
 

جعبه سیاه ادغام وزارتین
 گفت وگوی ویژه  یکی از دالیل مسئوالن برای نابسامانی وضعیت بازار از در گفت و گوی تفصیلی قدس با غضنفری، اولین وزیر صمت بررسی شد

گرانی تا کمبود برخی کاالها، مســئله نبود وزارت بازرگانی اســت. حذف وزارت 
بازرگانی با ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن در سال 90 رقم خورد. 

 ............ صفحه 5در دولت یازدهم و دوازدهم اصرار زیادی بر تفکیک...
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صعود برنتفورد به جایگاه سوم گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر رضا غالمی اشتون، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

:j امام علی
از اطمینان از 

خودت بپرهیز، 
زیرا که آن از 

بزرگ ترین دام های 
شیطان است. 
میزان الحکمه
ج 13 ص 472

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 4 بهمن 1399 9جمادی الثانی 1442 23 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9449  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    1000 تومان 

پرواز زنبورها 
با گل های قدوس

دوراهی غرب گرایی 
و تمدن سازی

ایران پس از پیروزی مقابل ترامپ 
تسلیم شدنی نیست

 ............ صفحه 3

 نوبخت می گوید دولت آمادگی دارد اعتباراتی را به زیارت اختصاص دهد 

بودجه زیارت همچنان در پیچ و خم وعده ها

رئیس اداره پاسخگویی به 
سؤاالت دینی آستان قدس 

رضوی اعالم کرد

500 استاد حوزوی 
و دانشگاهی 

پاسخگوی پرسش های  
دینی زائران

 قدس خراســان  محمدباقر نوبخت که صبح پنجشنبه گذشــته در ســفر دوروزه به 
استان خراسان رضوی با تشریح اهداف سفرهای استانی، به رشد و توسعه استان ها در پی 
تعامل مسئوالن منطقه ای و ملی، با در میان گذاشتن و انتقال نابسامانی ها،  مشکالت 
و معضالت از سوی مسئوالن منطقه ای، اشاره کرد و در بیان دستاوردها و مصوبات این 
سفر افزود: در گام نخست برای 52 طرح و پروژه نیمه کاره که احتمال می رود تا پایان دولت 
دوازدهم به پایان برسد و پیشرفت های خوبی نیز داشته، یک هزارو105میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده که تاکنون 334میلیارد تومