج شریف) انتهای 20 متری شهید بهشتی 10متری چراغپور پالک 
15( که بنام آقای رضا اسدی فرزند نصراله میباشد در جریان ثبت است که به علت عدم  حضورمالک تحدید حدود به 

عمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده
1399/10/07-2/10698

تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز چهارش��نبه مورخ 1399/11/8ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل 
وقوع ملک انجام می گردد. بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و 
ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. 
ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می 

بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی : دوشنبه1399/10/15    م الف: 13471   آ-9910405

عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای  علی صفا پور فرزند غالمرضا با ارائه یک برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که سند مالکیت  ششدانگ  یک 
قطعه زمین  که در آن احداث بنا شده  به پالک 3 فرعی از 6318 ، واقع در بخش ثبت یک قم  به موجب سند قطعی 
6385 مورخ 1389/10/09 دفترخانه 60  قم  در صفحه 578 دفتر 447 ذیل شماره 70834 ثبت و سند مالکیت 
دفترچه ای به شماره 593067 بنام آقای علی صفا پور فرزند غالمرضا  به شماره ملی 0383745578 تسلیم شده 
است  سپس به علت آب ریختگی ،سند مالکیت مزبور  غیر قابل استفاده و بی اعتبار گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است .لذا باستناد تبصره5 اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ 
ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه 
با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف:13480  آ-9910490
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه یک قم

 
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای  محمد س��لطانی نوید فرزند هدایت اله  با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هودی اعالم داش��ته که سند مالکیت  
شش��دانگ  ی��ک واحد آپارتمان قطع��ه 4 تفکیکی به پالک4913 فرعی از 4639 مف��روزی از 292 اصلی  واقع در 
بخش ثبت 5 قم به موجب س��ند قطعی 7442 مورخ 1397/04/04 دفترخانه 93 قم در صفحه دفتر الکترونیکی 

139720330001008833 ثبت و س��ند مالکیت تک برگی به شماره 199713،ب/96 بنام آقای محمد سلطانی 
نوید فرزند هدایت اله  به ش��ماره ملی 3992319024 صادر و تس��لیم ش��ده است  سپس به علت جابجایی ،سند 
مالکیت مزبور  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است .لذا باستناد تبصره5 اصالحی  ماده 
120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  
نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد.  م الف:13481  آ-9910491
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه یک قم

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139960318015002597م��ورخ 1399/10/06 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صدیقه س��میع کویخی فرزند س��ید حسین بشماره شناس��نامه 1618 صادره از تهران در ششدانگ 
یک بابخانه و محوطه به مس��احت 188/30 متر مربع بش��ماره پالک 435 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 119 فرعی از 14 اصلی واقع در مرزدش��ت خریداری از مالک رس��می آقای غالم رضا هدا مرزدشتی محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2855  آ-9910421
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29
محمد رجب پور دموچالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر راي شماره 99/928مورخ08/14/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  اعظم خانم 
جان الهی فرود فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 3384صادره ازاسدآباد درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
102/20 متر مربع در قسمتي از پالک 66 اصلی واقع دراسدآباد انتهای شهرک جانبازان خریداري با واسطه از مالک 
رسمي آقاي احمد قلیجی  محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 403(  آ-9910488
تاریخ انتشار اول  1399/10/15
تاریخ انتشار دوم  1399/10/30

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد– کامران متقی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960326009000433هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سهیال ادریسی نادر فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 1490 صادره از شراء در یک باب خانه به مساحت 
220 مترمربع مفرور و مجزی شده از پاک 104 اصلی واقع در شهر فامنین خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای 
احمدراسخی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .)م الف 265( آ-9910030  
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/1 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399/10/15 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فامنین- رضا بیات

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139960308001000391  مورخ  1399/02/26 و رای اصالحی شماره 
139960308001003854 مورخ 1399/08/29 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسد اسداللهی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 11 و کد ملی 0653320264 در ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 98/66 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 
از محل مالکیت سهراب پسندیده فر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9909932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/09/29

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 15 /1399/10                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

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

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 139960307114002507 خانم صغری راشدی گلیان فرزند قلی در ششدانگ یک باب منزل 
به مساحت 165/22 متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده 430فرعی از2اصلی واقع درقطعه 4 شیروان بخش 5قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای قلی راشدی گلیان وفاطمه ناظمی گلیان
2- برابررأی شماره 139960307114002303 آقای محسن اکبری فرزند  بهرام   در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 
220 متر مربع قسمتی از  پالک 403فرعی از1اصلی سه یک آب واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت عیسی عرب خوانی
3-برابررأی شماره 139960307114002037  آقای حمیدفضلی قهرمانلو   فرزندغالمعلی   در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 106 متر مربع قسمتی از پالک  10647فرعی از13 اصلی قطعه3شیروان بخش5قوچان  

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

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9909967
تاریخ انتشار نوبت اول:30 /99/09   تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/15

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9705332
بانک پاس��ارگاد به استناد سند رهنی ش��ماره 8499- 93/04/15 دفترخانه 302 مش��هد اجرائیه ای تحت کالسه 
9705332 علیه وام گیرنده آقای محمدرضا رمضانی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 186 مشهد و شماره 
ملی 0937329037 و راهن خانم بی بی حمیده مهدوی نسب فرزند سیدعلیرضا بشماره شناسنامه 8713 مشهد و 
شماره ملی 0933246137 در قبال مبلغ 1/213/460/000 ریال یک میلیارد و دویست و سیزده میلیون و چهارصد 
و شصت هزار ریال( تا تاریخ 97/4/6 که خسارت روزانه از تاریخ صدور اجرائیه تا روز مزایده به مبلغ فوق افزوده شود 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 97/07/23 و در پایان مهلت مقرر در آ ئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت است از ششدانگ آپارتمان به مساحت هشتاد 
و هفت ممیز سی و پنج )87/35( مترمربع قطعه هفت طبقه همکف دارای پالک ثبتی چهل و سه هزار و دویست 
و ش��صت و هفت )43267( فرعی از هفت هزار و هش��تصد و چهل و ش��ش )7846( فرعی از دویس��ت و سی و دو 
)232( اصلی بخش نه مشهد که مقدار 3/04 مترمربع آن تراس مسقف میباشد و فقط طبقه همکف به حیاط خلوت 
دسترسی دارد، که برابر گزارش هیئت کارشناسان به آدرس: مشهد خیابان ملک الشعرای بهار 9 فرهنگ 4 )کوچه 
مهش��ید( پالک 16 طبقه همکف به مبلغ 6/980/000/000 )شش میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال( ارزیابی 
و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناس رسمی دادگستری در 

روز ارزیابی به این شرح می باشد:
ملک مربوطه در قالب یک دستگاه آپارتمان به ابعاد و مساحت مندرج در سند تک برگی ابرازی فوق االشاره و یک 
عدد گواهی پایان کار س��اختمانی ابرازی به ش��ماره گواهی 2982312 مورخ 1393/3/24 دارای مس��احت 87/35 
مترمربع در طبقه پیلوت یک مجتمع آپارتمانی هفت واحدی بوده که دارای سه طبقه روی پیلوت می باشد. مجتمع 
مس��کونی دارای پیلوت مش��ترک موزاییک فرش و دارای امتیازات و کنتورهای مجزا و مستقل آب، برق و گاز برای 
هر واحد است. عرصه ملک در جهت جغرافیایی شرقی- غربی واقع شده و نسبت به معبر اصلی شمالی است. نمای 
مجتمع سنگ کاری شده به همراه شیشه و دارای آیفون تصویری می باشد. قدمت ابنیه موجود حدوداً 15 سال بوده 
و واحد موردنظر با درب ورودی چوبی )با شماره واحد یک( و حفاظ فلزی و پنجره ها از جنس آلومینیومی دو جداره 
در پیلوت جانمایی شده است. واحد مزبور مشتمل بر یک هال و نشیمن )با پوشش دیوارها از جنس کاغذ دیواری 
و سنگ آنتیک و پوشش کف از جنس سرامیک به همراه نور مخفی در سقف(، آشپزخانه اوپن )با شیرآالت اهرمی 
و هود و گاز و رومیزی و کابینت از جنس MDF(، یک حمام و سرویس بهداشتی مجزا بوده و در منتهی الیه ضلع 
غربی آپارتمان نیز یک حیاط خلوت )تقریباً 5 مترمربعی( جانمایی گردیده اس��ت. تأمین گرمایش واحد با بخاری 
گازی و تأمین سرمایش آن با کولر گازی )از نوع اسپیلت( صورت می پذیرد. مع الوصف با در نظر گرفتن جمیع جهات، 
مساحت و کیفیت و موقعیت محلی ملک و آپارتمان موصوف، سال ساخت، قدمت بنا و طبقه آپارتمان، دسترسی های 
پیرامونی و مقایسه با دیگر موارد مشابه در منطقه و احتساب امتیازات و انشعابات منصوبه و سایر جهات و عوامل مؤثر 
و دخیل در امر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و یا بدهی احتمالی )اعم از توقیف، توثیق، معارضات 
ملک و آپارتمان مربوطه با اشخاص ثالث و...( به هر شخص حقیقی و یا حقوقی ذیصالح )از جمله بانک ها، دادسراها، 
شهرداری و...( که ممکن است در مورد ملک و آپارتمان موصوف نیز وجود داشته باشد، ضمن تدقیق حدودی محل 
استقرار ملک تعرفه شده و آدرس اعالم شده در اسناد ابرازی، به نظر اینجانبان ارزش تجمعی آپارتمان موصوف جمعاً 

6/980/000/000 ریال )شش میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال( تخمین و برآورد گردید.
همچنین حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس اعالم واحد ثبتی به شرح ذیل می باشد:

ش��ماالً بطول 9/65 متر دیوار بدیوار اعیان 3144 فرعی و دیوار به کوچه. ش��رقاً در 7 قسمت اول 4/06 متر دیوار به 
پیلوت دوم 0/10 متر و س��وم 3/65 متر و چهارم 2/29 متر و پنجم 2/15 متر و شش��م 0/10 متر دیوار به راه پله و 
آسانسور هفتم 3/97 متر دیوار به پیلوت. جنوباً بطول 8/15 متر دیوار بدیوار اعیان 10668 فرعی. غرباً بطول 10/55 

متر درب و دیواریست به حیاط خلوت.
ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606003010832- 99/09/17 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداش��تی 
می باشد. مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی به مبلغ 6/980/000/000 )شش میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون 
ریال( در روز شنبه مورخ 1399/10/27 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر 
اس��ت طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از انش��عاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. آ- 9910426 آ- م.الف 486 تاریخ انتشار: 99/10/15

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

تردیدی نیست که بخش مهمی از زیبایی های چشمنواز 
معماری حرم مطهر، به دلیل آمیخته شدن معنویت و هنر 
است؛ روح هنرمند، هنگامی که از چشمه فیاض معنویت 
بارگاه منور رضوی سیراب می شود، آثاری خلق می کند که 
من و شما را، به عنوان عاشقان و زائران حرم موال، تحت 
تأثیر قرار می دهد و بر معنویت فضای حرم می افزاید. یکی از 
خالقان آثار هنری و به ویژه معرق های چشمنواز حرم، زنده یاد 
خادم  و  معمار  معرق کار،  است؛  رضوی  بنّای  حبیب هللا 
آستان قدس رضوی که در سال 1255 خورشیدی، در شهر 
کاشان دیده به جهان گشود. از استاد حبیب هللا، آثاری زیبا، 
چه در قالب ایجاد و چه در قالب مرمت، در حرم رضوی باقی 
است که نمونه ای از آن ها را می توان در گلدان معرق پایه های 
ایوان ساعت در صحن انقاب مشاهده کرد. هنر در خاندان 

استاد حبیب هللا موروثی بود. اصوالً کاشان شهری هنرپرور 
است و در آن، هنرمند قدر می بیند و بر صدر می نشیند. 
کافی است در زمره نام کاشانی های هنرمند، چشممان به 
اسم کمال الملک بیفتد تا بفهمیم که هنر در کاشان چه 

گوهرهای درخشانی را به اسام و ایران تقدیم کرده  است. 

ورود به مشهد در 16 سالگی»
میرزا حبیب هللا هنر معرق کاری را از پدرش فرا گرفت و در 
16 سالگی، به هوای زیارت و خدمت در حرم رضوی، به 
مشهد آمد. به دلیل کم سن و سالی، در ابتدای کار او را 
برای کار در حرم استخدام نمی کردند؛ این بود که با کلی 
زحمت و تاش، توانست به عنوان کارگر، کار موقتی را در 
اماکن متبرکه دست و پا کند. مدتی پس از شروع به فعالیت 

بود که همه فهمیدند این نوجوان کاشانی چه در چنته دارد 
او، هنری می بارد. به این ترتیب، استاد  از هر انگشت  و 
حبیب هللا به عنوان معرق کار به خدمت آستان  قدس رضوی 
درآمد و کارهایی کرد، کارستان. او که تا پیش از اجباری شدن 
نام خانوادگی، به نام استاد حبیب هللا کاشانی معروف بود، به 
پاس خدماتش در آستان  قدس رضوی، نام خانوادگی »بنّای 
رضوی« را برگزید. استاد حبیب هللا تا هنگام درگذشت در 
سال 1355 خورشیدی و در سن حدود 100 سالگی، حدود 85 
سال را به خدمت در روضه منوره رضوی پرداخت. مهم ترین 
آثار معرق کاری وی را می توان در صحن های آزادی و انقاب 
مشاهده کرد. پیکر این خادم حرم مطهر امام رضا)ع(، پس 
از تشییع در 15 مهر سال 1355، در ضلع شمالی صحن 

انقاب، روبه روی پنجره فوالد به خاک سپرده شد.

خادمان حرم

درباره هنرمندی که آثارش  بر دیواره های صحن های انقالب و آزادی ماندگار شده است

استاد حبیب اهلل؛ خادمی با 85 سال سابقه 



مینــا افــرازه: کشــاورزی حوزه ای اســت کــه در صورت 
اســتفاده نکــردن از فرصت هــای آن می توانــد یــک 
تهدیــد علیــه اســتقالل اقتصــادی کشــورمان باشــد. 
گرانــی این روزهای کاالهای اساســی خوراکی همانند 
گوشــت و مرغ به خوبی اهمیت این مســئله را نشان 
می دهد. سیاست های نادرست و بی تدبیری، زحمات 
تولیدکننــدگان و کشــاورزان را بــه نابــودی کشــانده و 
مصرف کننده نیز دســتش از کاالی با قیمت مناسب 
کوتــاه اســت. کارشناســان مختلــف بارهــا نســبت به 
وابســتگی در حــوزه غذایــی هشــدار داده انــد و آن را 
موجب شکنندگی اقتصاد کشور دانسته اند. با هدف 
بررسی ســاختار مدیریت اقتصادی بخش کشاورزی 
و شــناخت مســائل و چالش هــای آن بــه گفت وگــو با 
سیدجواد ســاداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس پرداختیم.

موضــوع س  در  بحث هــا  چالشــی ترین  از  یکــی 
خودکفایــی کشــاورزی، مســئله قانون تمرکــز وظایف 
کشاورزی است که تاکنون به  طور کامل مورد استفاده 
وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته، به  طور نمونه ابزار 
تنظیم بازار همواره محل اختالف ارکان مختلف دولت 
بوده اســت. دلیل این امر چیســت و چگونه می توان 

آن را حل کرد؟
قانــون تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخش 
کشــاورزی در وزارت جهــاد کشــاورزی، مصوب ســال 
1390 مجلــس اســت، امــا از تیــر 98 ســران ســه قــوه 
در جلســه شــورای هماهنگــی قــوا اجــرای ایــن قانون 
را لغــو کردنــد؛ بنابرایــن اختیــارات بازرگانــی، حــوزه 
صــادرات، تعرفــه و شــرکت جــی تــی ســی )شــرکت 
مــادر تخصصــی بازرگانــی( از وزارت جهــاد بــه وزارت 
صمــت انتقــال داده شــد که همین موضــوع موجب 
آشفتگی در حوزه قیمت گذاری، صادرات و تعرفه های 
محصــوالت کشــاورزی گردیــد. یکــی از مصادیــق آن 
نیــز مربــوط به قیمت مــرغ و تخم مرغ اســت، زیرا در 
ایــن حوزه چندگانگــی تصمیم گیری وجــود دارد. این 
در حالی اســت که بحث ثبت ســفارش برای واردات 
وزارت  در  ارز  و  اعتبــار  تخصیــص  و  محصــوالت 
صمــت صــورت می گیرد، از ســوی دیگر تأمین اعتبار 
برعهده بانک مرکــزی و توزیع آن برعهده وزارت جهاد 
اســت. تمامی این ها موجب آشــفتگی وضعیت بازار 
محصوالت کشاورزی شده است که ما پیگیر هستیم 
تا هرچه ســریع تر ایــن اختیارات به وزارت کشــاورزی 

برگردد.

روســتا بــه تعبیر رهبر معظم انقــالب کانون تولید س 
و ارزش آفرینــی اســت، با این  حال در ســال های اخیر 
به دلیل ایرادهای سیاســت گذاری که وجود داشــته، 
شــاهد  تضعیف کشــاورزی و تولید هستیم. اولویت 
و دیدگاه دولت و مجلس نسبت به توسعه روستایی 

در کشور چیست؟
حوزه روستا، محل و بستر تولید است، اما متأسفانه 
در حــال حاضر، روســتا در کشــور متولی مشــخصی 
ندارد. نگاه سازمان دهیاری ها و بنیاد مسکن به مقوله 
روســتا، نــگاه منظــر اســت و اینکه نماهای روســتایی 
مانند آسفالت کشــی معابــر انجام شــود، درحالی  که 
اصالت روستا به تولید است. تولید کشاورزی روستا 
متولــی نــدارد و رهــا شــده اســت، آن هــم از زمانی که 
وزارت جهــاد ســازندگی منحــل شــد؛ بنابرایــن یکــی 
از موضوعاتــی کــه مــا در حــال حاضــر در کمیســیون 
کشــاورزی به دنبال آن هستیم، ساماندهی وضعیت 
تولید روستاهاست. پیشنهاد شده تمامی بخش های 
سازمان جهاد سازندگی روستایی و عشایری که امور 
مربــوط بــه روســتا را بر عهــده  دارند اعــم از حوزه های 
زیرســاختی و تولیــد، بتوانند در این ســازمان تجمیع 
شوند تا حوزه روستا متولی مشخصی داشته باشد. 
این طرح در کمیته روســتایی و عشــایری کمیســیون 
کشاورزی در حال بررسی است و امیدواریم به صحن 
بیاید و تصویب شود تا از طریق آن شاهد ساماندهی 

حوزه روستایی کشور باشیم.

یکی از مشــکالتی که همــواره وجــود دارد و اثرات س 
آن ایــن روزهــا بــه واســطه تحریــم بیــش از هــر زمــان 
دیگــری نمایــان شــده، نابســامانی تولیــد در بخــش 
کشــاورزی اســت. از تعریف و اصالح الگوی کشــت تا 
تأمیــن نهاده هــای دامی که به بســتری برای فســاد و 
رانت خواری تبدیل شده است، ریشه این نابسامانی ها 
در تولیــد چیســت؟ دلیــل نخســت، نداشــتن الگوی 
کشــت مــدون و به روز اســت. در حــال حاضر یکی از 
چالش هایــی کــه ما داریم، این اســت که باید آمایش 
کشــاورزی صورت بگیرد و الگوی کشــت در کشــور و 
مناطق مشخص شود. عالوه بر آن، با توجه به اینکه 
امســال سال جهش تولید اســت باید نابسامانی های 
حوزه تولید برطرف شــود و به  جای واردات، اصالت را 
به تولید اختصاص بدهیم. اگر بسیاری از هزینه هایی 
کــه صرف واردات محصوالت کشــاورزی می شــود به 
جــای آن هزینه هــا به تولید اختصاص داده می شــد، 
از طریق آن می توانستیم دست به اشتغال آفرینی در 

داخــل کشــور بزنیم. به  طــور مثال در حــوزه دانه های 
روغنی، پاشنه آشیل این موضوع، خرید است؛ یعنی 
اگر ما قیمت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک 
را متناسب کنیم، طبیعی است که کشاورز در داخل 
کشــور اقدام به کاشــت محصول می کند یا زمانی که 
کنجاله ســویا را بــا قیمت کیلویــی 13هزار تومــان وارد 
کشــور می کنیم،اما دانه روغنی کلــزا را کیلویی 7هزار 
تومان از کشاورز داخلی می خریم، بدیهی است چنین 
قیمت هایی برای کشاورز به صرفه و اقتصادی نیست 
و همین عامل موجب می شود کشاورز دنبال کشت 
محصوالتــی بــرود که شــاید محصــول اســتراتژیکی 
محســوب نشــود، اما از نظر قیمت برای او اقتصادی 
اســت؛ بنابراین در حوزه محصوالت اساســی، ما باید 
تدابیــر الزم را دربــاره تعییــن قیمــت خریــد تضمینی 
مناســب در نظــر بگیریــم تا کشــاورز نیز برای کشــت 
چنین محصوالتی ترغیب شود. قانون خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی دارای ایرادهایی بود که یکی از 
اقدام های کمیسیون کشاورزی در ابتدای دوره یازدهم 
مجلــس، اصــالح ایرادهــای ایــن قانــون بــود. در حال 
حاضر، شورای جدیدی به نام شورای سیاست گذاری 
یــا قیمت گــذاری محصــوالت اســتراتژیک و اساســی 
تشــکیل  شــده کــه در آنجــا محصــوالت بــا حضــور 
کشــاورزان تعییــن قیمت می شــود و با ایــن کار عمالً 
اختیــار از شــورای اقتصــاد ســلب و بــه ایــن شــورا 
تحویل داده شــده است. رئیس شورای قیمت گذاری 
محصــوالت اســتراتژیک هــم شــخص وزیــر جهــاد 
کشاورزی است، به همین دلیل این موضوع می تواند 
شرایط مطلوبی را رقم بزند و موجب جهش تولید در 

داخل کشور شود.

ظرفیت های معطل  مانده تولید در بخش کشاورزی س 
چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را فعال کرد؟
 حــوزه کشــاورزی، حــوزه ای پرظرفیت در ایران اســت، 
امــا دولت هــا در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری چندانــی 
نداشته اند. حداکثر ســرمایه گذاری دولت ها در حوزه 
کشــاورزی حــدود 4درصــد اســت. اگــر ما پولــی را که 
در حــوزه صنعــت هزینــه کردیم به بخش کشــاورزی 
اختصــاص می دادیــم، همیــن عامل می توانســت در 
شــرایط ســخت تحریمی نجات بخش کشــور باشــد. 
در حال حاضر رشد تمامی بخش ها منفی است، به  
جــز بخش کشــاورزی که رشــد آن 8/8 درصــد برآورد 
شــده اســت. عالوه بــر آن، صــادرات اغلــب بخش ها 
منفی است، اما صادرات بخش کشاورزی مثبت 4/4 

درصد بوده است. بدین ترتیب، باید گفت در یک دهه 
گذشته بخشی که رشد آن همواره مثبت بوده، بخش 
کشــاورزی اســت و این نشان می دهد ظرفیت بخش 
کشــاورزی مــا به خصــوص در دوره تحریم باالســت و 
باید برای آن ســرمایه گذاری بیشــتری صورت بگیرد. 
مــا بایــد کشــاورزی را بــه  عنــوان تولید حســاب کنیم 
و ایــن  گونــه نیســت کــه تنهــا صاحبــان کارخانه هــا و 
کارگاه ها تولیدکننده محسوب شوند بلکه کشاورز هم 
تولیدکننده است. باید کشاورز را به  عنوان تولیدکننده 
به حســاب بیاوریم تا بتواند تســهیالت متناســبی را 

دریافت کند.
بنابرایــن در حــوزه کشــاورزی، ما نیازمند نــگاه ویژه ای 
هســتیم و باید ســرمایه گذاری این حوزه توسعه یابد. 
عــالوه بــر آن، بایــد ورود فنــاوری بــه حــوزه کشــاورزی 
تســهیل شــود، زیرا در حال حاضر یکی از مشکالت 
بخــش کشــاورزی، نبــود علــم و فنــاوری در ایــن حوزه 
اســت. اجرایی شــدن تمامی این امور نیاز به حمایت 

دارد تا تحول کشاورزی در کشور رخ بدهد.
در این زمینه ما در حال آماده سازی طرحی به نام طرح 
تحول کشــاورزی هســتیم تا به کمیســیون کشاورزی 
بیاید. وقتی از کشــاورزی سخن می گوییم منظورمان 
امنیت غذایــی اســت؛ بنابرایــن ما بایــد امنیت غذایی 
پایدار را برای کشــور ایجاد کنیم که راه حل آن  هم در 

حوزه تحول کشاورزی است.

نقــش ایــن ظرفیت هــا در تأمیــن امنیت غذایی یا س 
کاالهای اساسی خوراکی کشور چگونه است؟

در حــال حاضــر امنیت غذایــی کشــور یــک امنیــت 
ناپایــدار اســت، بدین  صــورت که در حــوزه نهاده های 
دامی وابستگی ما به خارج از کشور باالست. البته در 
نهاده های کشاورزی همانند کود، سم و بذر یا صنعت 
مرغ نیز وابسته هستیم و تمامی این ها حاکی از این 
است که باید با قدرت بیشتری در حوزه امنیت غذایی 
کار کنیــم. امنیت غذایی جزئــی از امنیت ملی و برای 
کشــورها حائــز اهمیــت اســت؛ بنابرایــن بایــد اجزای 
امنیت غذایی در کشور تقویت شود. متأسفانه قانون 
امنیت غذایی مشخص و مدونی در کشور نداریم، به 
همین دلیل این موضوع نیز یکی از اولویت های کاری 
کمیسیون است. با انجام اقدام های الزم در این زمینه، 
می توان یک قانون امنیت غذایی را که تضمین کننده 
پایــداری آن در کشــور باشــد، بــه  عنوان مبنــا و فصل 

مشترک در نظر گرفت.
یکــی از اســتدالل هایی کــه منجــر بــه وابســتگی س 

کشاورزی به خارج و تضعیف کشاورزی داخلی شده 
است، بحث های محیط زیستی و حفاظت از محیط  
زیســت اســت. چگونه می تــوان تعــارض بین محیط  

زیست و امنیت غذایی را برطرف کرد؟
هیــچ تعارضــی بیــن محیــط  زیســت و منابــع آبــی و 
کشــاورزی وجــود نــدارد. آنچــه مهــم اســت بایــد از 
ظرفیت هــای کشــور در حــوزه منابع طبیعــی و آبــی 
اســتفاده کنیم و به تولیــدات کشــاورزی بپردازیم. در 
همــه دنیــا این کار را انجام می دهند، اما باید کاشــت 
و برداشــت محصــوالت بــا روش هــای دقیــق علمی و 
بــر پایه ظرفیت هــای مناطق صورت بگیــرد تا امنیت 
پایدارغذایی نیز حفظ شود. این موضوع هیچ منافاتی 
بــا حفظ محیط  زیســت نــدارد و از ســویی هم منابع 
آبی را برای نســل آینده نگه می داریم. بخشــی از این 

اقدام هــا نیازمنــد فناوری و دانش اســت، در حالی  که 
در دوره فعلی ارتباط چندانی بین علوم دانشــگاهی و 
دانش در مزارع وجود ندارد و حوزه ترویج دانش کشور 
نیز ضعیف اســت. با اســتفاده از فناوری های نوین در 
حوزه منابع آب یا آبیاری، می توانیم با میزان آب کمتری 
محصوالت بیشــتری تولید کنیم. حدود 30درصد از 
محصوالت تولیدی کشــور به  عنوان ضایعات از بین 
می روند و خود همین یعنی هدررفت 13هزار میلیارد 
مترمکعب آب. با استفاده از فناوری می توانیم حجم 
ضایعــات را کاهــش و بهره وری آب را که بســیار پایین 
و در حــدود 30درصــد اســت، افزایــش دهیم. تمامی 
اقدام های پیرامون دســتیابی به فناوری های نوین، در 

راستای حفظ منابع آب و  محیط  زیست است.

روایت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از فرصت های مغفول جهش تولید در گفت وگو با قدس

 کشاورزی می تواند در شرایط تحریمی
 نجات بخش باشد
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مبنای محاسباتی نرخ ارز کاال های وارداتی کشور تغییر می کند  »رحیم زارع « سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: با هدف یکسان سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کاالهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کاالهای وارداتی به 
کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از 4هزارو200تومان به نرخ 1۷هزار و 500 تومان تغییر کرد. با وجود اینکه پیش از این تمام کاالهای وارداتی به کشور با ارز  4هزارو200تومان محاسبه می شد، اما واردکنندگان، کاالهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می کردند.وی با اشاره 

به اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان هنگام بررسی الیحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، درآمد دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت، افزود: پیش بینی می شود درآمد دولت از این محل 40هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سمحدثه صادقی مالواجردیس اقتصاد روستایی یکی 
از مؤلفه های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری 
است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز توجه 
به اقتصاد روستا یکی از اهداف کالن در برنامه های 
توسعه ای است، اما آمارها نشان می دهد جمعیت 
روستایی کشور در دهه های گذشته نسبت به  کل 
جمعیت، رشد منفی داشته و روستانشینی سیر نزولی 
پیدا کرده است. امروزه اغلب روستاها خالی از سکنه رها 
شده اند و یا با مهاجرت نیروی مولد و جوان روستایی به 
شهر؛ روستاها به خانه سالمندان مبدل شده اند. خالی 
شدن روستا از نیروی مولد و فعال و رها شدن شغل 
کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر رشد قارچ گونه 
فضاهای تفریحی و گردشگری در روستاها بدون توجه 
به هویت و فرهنگ روستایی؛ روستا را به خانه دوم 
برخی از شهرنشینان متمول تبدیل کرده است. به  طور 
خالصه علت کاهش جمعیت روستایی در سه عامل 
عمده خالصه می شود؛ تبدیل شدن تعداد زیادی از 
جمعیت  سالخوردگی  شهر،  به  کشور  روستاهای 
شهری. مراکز  به  روستاییان  مهاجرت  و  روستایی 

سال 1410 روستاها به چه شکل خواهند بود؟»
در تحقیقی که توســط کالنتری و همکارانش)1392( 
در خصوص جمعیت روســتایی کشــور انجام شــده 
اســت، پنج ویژگــی عمده را برای جمعیت روســتایی 
ایــران در افــق 1410 پیش بینــی کرده که شــامل تداوم 
رونــد مهاجــرت روســتا شــهری، کاهــش جمعیــت 
مطلق و نسبی روستایی کشور، سرخوردگی ساختار 
ســنی جمعیت روســتایی و افزایش عرضه نیروی کار 
روســتایی اســت که عالوه بر کاهش مطلق جمعیت 
روستایی کشور در فاصله سال های 1410- 1385 سهم 
نســبی آن نیــز در افق 1410 کاهــش خواهد یافت. به 
 طوری  که جمعیت روســتایی از 31.4درصد در ســال 
1385 به 22.85درصد در سال 1410خواهد رسید. به  
عبارتــی  دیگــر در ســال 1410 نزدیک بــه 80 درصد از 

جمعیت کشور شهرنشین خواهند بود.
همچنین یافته های این پژوهش حاکی از تداوم روند 
سالخوردگی جمعیت روســتایی در دوره 1410- 1385 
اســت. از ســوی دیگــر ســازمان ملــل در ســال 2014 
جمعیت کل ایران را معادل 78میلیون و470هزارنفر 

بــرآورد کرده اســت کــه 27.1درصد آن ها در روســتاها 
ســکونت داشــته اند. همچنین الزم به ذکر است این 

سهم در سال 2050 به 16درصد خواهد رسید.

مهاجرت مهم ترین عامل تضعیف روستا»
اگرچه کاهش موالید در همه نقاط شهری و روستایی 
کشور همزمان اتفاق افتاده است، اما اصلی ترین دلیل 
کاهش نرخ رشــد جمعیت روســتایی کشور، افزایش 
چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرهاست. بررسی 
گــزارش مرکــز آمار ایران نشــان می دهــد در دوره پنج  
ســاله 1390 تــا 1395 حــدود یک میلیــون و 655 هزار 
نفر فقط به مراکز استانی کشور مهاجرت کرده اند که 
بخش عظیمی از آن مربوط به مهاجرت روســتاییان 

بوده است.
جمعیــت روســتایی به  عنوان بخش مولــد جامعه از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ چرا که روستاها 
نقش غیرقابل انکاری در تأمین امنیت غذایی کشــور 
دارند و یکی از مهم ترین اهداف پیشرفت همه جانبه 
کشور هستند. امنیت غذایی برای هر کشوری یکی از 
مسائل راهبردی محسوب می شود؛ بنابراین کاهش 
جمعیت روستایی به معنای کاهش جمعیت مولد، 
زنگ خطری برای کشــور اســت که استقالل کشور را 

متزلزل خواهد کرد.
همچنیــن افزایــش مهاجرت روســتاییان به شــهرها 

و عدم تمایــل جامعه برای اســتمرار زندگی در مناطق 
روســتایی، عــالوه بــر کاهــش جمعیت مولــد موجب 
افزایــش جمعیت حاشیه نشــینی و ســکونتگاه های 
غیررســمی در شــهرها شــده و تــا حد زیــادی امنیت 
اجتماعی شــهرها را نیز به مخاطره انداخته اســت و 
تــداوم ایــن روند مخاطــرات بســیاری در زمینه ایجاد 

ناهنجاری های اجتماعی به وجود خواهد آورد.

چرایی مهاجرت روستاییان»
روستاییان به  منظور استفاده از امکانات معیشتی و 
رفاهی و یافتن شــغل بهتر و ایجاد درآمد مناسب به 
سمت شــهرها مهاجرت می کنند. شــکاف درآمد در 
زندگی روستایی و شهری یکی از عوامل تأثیرگذار در 
مهاجرت روستاییان به شهرهاست. براساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در سال 
1395 هــر فــرد روســتایی حــدود 90درصــد کمتــر از 
فرد شــهری درآمــد دارد. وجود این شــکاف درآمدی، 
مهاجرت به شهر را برای روستاییان ایده آل می نماید. 
به همین دالیل روســتاییانی که در فقر و محرومیت 
بودند در نخستین فرصت به  سرعت تالش می کنند 
روســتای زادگاه خود را به مقصد شــهرها ترک کنند. 
بــه  عبارتــی  دیگر، عدم توســعه متــوازن در کشــور به  
خصوص در نواحی روستایی و عشایری، علت اصلی 

مهاجرت روستاییان به شهر است.

بی توجهی به نواحی روستایی و عشایری این نواحی 
را در حاشــیه توســعه کشــور قرار داده است؛ مهجور 
ماندن مردم روســتایی و عشــایری از نگاه مســئوالن 
کشــور و حتــی از نگاه رســانه ها موجب شــده اســت 
کــه ایــن نواحــی جایــگاه شایســته ای در برنامه هــا و 
سیاست گذاری ها نداشته باشند و با وجود تالش های 
فراوان برای تحقق آرمان های مهم انقالب اسالمی در 
خصوص عدالت اجتماعی در تمام ســطوح جامعه؛ 
متأسفانه حرکت به  سوی این امر در نواحی روستایی 

و عشایری به کندی گراییده و یا متوقف  شده است.

راه حل در تحول نظام اجرایی امور روستایی »
و عشایر

بنــا بــر دیــدگاه کارشناســان و صاحبنظــران، یکــی از 
مشکالت اساسی و ریشه ای توسعه روستایی کشور 
به  نظام اجرایی در خصوص امور روستایی برمی گردد؛ 
امــور روســتایی بیــن دســتگاه های متعــدد پراکنــده 
اســت کــه بــه دلیل عملکــرد جزیــره ای دســتگاه ها و 
ناهماهنگی طرح های اجرایی و فقدان سیاست گذاری 
و برنامه ریزی واحد؛ اغلب طرح ها کارایی و اثربخشی 

الزم را در توسعه روستایی ندارند.
همچنین با وجود اینکه »قانون الزام دولت به توسعه 
متوازن روستایی« مصوب آذر 1384، دولت باید ظرف 
ســه ماه پس از تصویب قانون، الیحه تعیین متولی 

سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن 
روستایی را به مجلس ارائه می کرد، اما عمالً دولت های 
مختلــف در طــول 15 ســال گذشــته بــه ایــن تکلیف 
عمل  نکرده اند و هیچ اقدامی صورت نگرفته اســت.
در راستای ضعف سیاست گذاری و مدیریت توسعه 
روستایی کشور و رفع چالش نهادی مدیریتی؛ تشکیل 
»سازمان توسعه روستایی و عشایری« به  عنوان متولی 
واحــد و پاســخگو می توانــد راه حــل مناســبی باشــد. 
طرح تشــکیل این ســازمان به  منظور یکپارچه سازی 
مدیریت امور روستایی و عشایری، سیاست گذاری و 
توسعه عدالت محور در نواحی روستایی تدوین  شده 
است. این طرح چند سالی است در مجالس مختلف 
مطرح بوده، ولی هیچ وقت به سرانجام نرسیده است. 
البته تصویب کلیات این طرح در کمیسیون کشاورزی 
مجلس یازدهــم در اواخر آبان ماه 1399 بارقه امیدی 

برای روستاییان و عشایر است.
امیــد می رود با تشــکیل ســازمان توســعه روســتایی 
و عشــایری کشــور به  عنوان متولی واحد و پاسخگو، 
و  روســتایی  نواحــی  حقیقــی  و  شایســته  جایــگاه 
سیاســت گذاری ها  برنامه ریزی هــا،  در  را  عشــایری 
و بودجه بندی هــای کشــور برگردانــد تــا بیــش از ایــن 
شاهد فروپاشی نواحی روستایی و عشایری، کاهش 
جمعیت این نواحی و گسترش آسیب های اجتماعی 

به  خصوص حاشیه نشینی نباشیم.

گزارش

تعلل 15ساله موجب شده اقتصاد و توسعه روستاها متولی نداشته باشد

روستا را از نفس  تولید نیندازیم

درصد

سالسال

جمعیت کل کشورتغییرات جمعیت شهری و روستایی

شهری

روستایی

1335

%32

%68
%64

%53

%46

%39

%32
%29

%26

%38

%47

%54

%61

%68
%71

%74

1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395

70.472.846
75.150.270

79.926.270

1335

18.954.704

25.700.000

33.709.000

49.445.000

60.000.000

1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395

نفر

انتقال حوزه اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت باعث آشفتگی بازار شد 
حوزه روستا محل و بستر تولید است اما متاسفانه در حال حاضر، روستا در کشور متولی مشخصی ندارد 
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک  و اساسی می تواند باعث جهش تولید کشاورزی شود 
اگر در کشاورزی سرمایه گذاری می کردیم،  میتوانست در شرایط تحریمی نجات بخش کشور باشد 
تنها صاحبان کارخانه تولید کننده نیستند، کشاورز هم تولید کننده است 
قانون امنیت غذایی مشخص و مدونی نداریم 
هیچ تعارضی بین محیط زیست و منابع آبی و کشاورزی نیست 

ذره بین

جهش 
تولید



w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

طبق اعالم رسانه های عراقی

بخشی از طاق کسری فرو ریخت
برخــی افــراد فعال در شــبکه های 
از  تصاویــری  عــراق،  اجتماعــی 
طاق کسری در بغداد منتشر کرده 
و نوشــته اند کــه همزمــان بــا آغاز 
ســال ۲۰۲۱ بخشــی از سقف این 

بنای تاریخی فروریخت.
به گزارش مهر، برخی از شبکه های 
اجتماعــی در کشــور عــراق، خبــر 
داده اند که بخشی از سقف بنای 

معروف و باستانی طاق کسری در منطقه المدائن بغداد فروریخته است.
فعاالن شــبکه های اجتماعی و دوســتداران میراث این کشــور نیز در نقد 
عملکرد دولت عراق در نگهداری از آن، به بی توجهی دولت نسبت به این 
بنای مهم اعتراض کرده اند. هنوز مقامات مربوط در عراق نسبت به این 

موضوع واکنشی نداشته و خبر را تأیید نکرده اند.

 چرا خودباوری ملی ما 
دچار خدشه شده است؟

در حوزه جامعه شناسی ژانری با عنوان جامعه شناسی خلقیات ایرانیان با 
سابقه ای ۲۰۰ساله وجود دارد. این ژانر ابتدا با سفرنامه های اروپایی ها آغاز 
شد و پس از آن ایرانیان خود به بازتولید آن پرداختند. البته در این میان 
انگیزه ایرانی ها با اروپایی ها یکسان نبوده است. اروپاییان با توجه به مقاصد 
اســتعماری و نــگاه بــاال به پایین خود به دیگر ســرزمین ها، می کوشــیدند 
تصویری منفی از سرزمین هایی که قصد استعمار و استثمار آن ها را داشتند 
ارائه دهند تا استعمار آن ها توجیهی عقالنی داشته باشد، اما انگیزه ایرانی ها 

بیشتر از شکست در کنش های سیاسی نشأت می گرفت.
در واقع کنشگران سیاسی و منورالفکرانی که از تغییر و اصالح در حاکمیت 
ناامیــد می شــدند، در پــی یافتن ریشــه های شکســت خــود در فرهنگ و 
اخالقیات مردم بودند و می کوشیدند آن را آسیب شناسی کنند و از این رو 
تصویرسازی های منفی شرق شناسان و اروپایی ها را مالک قرار می دادند. 
این ژانر به طور رسمی از دهه ۲۰ شمسی و با آثار کسروی آغاز  می شود و 
در دهه 4۰ با »خلقیات ایرانیان« جمال زاده به اوج خود می رسد. برخی دلیل 
شــکل گیری این ژانر را در ایران به حوادث شــهریور ۱3۲۰ و کودتای مرداد 
۱33۲ مرتبط می دانند که نوعی ســرخوردگی و دلزدگی برای روشــنفکران 
و کنشگران سیاسی ایجاد کرده بود. تا پیش از انقالب در این ژانر افرادی 
همچون کسروی، هدایت، جمال زاده و... با نسبت دادن صفاتی همچون 
»تنبل، راحت طلب، دروغگو، چاپلوس، ریاکار، تک رو، ستیزه جو و زیراب زن« 
به مردم، حس اعتماد به نفس آن ها را تخریب می کردند و پس از انقالب 

نیز برخی دیگر این ژانر را ادامه دادند. 
»جامعه شناسی خودمانی«، نوشته آقای حسن نراقی، جزو پرفروش ترین آثار 
این ژانر محسوب می شود که با وجود استقبال زیاد مخاطبان، بیشتر نوعی 
واگویه غیرعلمی از یک نویسنده عامه پسند است و تقریباً همه آثاری که در 
این ژانر تولید می شوند فاقد روشمندی علمی میدانی یا تاریخی هستند.
مهم تریــن اثــر این ژانر، تخریب خودباوری و اعتماد به نفس اســت؛ چرا 
کــه دائمــاً تلقین می کنند که مــا ایرانی ها به صورت ذاتــی و ژنتیک دچار 
کج خلقی هایی هستیم که همیشه تاریخ با ما بوده اند. این قبیل ژانرها به 
جای اینکه آسیب های اجتماعی را از مسیر صحیح سبب شناسی کنند تا 
بتوانند برای رفع آن ها راهکار ارائه دهند، با استفاده از شیوه تخریبی و با 
هدف تنبه مخاطبان موجب تکرار و گسترش گزاره های ذکر شده می شوند 

که نتیجه ای جز تخریب خودباوری ملی نخواهد داشت.  
رسیدن به خودباوری ملی نیازمند نظریه پردازی و ایجاد بنیان های فکری 
قوی در این حوزه است، در حالی که متأسفانه نظریه پردازان ما با تألیف 
کتاب هایی نظیر»جامعه شناســی خودمانی« دقیقاً برخالف شــکل گیری 

خودباوری فرهنگی عمل می کنند.
ایران جامعه ای چند فرهنگی و چندزبانه با دیدگاه های سیاسی متفاوت 
بوده و به همین دلیل نظریه پردازی در این زمینه بسیار دشوار و زمانبر است 
تا بتوانیم به یک خودباوری ملی دست یابیم و تنها با تبلیغات نمی توان 

حس اعتمادبه نفس ملی ایجاد کرد.

معاون  رئیسی،  علیرضا  طیرانی   اعظم   
بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به برخی 
به  مقطر  آب  تزریق  درباره  شایعه سازی ها 
داوطلبان گفت: جالب است اگر به ما بگویند 
یک ایرانی رئیس ناسا شد یا یک ایرانی در 
برتر  رتبه  اروپایی  درجه یک  دانشگاه  یک 
اما وقتی بگویند  باور می کنیم،  کسب کرد 
در کشور واکسن کرونا تولید شده برخی باور 

نمی کنند! 
وقتی سال ها پیش رزم آرا، نخست وزیر وقت 
پهلوی در پاسخ به درخواست اقلیت مجلس 
در خصوص ملی شدن صنعت نفت، برای 
منابع  اداره  از  ایرانی  ناتوانی جامعه  اثبات 
نفتی خویش فریاد می زد: »ملتی که لیاقت 
لولهنگ سازی ندارد، چگونه می تواند صنعت 
نفت را اداره کند«، غربزدگانی همچون او و 
پیش از آن میرزاملکم خان ایلچی و تقی زاده که 
شیفته غرب و مرعوب مصنوعات آن ها شده 
بودند، نمی توانستند روزهایی را که جوانان این 
مرز و بوم با تکیه بر دانش بومی خود غرب را 

به تحسین وادارند، باور کنند.  
بــه قول رهبر معظم انقــالب: »همه  ابزارهای 
فرهنگی و تبلیغی در طول ۱۰۰سال یا بیشتر 
به  کار گرفته شــد تا این ملت را به خودشــان 
شــخصیت های  از  یکــی   - کننــد  بدبیــن 
سرشــناس معــروف می گفــت: ایرانــی، یــک 
لولهنگ نمی تواند بسازد! ...  .- این جور این 
ملــت را تحقیر می کردنــد. این ملت حاال در 
زمینه هــای زیســتی، در زمینــه فعالیت هــای 
گوناگــون علمی و تحقیقــی کارهایی می کند 
کــه خــودش را جزو ۱۰ کشــور اول جهان قرار 

می دهد«.
یک جامعه همان گونه که از خودشیفتگی و 
احساس برتری کاذب آسیب  می بیند گاه نیز 
با تکرار مفاهیمی که فرجامی جز خودکم بینی 
و  نــدارد، حــس »نمی توانم هــا«   بــه همــراه 
»نمی شودها«  را بر پیکر خویش تزریق می کند.
امــروز جامعــه مــا بیــش از هر زمــان دیگر به 
تقویــت و بازســازی روح خودبــاوری ملی نیاز 
دارد. موضوعی که ضرورت آن را بیش از هر 

زمان دیگری می توان احساس کرد.
تقویت خودباوری ملی در عمل »

مرکــز  هیئت علمــی  عضــو  کلهــر،  ســینا 
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، در 
گفت وگــو با ما در خصوص بازســازی روحیه 

خودباوری ملی می گوید: مهم ترین 
کاری که باید در خصوص تقویت 
شــود  انجــام  ملــی  خودبــاوری 
ایــن اســت کــه بــه جــای گــره زدن 
خودباوری ملی به حرف، ســخن و 
تقویــت آگاهی افــراد، باید با عمل 
آن را به جامعه نشــان دهیم. وی 
می افزایــد: مــا در موقعیتــی قــرار 
داریم که وضعیت کشور در حال 
توســعه اســت و مجموعــه ای از 
چالش هــا و مشــکالت را  پیش رو 
داریــم کــه بســیاری از آن هــا در 
طــول تاریخ برای ما ایجاد شــده و 
در بخــش عمــده ای از آن هــا هیچ 

نقشی نداشته ایم، با این حال انباشت تاریخی 
چالش هــا در این حوزه صورت گرفته اســت؛ 
بنابراین از یکسو با انباشت مسئله مواجه ایم 
و از سوی دیگر به دلیل عقب ماندگی تاریخی، 
ابزارهایمان برای حل این مسائل و مواجهه با 
این چالش ها، ابزارهای پیشــرفته و کارآمدی 
نیســت، ضمــن آنکــه ما بــه دلیل سیســتم 
رسانه ای و تبلیغاتی پیچیده ای که دشمنان  و 
مخالفان کشور دارند، مدام در معرض بمباران 
ناتوانی و ناکارآمدی قرار داریم که مجموعه این 
عوامل در ذهن مردم و حتی نخبگان جامعه 
ریشه دوانده و  موجب شده توانایی های ملت 

مخدوش شود.
وی ادامــه می دهــد: هــر کســی کــه دغدغــه 

خودبــاوری ملــی دارد باید 
بکوشــد عمــل را بــر حرف 
مقــدم بــدارد و بدانــد اگــر 
دنبــال تقویــت خودباوری 
بایــد  ابتــدا  اســت  ملــی 
بــه هــدف تحقــق بخشــد 
آن  مــورد  در  ســپس  و 
اطالع رســانی کــرده و کار 
رســانه ای انجــام دهــد. به 
گفتــه دکتــر کلهــر، یکــی 
از مشــکالتی که مــا با آن 
مواجه هســتیم و تاکنون 
آســیب های متعــددی به 
خودبــاوری ملــی مــا زده، 
این است که حرف و سخن را بر عمل مقدم 
دانسته و به جای اینکه انرژی خود را صرف 
تحقق اهدافمان کنیم، صرف صحبت کردن 
در مــورد آن هــا کرده ایــم و نتیجــه معکــوس 

گرفته ایم.

خودباوری هایی ریشه دوانده در تاریخ »
وی تأکیــد می کنــد:در مــواردی خودبــاوری ما 
عمق پیدا کرده و در تاریخ ریشه دوانده، نمونه 
آن سال های دفاع مقدس است که رزمندگان 
ایــن کشــور در میــدان عمــل جنگیدنــد و در 
جنگی نابرابر یکه و تنها پیروز میدان شدند 
و هــر کجــای دنیــا کــه در مــورد آن صحبــت 
کنیــم، باورپذیــر اســت. امــروز نیــز در حــوزه 

علمی دستیابی به فناوری سلول های بنیادین 
حوزه هــای  در  را  خوبــی  بســیار  اتفاق هــای 
مختلف درمانی همچون درمان های ناباروری 
رقــم زده اســت بــه گونــه ای که بــه مهم ترین 
مرکز دانش سلول های بنیادین در خاورمیانه 
تبدیل شده ایم و در این زمینه نیز در دنیا از 
موقعیت قابل قبولی برخورداریم. مشابه همین 
اتفاق در حوزه موشکی کشور رخ داده و این 
پیشرفت نیز در حد ادعا باقی نمانده و بارها 
از این توانایی برای تأمین امنیت مردم و حفظ 
تمامیت ارضی و مرزهای کشور استفاده شده 
است. به همین ترتیب در حوزه نانوفناوری و به 
طور مشخص تر در حوزه فناوری های هسته ای 
و غنی ســازی ۲۰درصــد بــا کمتریــن امکانات 
دســتاوردهای بســیار ارزنده ای داشــته ایم که 
در برخــی مواقع به دلیل خاص و تخصصی 
بودن مورد استفاده مردم در زندگی روزمره قرار 
نگرفته، اما در سطح بین الملل مطرح است.

بنابرایــن هــر کجــا که هدفــی را محقق کــرده و 
سپس در مورد آن سخن گفته ایم، به خودباوری 
ملی رســیده ایم که یکی از نمونه های آن سیره 
عملی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده 
است، به طوری که ایشان اهل عمل بود و کمتر 
در مورد کارهای بزرگی که انجام می داد، صحبت 
می کرد.همــه ایــن نمونه هــا واقعیت هایی برای 
جبران عقب افتادگی های تاریخی ملت ایران در 
حوزه بازسازی اعتمادبه نفس و خودباوری ملی 

است.

 تقویت توان مقابله با رانت خواری 
این دکترای جامعه شناسی با اشاره به اینکه 
در دهــه اخیــر وعده هایــی در حــوزه اقتصــاد 
داده شــده کــه نه تنها تحقــق نیافته بلکه به 
مراتب بدتر شده و مصداقی برای ناتوانایی ها 
محســوب شــده اســت، می گویــد: حوزه های 
مختلف مبارزه با فساد و رانت نمونه ای از این 
ناتوانایی هــا بــود که با پیگیری ایــن پرونده ها 
در دوره جدیــد قوه قضائیــه، مــردم به مقابله 
بــا تبعیض و رانت خــواری در جامعه امیدوار 
شدند و توان مقابله با تبعیض، فساد و رانت 

در سطح جامعه تقویت شد.  
کشــوری  مــا  اگــر  می کنــد:  تصریــح  کلهــر 
توســعه یافته بودیــم تــا ایــن حــد عمل گرایی 
برایمــان اهمیــت نداشــت، امــا در موقعیتی 
کــه با انباشــت مســائل تاریخی کــه قدمتی 
3۰۰ساله در کشور دارد به ویژه پس از سقوط 
صفویه که همچنان درگیر این انباشــت های 
تاریخی مخرب هستیم، راهی جز عمل گرایی 
پیش رویمــان قــرار نــدارد؛ بنابرایــن ابتدا باید 
اجازه داد اهداف مورد نظر تحقق یابد و سپس 

آن ها را رسانه ای کنیم.

نقش رسانه های بدون غرض »
ایــن عضــو هیئت علمــی مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس بــا اشــاره به نقــش رســانه در ایجاد 
خودبــاوری ملــی ادامــه می دهــد: رســانه ها 
می تواننــد در بازســازی اعتمادبه نفــس ملــی 
نقــش منفــی یــا مثبــت داشــته باشــند کــه 
متأسفانه در بیشتر مواقع برای تحقق اهداف 
رسانه ای خود با بزرگ نمایی رخدادی که هنوز 
محقق نشــده، ناخواســته نقــش منفی ایفا 
کرده اند یا عملی که محقق شده و اتفاق بزرگی 
را همچون آنچه در صنعت سدسازی، صنایع 
پتروشــیمی، نانوتکنولــوژی و ... رقــم خورده، 
آن گونــه کــه بایــد انعــکاس نــداده و رســالت 
خود در بازسازی اعتمادبه نفس ملی را انجام 
نداده اند، اما رسانه هایی بوده اند که بدون هیچ 
غرضی به خودباوری ملی کمک کرده اند و با به 
تصویر کشیدن کارهای ارزشمندی که تحقق 
یافته، در کشــور خودبــاوری ملی و امید را به 
جامعه تزریق کرده اند. بنابراین رسانه عنصر 
جدایی ناپذیر تقویت خودباوری ملی است، اما 
اینکه در چه زمان و مکانی چگونه عمل کند، 

بسیار حائز اهمیت است. 

بررسی نقش پیشرفت های علمی کشور در تقویت باور های ملّی به بهانه تولید واکسن ایرانی کرونا   

فناوری خودباوری

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

بهداشت و درمان

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا:

کشورهای منطقه واکسن 
کرونای ایرانی می خواهند

مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی مقابله 
با کرونا، در پاســخ به ادعــای تزریق دارونما 
به جای واکسن کرونا در کارآزمایی انسانی 
گفت: در کشــور هــر اتفاقی با واکنش های 
متعددی همراه است. نکته مهم این است 
که ایران در زمینه واکسن ســازی انسانی از 
سابقه درخشانی برخوردار است. به گزارش 
برنا، وی افزود: در پنج سال آینده ایران قرار 
اســت ســهم 3درصد بازارجهــان در زمینه 
زیســت فناوری را بدســت آورد.  این نکات 
نقطــه عطف ایران در زمینه واکسن ســازی 
است. عدم اعتمادها به دلیل نداشتن  آگاهی 

و اشراف به مسئله بروز کرده است.
کشورهای منطقه همچون امارات خواستار 
واکســن کرونــای ایرانی هســتند. هم اکنون 
دیگــر کشــورها تقاضای خریداری واکســن 
کرونای ایرانی را دارند، بر این اساس باید به 
دانشمندان و نخبه های ایرانی اعتماد کرد.

آسیب های اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی خبر داد

تست مثبت کرونای  
یک هزارو100 معتاد متجاهر

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی از تست مثبت کرونای یک هزار 
و ۱۰۰ معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ خبر 

داد.
فریــد براتی ســده، بــه ایلنــا گفــت: در کل 
کشور از حدود ۱۹هزار نفر شامل ۵۰درصد 
معتادان متجاهری که در مراکز ما نگهداری 
می  شوند، تست کرونا گرفته شده است. از 
۲۹هــزار و ۲3۵ نفر کــه در مراکز نگهداری 
می شــوند، تنها یک هزار و ۱۰۰ نفر تســت 
مثبت کرونا بوده اند که ۱4مورد از آن ها نیز 
وضعیــت وخیمی داشــته اند کــه به مراکز 
درمانی منتقل شده اند. البته خوشبختانه 
در تهــران هیــچ مــورد فوتــی از معتــادان 
متجاهر مبتال به کرونا که در مراکز حضور 
داشــته اند، گزارش نشــده، اما در سراســر 
کشور در مجموع در این مدت ۹ماهه یک 

تا دو مورد فوتی گزارش شده است.

آموزش

وزیر جهاد کشاورزی:

منزلت اجتماعی کشاورز 
پایین آمده است

کاظــم خــاوازی، وزیــر جهــاد کشــاورزی، در 
نشســت مشــترک با وزیر آموزش  و پرورش، 
با بیان اینکه باید به هنرستان های کشاورزی 
بیشتر توجه شود، گفت: چند بحث در بخش 
کشاورزی مهم است؛ نخست اینکه منزلت 
اجتماعی کشاورز در جامعه پایین آمده است و 
دیگر اینکه نمی توانیم منابع مطلوب آب وخاک 
را دســت افرادی بســپاریم که از دانش کافی 
برخوردار نیستند.می توانیم زنجیره همکاری را 
قوت ببخشیم تا هنرستان ها پیشرفت کنند. 
امروزه بخش خصوصی می تواند کمک شایانی 
به ما کند تا دانش آموختگان هنرستان ها بر کار 

مسلط شوند.
خاوازی افزود: تمام ظرفیت های علمی وزارت 
جهاد کشاورزی در خدمت آموزش وپرورش 
است و بیش از ۲هزار هیئت علمی درجه  یک 
و 3۰۰استادکار به همراه مراکز علمی داریم 

که در اختیار آموزش وپرورش خواهد بود.

خانه و خانواده

پاسخ یک نماینده مجلس به منتقدان

چرا باید طرح حمایت از 
خانواده  را کنار بگذاریم؟

غالمرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس، در گفت وگو با برنا، ضمن 
اشاره به طرح »جوانی جمعیت و حمایت 
از خانــواده« در پاســخ بــه انتقاد برخی که 
می گوینــد مجلس یازدهــم طرحی از خود 
ندارد و طرح های پیشــین را در دستور کار 
قرار می دهد، گفت: ضمن احترام به تمام 
انتقادکنندگان، می خواهم بگویم ما باید به 
حاصل تجارب پیشینیان احترام بگذاریم، 
وقتی دوستان در مجلس دهم سنگ بنای 
خوبی گذاشتند، کدام عقل سلیم می پذیرد 
آن را کنــار بگذاریــم؟ این طــرح، یک طرح 
بســیار خوبــی اســت که فرصت نشــد در 

مجلس پیشین تمام شود.
منتظری اظهار کرد: اســتفاده از تجربیات 
گذشتگان سبب قوت می شود، اما ما عین 
همــان طــرح را ارائه ندادیــم و طرح کنونی 

دچار تحوالت عظیمی شده است. 

حوادث

سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران خبر داد

درمان دروغین با دستگاه 
دیالیز گران

آذیــن، ســرکالنتر دوم  ســرهنگ ضرغــام 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ، در گفت وگو 
با خبرنگار برنا، از کشــف هشت دستگاه 

دیالیز گرانقیمت خبر داد.
ســرهنگ آذیــن اظهــار کرد: مجرمــان این 
پرونده که نه پزشک بودند و نه تحصیالت 
مربــوط را داشــته اند و بــا اســتفاده از ایــن 
دستگاه ها اقدام به درمان مردم می کردند، 
متأســفانه پــس از مدتــی بیمــاران دچــار 

عوارض جانبی می شدند.
دو نفر از مجرمان پس از دستگیری راهی 
زندان شــدند. این افراد به  وســیله قاچاق، 
این دســتگاه ها را وارد کشور کرده بودند و 
هر دستگاه نزدیک به ۲میلیارد ریال ارزش 
دارد. این افراد با سوءاســتفاده از ســادگی 
خانواده های کم بضاعت، این اقدام را انجام 
می دادنــد و بــا اخذ پــول از آن ها، اقدام به 

درمان دروغین آن ها می کردند. فراسو

دستچین
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یادداشت

 میثم مهدیار، پژوهشگر جامعه شناسی

هر کجا که هدفی را 
محقق کرده و سپس 
در مورد آن سخن 

گفته ایم، به خودباوری 
ملی رسیده ایم

بـــــــرش

افتتاح خط تولید ماهانه12میلیون دز واکسن کرونا در 6 ماه آینده  سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با تأکید بر اینکه واکسن داخلی که مرحله تست انسانی را می گذراند 100درصد ایرانی است، 
گفت: طبق نظرسنجی ها اعتماد مردم به واکسن داخلی بیشتر از نمونه های خارجی آن است. حجت نیکی ملکی در گفت وگو با ایلنا، درباره میزان ظرفیت تولید واکسن کرونا توسط شرکت دارویی زیرمجموعه 

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( گفت: کمتر از 40 روز دیگر خط تولید 1.5میلیون دز ماهیانه و کمتر از 6 ماه دیگر خط تولید 12میلیون دز در ماه را به بهره برداری می رسانیم. 

»لری کینــگ« مشــهورترین مجــری و چهــره تلویزیونــی 
سالخورده جهان با ابتال به بیماری کووید۱۹ در بیمارستان 
بستری شد. به گزارش فارس به نقل از هالیوود ریپورتر، این 
مجری قدیمی ۸۷ساله تلویزیون در بخش ایزوله )انفرادی( 
بســتری اســت و قادر به مالقات با همســر ۲3ســاله خود 
»شاون کینگ« )که در سال ۲۰۱۹ روند طالق از او آغاز شده 

است( یا سایر اعضای خانواده نیست.
کینگ در سال ۲۰۱۹ به دلیل درد قفسه سینه در بیمارستان 
بستری شد و تحت عمل جراحی جریان خون قرار گرفت. 
وی در گذشــته از یــک حملــه قلبــی و ســکته مغــزی 
جــان ســالم بــه در بــرده اســت. در ســال ۲۰۲۰، کینــگ 

دختــرش  و  قلبــی  ســکته  اثــر  در  »انــدی«  پســرش 
»چایــا« در اثــر ســرطان ریــه را بــه فاصله چنــد هفته از 
 دســت داد. کینــگ در دهــه ۱۹۷۰ بــا برنامــه رادیویــی 
»The Larry King Show« کــه از ســال ۱۹۷۸ تــا ۱۹۹4 
اجرا می شد، به چهره ای محبوب تبدیل شد و سپس از 
سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ برنامه معروف و پربیننده لری کینگ 

به صورت زنده از CNN پخش می شد.

خبر

»لری کینگ« 
کرونا گرفت

آمار و ارقام منتشرشــده از ســوی دانشــگاه آکســفورد نشان 
می دهد از آغاز شیوع »کرونا«، تعداد دانشجویانی که به دلیل 
تقلب کردن در امتحانات آنالین مورد شناسایی قرار گرفته اند،  
دو برابر شــده اســت. به گزارش ایسنا،  با آغاز تعطیلی شهر 
در ماه مارس، اکثر امتحانات دانشگاه آکسفورد لغو شد. در 
عوض دانشجویان سال اول و دانشجویان دوره کارشناسی به 
طور خودکار در امتحانات لغو شده نمره قبولی کسب کردند.
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز به شیوه »کتاب باز« 
امتحــان دادنــد. ایــن اقدام هــا بــروز تقلــب در امتحانــات را 
آسان تر کرد. گفته شده 3۶ دانشجوی دانشگاه آکسفورد به 
دلیل مظنون بودن برای تقلب در امتحانات تحت بازجویی 

قــرار گرفتند. عــالوه بر این، ۱۹ نفر نیز به تبانی در امتحانات 
»کتاب بــاز« متهــم شــدند. مــدت زمــان ایــن امتحانــات کــه 
دانشجویان مجاز به دسترسی به کتاب، یادداشت ها و سایر 
منابع خود هستند، طوالنی تر بوده و به صورت مجازی برگزار 
می شود. در مجموع ۱۱ دانشجو به طور قطع مقررات را زیر پا 
گذاشتند و مجازات شدند و ۱۶ دانشجو دیگر نیز همچنان 

تحت بازرسی هستند.

خبر

کرونا و دوبرابر شدن تقلب 
در آکسفورد

۲۱هزار تبلت به دانشجویان نیازمند اهدا می شود
مدیرعامــل بنیــاد حامیــان علــم و فنــاوری گفــت: بنیــاد 
حامیان علم و فناوری با همکاری دانشگاه ها در نظر دارد 
۲۱هــزار و ۱۰۰ تبلــت بــه دانشــجویان بی بضاعــت در ۱۱۰ 
دانشگاه کشور اهدا کند. به گزارش ایرنا، محمدحسین 
امیــد افــزود: در ایــن زمینــه بــا دانشــگاه ها و تعــدادی از 
بانک هــا مذاکــره شــده اســت و این دانشــجویان توســط 
دانشــگاه ها بــرای دریافــت تبلــت انتخــاب می شــوند.

دریافت ۲میلیون تومان برای چاپ یک مقاله!
محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری 
امور پژوهشــی وزارت علوم به خبرنگار مهر گفته اســت: 
شنیده ایم برخی نشریات بابت انتشار یک مقاله ۲میلیون 
تومان از دانشجو پول می گیرند. اخذ پول بابت انتشار مقاله 
در نشریات به هیچ وجه مورد تأیید وزارت علوم نیست و 

کمیسیون نشریات حتماً برخورد می کند. 

بودجه آموزش و پرورش با کسری مزمن همراه است
علــی الهیارترکمــن، معــاون برنامه و توســعه منابــع وزارت 
آموزش وپــرورش، بــا بیان اینکه ۱۵ میلیــون دانش آموز و از 
طرف دیگر ۸۸۵هزار معلم رسمی و پیمانی و در مجموع با در 
نظر گرفتن همه معلمان، یک میلیون و 3۵هزار معلم داریم، 
می افزاید: بودجه آموزش و پرورش با کسری مزمن همراه است.

وزارت بهداشتی ها ما را خراب می کنند
احمــد کریمــی، از متخصصان طب ســنتی ایرانی به آنا 
می گوید:خیلــی از وزارت بهداشــتی ها از عطاری ها ســود 
می برند. نه به  طور مستقیم بلکه از طریق عطاری ها ما را 
خراب می کنند و علم ما را زیرسؤال می برند. در حقیقت 
عطاری تبدیل به فرصتی برای مخالفان طب سنتی شده 
است که از طریق آن علیه این طب صحبت و اقدام کنند. 

 طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت 
در دستور کار مجلس

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با تسنیم با 
بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت در 
دستور کار است، متذکر شد: طرح تحقیق و تفحص از 
هزینه  های بیماری کرونا و عدم رسیدگی وزارت بهداشت به 

مناطق محروم کشور در دستور کار قرار دارد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

در توزیع واکسن کرونا همه برابرند؛ اما صهیونیست ها برابرترند!

نورچشمی های دهکده جهانی
علــوی: همه گیری ویــروس کووید۱۹ جهان 
را بــا مشــکلی واحــد مواجــه کــرد کــه حل 
آن نیازمنــد ارائــه راهــکاری جهانــی بــود. 
واکسیناســیون جهان در برابر این بیماری 
بــه عنــوان راه حلی کارآمد و در عین حال، 
آرمانــی بــرای پایان دادن به شــیوع مرگبار 
کرونــا مطــرح شــد. طرحــی کــه در صورت 
اجــرای کامــل بزرگ تریــن عملیــات تهیــه 
و توزیــع واکســن در طــول تاریــخ بشــری 
خواهد بود. در این میان، با توجه به اینکه 
در روابــط بین الملل، تنها قدرت اســت که 
تعییــن کننــده ســمت و ســوی مناســبات 
جهانــی  بهداشــت  ســازمان  اســت، 
مجموعــه ای را تحت عنوان برنامه جهانی 
توزیــع  منظــور  بــه   )COVAX( کوواکــس 
عادالنه واکسن میان کشورها کلید زد. در 
این میان، بررســی آمار واکسیناســیون در 
یــک نقطــه از جهان، حکایــت متفاوتی را 

برای ما بازگو می کند.

بی عدالتی ساختاری در ساختار »
بهداشت جهانی

نشــان  آکســفورد  پژوهشــگران  داده هــای 
می دهــد کــه فلســطین اشــغالی در صــدر 
مناطق جهان از نظر سرعت واکسیناسیون 
کرونا قرار گرفته است. دولت صهیونیست 
پس از شروع واکسیناسیون، طی دو هفته 
توانســته یــک میلیــون و ۹0 هــزار نفــر از 
جمعیــت خــود را واکســینه کنــد. ایــن رقم 
بــه معنــای تزریــق این واکســن بــه بیش از 
۱0درصــد از جمعیت ۹ میلیون و 300 هزار 
نفری رژیم صهیونیستی است. به گزارش 
خبرگــزاری آلمــان، یولــی ادل اشــتاین، وزیر 
بهداشــت رژیــم صهیونیســتی در همیــن 
زمینــه اعــام کرده تنهــا در روز پنجشــنبه 
حــدود ۱۵3هــزار و ۴00 نفــر در ایــن کشــور 
واکســینه شــده اند. تاکنــون تنهــا واکســن 
شــرکت فایــزر آمریــکا برای واکسیناســیون 
کار  بــه  صهیونیســتی  رژیــم  در  عمومــی 
رفتــه اســت. اســرائيل در مجمــوع بیش از 
۱۴ میلیــون دز واکســن کرونای تولید شــده 
آمریکایــی  داروســازی  شــرکت  دو  توســط 
مدرنــا و فایــزر را پیــش خریــد کرده اســت. 

نتانیاهــو هــم پیــش از ایــن اعام کــرده بود 
دولــت او قــراردادی را با شــرکت داروســازی 
آمریکایی فایزر برای خرید ۸ میلیون واحد 
واکســن کووید۱۹ ســاخت آن شرکت امضا 
کــرده اســت. همزمــان شــبکه ۱۲ تلویزیون 
رژیــم اســرائیل اعــام کــرد بیــش از یــک 
میلیون دوز واکسن شرکت آمریکایی مُدرنا 
نیز سه ماه زودتر از موعد مقرر، به مناطق 
اشــغالی رســیده اســت. بــه گفتــه برخــی 
از مقامــات اســرائیلی، شــمار واکســن های 
اســت  ایــن کشــور »محرمانــه«  دریافتــی 
تــا کشــورهای دیگــر »حســادت نکننــد«. 
بنیامیــن نتانیاهو گفته اســت شــخصاً ۱3 
بــار بــا رؤســای فایــزر و مدرنا تلفنی ســخن 
گفته تا در مورد دریافت واکسن ها تضمین 
بگیــرد. همه ایــن موارد در حالی اســت که 
رژیــم صهیونیســتی دارای یکــی از پاییــن 
تریــن جمعیت هــا در بیــن کشــورهای دنیا 
بــوده و اگــر بنــا بــه تقســیم بندی عادالنــه 
در ســاختار کواکــس باشــد، کشــورهای پــر 
جمعیت تــری وجــود دارند که با احتســاب 
نســبت دوز واکســن به جمعیت در نوبت 

جلوتری قرار می گیرند.

واکسن آمریکایی، نایاب در آمریکا!»
عرضه گسترده واکسن های معتبر کرونا در 
مناطق اشــغالی فلســطین در حالی اســت 
که ایاالت متحده به عنوان کشــور ســازنده 
واکســن فایــزر و مدرنــا، خــود تعــداد کافــی 
برای انجام واکسیناسیون گسترده در تمام 
ایــاالت به خصوص سیاه پوســتان را ندارد. 
تــا دوم ژانویــه ۲0۲۱، در مجمــوع ۱۱ میلیون 
و ۴۷0 هــزار تَــک دوز واکســن کوویــد۱۹ در 
سراســر جهان به مردم تزریق شــده است. 
در میــان کشــورهای جهان، چیــن و ایاالت 
متحــده بــه ترتیــب بــا تزریــق ۴.۵ و ۴.۲3 
را  تعــداد  باالتریــن  واکســن  دوز  میلیــون 
از آن خــود کرده انــد. در عیــن حــال، رژیــم 
صهیونیستی با جمعیت ۹ میلیون نفری، 
۱.0۹ میلیون دوز واکسن تزریق کرده است. 
ایــن نســبت در چیــن بــه نیــم درصــد هــم 
نمی رســد و در آمریــکا نیز تنهــا حدود ۱.3 
درصد است. به نظر می رسد که در انتقاد 
بــه ایــن وضعیت بود که جــو بایدن، رئیس 
جمهــور منتخب آمریکا و آنتونی فائوچی، 
رئیــس مؤسســه ملــی بیماری هــای عفونی 
ایــن کشــور در روزهــای اخیــر از ســرعت 

کــم واکسیناســیون در ایاالت متحــده ابراز 
سرخوردگی کرده بودند. 

کشته ها و ابتالهای دوباره واکسن »
آمریکایی

در عیــن حــال، بــا وجــود اینکــه مقامــات 
صهیونیســت نســبت بــه واکسیناســیون 
اشــغالی خوشــحال  گســترده در مناطــق 
هســتند، شــبکه ۱3 اســرائیل اعــام کــرد 
۲۴0 نفــر از دریافت کنندگان واکســن، بار 
دیگــر بــه کرونا مبتا شــده و ناقل ویروس 
هســتند. همچنین اشــاره شــده اســت که 
اگر شخصی پیش از واکسیناسیون آلوده 
باشــد، حتــی پــس از تزریــق نیــز ممکــن 
است در معرض خطر عائم کووید باشد. 
عــاوه بر ایــن، نگرانی هایی وجــود دارد که 
افــراد دارای ایمنــی می تواننــد ویــروس را 
حمــل کــرده و آن را گســترش دهنــد. ایــن 
در  واکسیناســیون  پســا  اتفاقــات  تمــام 
اســرائیل نبــود؛ چــرا کــه در اوایــل هفتــه 
گذشــته، رســانه های صهیونیست گزارش 
دادنــد چهــار نفر پس از دریافت واکســن 

در اسرائیل مرده اند.

یمن: سال جدید برای دشمنان دردآور است

حضور افسران صهیونیست 
در پایگاه های متجاوزان

دولــت  دفــاع  وزیــر 
یمــن  ملــی  نجــات 
فاش کرد در بســیاری 
ائتــاف  پایگاه هــای  از 
یمــن  در  ســعودی 

دیــده  صهیونیســت  افســران  و  نظامیــان 
می شــوند. بــه گــزارش فــارس، محمــد ناصر 
العاطفی اعام کرد کشورهای ائتاف متجاوز 
کــه از ده هــا ســال پیــش کشــورهای خــود را 
فروخته اند، اکنون ســعی می کنند ســرزمین 
یمــن را به رژیم صهیونیســتی و کشــورهای 
خارجی بفروشند. العاطفی ضمن تأکید بر 
اینکــه صنعا از ذره ای از خاک یمن نخواهد 
گذشــت، وعــده داد، ســال جدیــد میــادی 
ســالی تاریــک و دردآور برای دشــمنان امت 

و دشمنان ملت آزاد یمن است.

ســناتورهای س از  نفــره  یــازده  گروهــی 
جمهوری خــواه در آمریــکا می گوینــد از تأیید 
پیــروزی جــو بایــدن در انتخابــات خــودداری 
خواهند کرد، مگر آنکه کمیسیونی برای تحقیق 
درباره ادعاهای تقلب در انتخابات ایجاد شود.

خبرگزاری ایتالیایی نوا گزارش داد ترکیه س
کمــاکان در حــال ارســال ســاح بــه پایــگاه 
هوایــی »الوطیــا« در غــرب »طرابلــس« در 

لیبی است.
وزارت دفاع چین به کشــورهای غربی از س

جملــه انگلیــس در زمینه اعزام و اســتقرار 
کشــتی های جنگی در دریای چین جنوبی 
و منطقه هشدار داد و اعام کرد چین نیز 

ممکن است اقدام مشابهی انجام دهد.

آناتولی مدعی شد

 موافقت حماس 
 با برگزاری جداگانه 

سه انتخابات فلسطینی

خبرگــزاری آناتولــی ترکیــه مدعی شــد جنبش 
حمــاس از شــرط خــود بــرای برگــزاری همزمان 
انتخابات شورای قانون گذاری )پارلمان(، ریاستی 
و شــورای ملی در فلســطین گذشــته و پس از 
دریافــت تضمین هــای عربــی و بین المللــی، با 
برگــزاری آن ها به صورت متوالی )و نه همزمان( 
موافقــت کــرده اســت. این خبرگــزاری در ادامه 
اضافــه کــرده حمــاس تضمین هایــی از برخــی 
کشورها مبنی بر اینکه سه انتخابات، طی 6 ماه 
و در فضا و شرایط مناسب برگزار شود، دریافت 
کرده اســت. حماس پیشتر خواســتار برگزاری 
همزمــان این انتخابات ها بود و جنبش فتح بر 
برگزاری جداگانه آن ها اصرار داشت؛ مسئله ای 
کــه موجب شــد مذاکرات اخیــر ایــن دو درباره 

آشتی ملی فلسطین به نتیجه خاصی نرسد.
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 آیا نتایج انتخابات آمریکا 
در کنگره تغییر خواهد کرد؟

بــا وجــود اینکــه فراینــد انتقال قــدرت در آمریــکا چندین هفته اســت آغاز 
شــده ، اما هنوز این کشــور درگیر بحران سیاســی و تبعات انتخابات۲0۲0 
است. بر اساس آنچه در قانون اساسی آمریکا تصریح شده، آرای الکترال 
بایــد از ســوی کنگــره مــورد تأییــد قــرار بگیرنــد. بنابرایــن پــس از برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری نشســتی  در نخســتین روزهای ســال بعد در 
کنگره برگزار می شود تا نتیجه رأی گیری در کالج الکترال برای تعیین رئیس 
 جمهــوری آینــده بــه طــور رســمی تأیید شــود .  این نشســت امســال در روز 
چهارشنبه ششم ژانویه )۱۷ دی ماه( برگزار خواهد شد. اما آن چه نشست 
امســال کنگــره را در کانــون توجه رســانه ها قرارداده، نپذیرفتــن انتخابات از 
ســوی ترامــپ به عنــوان بازنده انتخابات و همچنین اعــام تصمیم تعدادی 
از سناتورهای جمهوری خواه مبنی بر اعتراض به نتایج انتخابات است. از 
ســوی دیگر ترامپ تاش دارد تا با اردوکشــی خیابانی باردیگر، طرفدارانش 
را بــه خیابان هــای واشــنگتن کشــانده و وزن و حمایــت مردمــی خــود را بــه 
رخ رقبــای سیاســی اش بکشــد. بــا ایــن حــال بســیار دور از ذهن اســت که 
ایــن اعتراضــات بتواند نتایج انتخابــات را تغییر دهد. تیم انتخاباتی رئیس 
جمهــور منتخــب دربــاره جلســه روز چهارشــنبه کنگــره تصریــح کــرده این 
جلســه »نمادیــن« خواهــد بــود و  بایــدن در هــر صــورت روز ۲0 ژانویه )اول 
بهمــن( بــه عنــوان چهــل و ششــمین رئیــس جمهــوری آمریکا ســوگند یاد 
 خواهــد کــرد .  بــا این حال بر اســاس متمم ۱۲ قانون اساســی هر گاه یکی از 
اعضای کنگره )چه سنا و چه مجلس نمایندگان( در جلسه به نتیجه آرای 
الکتــرال در یکــی از ایالت هــا اعتــراض کنند، آن اعتراض باید مورد بررســی 
قرار گیرد. هر دو مجلس به طور جداگانه اعتراض مطرح شده را حدود دو 
ساعت به بحث می گذارند و سپس برای قبول یا رد آن رأی گیری می کنند. 
با توجه به اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان احتمال موافقت این نهاد 
با اعتراض های احتمالی مطرح شــده در عمل وجود ندارد. در مجلس ســنا نیز 
معترضان باید بتوانند موافقت کل سناتورهای جمهوری خواه را جلب کنند. این 
در حالی است که تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه پیشتر به صورت رسمی 
پیروزی بایدن را تبریک گفته اند. در نتیجه رأی موافق آن ها به معترضان بعید 
به نظر می رسد. با این حال معترضان حتی در صورت رأی موافق مجلس سنا 
به اعتراض مطرح شده نیز باز به رأی مجلس نمایندگان نیاز خواهند داشت. به 
این ترتیب معترضان بختی برای جلوگیری از تأیید پیروزی جو بایدن نخواهند 
داشت. اما چرا برخی از جمهوری خواهان با علم به این موضوع تصمیم به طرح 

اعتراض گرفته اند؟
در پاســخ بایــد گفــت بخــش زیــادی از ایــن تصمیــم مبتنــی بر یــک هزینه 
فایــده سیاســی اســت؛ زیــرا معترضــان بر این باور هســتند که با ایســتادن 
در کنــار ترامــپ خواهنــد توانســت جایگاه خود را در میان افــرادی که به او 
رأی داده انــد، مســتحکم تر کننــد. واقعیــت ایــن اســت که وزن وفــاداران به 
ترامپ در حزب جمهوری خواه در جریان رأی کنگره مشخص خواهد شد. 
بســیاری از اعضــای جمهوری خــواه کنگــره در روزهــای آینــده بایــد تصمیم 
بگیرنــد کــه از جنــاح تنــدرو حزب حمایــت خواهند کرد یا خیــر. در صورت 
عــدم حمایــت از اعتــراض بــه نتیجه انتخابات ریاســت جمهــوری احتمال 
اینکــه آن هــا در آینــده در رقابــت مقدماتــی حزب جمهوری خــواه از یکی از 

نامزد های مورد حمایت دونالد ترامپ شکست بخورند، زیاد خواهد بود.
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آگه�ی دعوت مجمع عموم�ی ف�وق الع�اده 
ش�ركت ماشین س�ازی وقالب س�ازی پیله وران  

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 5123 و 
شناسه ملی 10380210548 

بدینوس��یله از كلی��ه صاحبان س��هام ش��ركت یا 
نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده صاحبان س��هام  كه 
در س��اعت 9 صبح م��ورخ 99/10/30 در  مش��هد 
– كیلومتر 18 جاده مش��هد قوچ��ان – خیابان كوی 

صنعت ش��ركت ماشین س��ازی وقالب سازی پیله 
وران  تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1 – اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و ب��ازرس 

قانونی شركت
2 – اتخ��اذ تصمی��م نس��بت به افزایش س��رمایه 
شركت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

3 – اصالح اساسنامه  
4 – س��ایر مواردی ك��ه در صالحیت مجمع عمومی 

فوق العاده می باشد . 
ع هیئت مدیره شركت 9
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ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد فراخوان برگزاری مناقصه عمومی مش�روح ذیل را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه تا ارس�ال دعوتنامه جهت س�ایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش�د . الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1399/10/14 می باشد. 

مدت شماره فراخوانموضوع
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه به ریال
رتبه و رشته مورد نیاز

 محل تأمین
اعتبار

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

اتفاقات  رفع  و  برداری  بهره  راهبری، 
منابع  انتقال،  خطوط  توزیع،  شبکه 
آبی، خدمات مشترکین، کنترل کیفی 
توزیع  و  انتقال  تولید،  کلی  طور  )به 
آب( بخش احمدآباد شهرستان مشهد

1228/225/059/9471/420/000/000 ماه2099005129000013

پایه پنج آب صادره از 
سازمان برنامه و بودجه کشور 

و  گواهي نامه صالحیت 
بهره برداری و نگهداری از 

تأسیسات آب شرب پایه 6  
رسته شبکه و انشعابات و 

مخازن صادره از مهندسی آب 
و فاضالب کشور .

طرحهای 
عمرانی

1.واریز نقدی به 
حساب جاري شماره 
 2175201797007
بانکی ملی شعبه 

مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت  
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آب را هدر ندهید هر چند كنار نهر جاری باشید . پیامبر گرامی اسالم )ص( 
  » آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

1-مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/10/14 لغایت 1399/10/17 در 
سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

2-خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( :  مورخ 1399/10/29

3-اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : مش�هد، خیابان فلس�طین ، نبش فلسطین 26 ، 
شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008150 . 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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شرکت )سهامی عام ( نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد :
اقالم مورد نیاز خودش�امل جعبه کارتن 5 الیه همراه با چاپ لوگو، مقوا 
3 ال وس�ط  کارتن -کیسه پلی پروپیلن بسته بندی �  پالستیک بسته بندی 
)نایلک�س(� الی�ه مقوا 3 ال- دوک پالس�تیکی اپن ان�د متقاضیان محترم 
می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت اخذ فرم مشخصات 
ش�رکت در مناقصه  به آدرس فدائیان اسالم چهار راه نخریسی روبروی 
فدائی�ان 15 جنب حس�ینیه امام ش�رکت نخریس�ی و نس�اجی خس�روی 

خراسان  مراجعه نمایند.
تلفن تماس 051-33410081

زم�ان ارائه پیش�نهادات همه روزه از س�اعت 9 الی 14 ب�ه جز روزهای 
تعطیل می باشد.

آگهی مناقصه نوبت دوم  
شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان
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در اج�رای م�اده 27 قان�ون الحاق برخی م�واد به قانون تنظیم بخش�ی از مق�ررات مالی دولت)2( و دس�تور العمل ش�ماره1342590 
مورخ96/5/25 ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی 

با بخش غیر دولتی واجد شرایط مشارکت نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت میش�ود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد فراخوان از تاریخ 99/10/16 تا 99/10/27  به سایت 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی )اطالعیه ها ( به ادرس www.khrtvto.ir مراجعه نمایند. 

میزان سرمایه گذاریمدل واگذارینشانی پروژهنام پروژهردیف
 ) میلیون ریال(

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای1
 شهرک صنعتی توس

مشهد-شهرک صنعتی توس- 
BOT5.489فاز 3-قطعه 850

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 2
صنعتی مشهد)جاده کالت(

مشهد، شهرک صنعتی مشهد، 
BOT26.303جاده کالت، فاز 3

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 3
صنعتی کاویان فریمان

مشهد، شهرک صنعتي کاویان، 
BOT25.169جاده فریمان، بلوک خدمات

*متقاضیان می بایس�ت حداکثر تا پایان وقت اداری 99/11/11 اس�ناد تکمیل شده را به صورت در بسته به دبیرخانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان رضوی تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )دو مرحله ای( نوبت اول
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر داردس�ه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب ش�رب و خدمات مشترکین در شهرستان های بجستان 
و تربت جام و گلبهار طبق جدول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 

در سامانه1399/10/13 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 

بجستان
2099001446000116

14/417/463/073 ریال
چهارده میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و چهارصد و 

شصت و سه هزار و هفتاد و سه ریال
523.000.000 ریال 

)  پانصد و بیست و سه میلیون  ریال (

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 2
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان تربت جام

2099001446000117
27/641/480/878 ریال 

بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون و 
چهارصد و هشتاد هزار و  هشتصد و هفتاد و هشت ریال

920.000.000ریال 
)نهصد و بیست میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان گلبهار

2099001446000118
5/133/390/056 ریال 

پنج میلیارد ویکصد و سی و سه میلیون و سیصد و نود  
هزار و پنجاه و شش ریال

245.000.000 ریال
)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه:   1399/10/23 ب – مهلت تحویل پیشنهادها: 04  /1399/11     هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی   شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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آب سر چشمه ی حیات است ،بدون آب زندگی و جود نخواهد داشت.
  »آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم

,ع
99
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43
6

آگهی مناقصــه- نوبت دوم
)  ارزیابی كیفی  (  شماره مجوز :1399/5728

1( مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
نص��ب   و  توس��عه ش��بکه   : مناقص��ه  موض��وع   )2

انش��عابات ، نصب كنتور و رگالتور در سطح نواحی گازرسانی تربت 
جام، تایباد ،فریمان و سرخس 

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از 

سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور 
اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی

4(  دریاف��ت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی: از س��ایت مذكور 
از س��اعت 08:00 مورخ 99/10/13 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/20 

اعالم شده در سامانه ستاد
5(  بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات 

مربوط��ه مطاب��ق مندرجات آن: در س��ایت مذكور تا س��اعت 14:30 
مورخ 99/11/07 اعالم شده در سامانه ستاد

6(  نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت50659ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای 
ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد .
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن  ای��ن آگه��ی، در س��ایت
WWW.nigc-khrz.ir   امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب 
اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051

 تماس بگیرید.  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شرکت )سهامی عام ( نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد :
اقالم مورد نیاز خودش�امل جعبه کارتن 5 الیه همراه با چاپ لوگو، مقوا 
3 ال وس�ط  کارتن -کیسه پلی پروپیلن بسته بندی �  پالستیک بسته بندی 
)نایلک�س(� الی�ه مقوا 3 ال- دوک پالس�تیکی اپن ان�د متقاضیان محترم 
می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت اخذ فرم مشخصات 
ش�رکت در مناقصه  به آدرس فدائیان اسالم چهار راه نخریسی روبروی 
فدائی�ان 15 جنب حس�ینیه امام ش�رکت نخریس�ی و نس�اجی خس�روی 

خراسان  مراجعه نمایند.
تلفن تماس 051-33410081

زم�ان ارائه پیش�نهادات همه روزه از س�اعت 9 الی 14 ب�ه جز روزهای 
تعطیل می باشد.

آگهی مناقصه نوبت دوم  
شرکت نخریسی ونساجی خسروی خراسان
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در اج�رای م�اده 27 قان�ون الحاق برخی م�واد به قانون تنظیم بخش�ی از مق�ررات مالی دولت)2( و دس�تور العمل ش�ماره1342590 
مورخ96/5/25 ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی 

با بخش غیر دولتی واجد شرایط مشارکت نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت میش�ود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس�ناد فراخوان از تاریخ 99/10/16 تا 99/10/27  به سایت 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی )اطالعیه ها ( به ادرس www.khrtvto.ir مراجعه نمایند. 

میزان سرمایه گذاریمدل واگذارینشانی پروژهنام پروژهردیف
 ) میلیون ریال(

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای1
 شهرک صنعتی توس

مشهد-شهرک صنعتی توس- 
BOT5.489فاز 3-قطعه 850

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 2
صنعتی مشهد)جاده کالت(

مشهد، شهرک صنعتی مشهد، 
BOT26.303جاده کالت، فاز 3

تکمیل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک 3
صنعتی کاویان فریمان

مشهد، شهرک صنعتي کاویان، 
BOT25.169جاده فریمان، بلوک خدمات

*متقاضیان می بایس�ت حداکثر تا پایان وقت اداری 99/11/11 اس�ناد تکمیل شده را به صورت در بسته به دبیرخانه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان رضوی تحویل نموده و رسید دریافت کنند.

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )دو مرحله ای( نوبت اول
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99
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر داردس�ه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب ش�رب و خدمات مشترکین در شهرستان های بجستان 
و تربت جام و گلبهار طبق جدول و به ش�رح ذیل از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1399/10/13 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 

بجستان
2099001446000116

14/417/463/073 ریال
چهارده میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و چهارصد و 

شصت و سه هزار و هفتاد و سه ریال
523.000.000 ریال 

)  پانصد و بیست و سه میلیون  ریال (

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 2
تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان تربت جام

2099001446000117
27/641/480/878 ریال 

بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون و 
چهارصد و هشتاد هزار و  هشتصد و هفتاد و هشت ریال

920.000.000ریال 
)نهصد و بیست میلیون  ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان گلبهار

2099001446000118
5/133/390/056 ریال 

پنج میلیارد ویکصد و سی و سه میلیون و سیصد و نود  
هزار و پنجاه و شش ریال

245.000.000 ریال
)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه:   1399/10/23 ب – مهلت تحویل پیشنهادها: 04  /1399/11     هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی   شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
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آب سر چشمه ی حیات است ،بدون آب زندگی و جود نخواهد داشت.
  »آگهی مناقصه عمومی« نوبت دوم

,ع
99
10
43
6

آگهی مناقصــه- نوبت دوم
)  ارزیابی كیفی  (  شماره مجوز :1399/5728

1( مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان رضوی
نص��ب   و  توس��عه ش��بکه   : مناقص��ه  موض��وع   )2

انش��عابات ، نصب كنتور و رگالتور در سطح نواحی گازرسانی تربت 
جام، تایباد ،فریمان و سرخس 

3(   شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن حداقل رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از 

سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور 
اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی

4(  دریاف��ت كاربرگهای اس��تعالم ارزیابی كیفی: از س��ایت مذكور 
از س��اعت 08:00 مورخ 99/10/13 تا ساعت 14:30 مورخ 99/10/20 

اعالم شده در سامانه ستاد
5(  بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات 

مربوط��ه مطاب��ق مندرجات آن: در س��ایت مذكور تا س��اعت 14:30 
مورخ 99/11/07 اعالم شده در سامانه ستاد

6(  نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت50659ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تداركات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
8(رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور 
و حمایت از كاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شركتهای 
ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد .
ش��ایان ذك��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن  ای��ن آگه��ی، در س��ایت
WWW.nigc-khrz.ir   امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب 
اطالعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  - فاكس 37640036  - 051

 تماس بگیرید.  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی
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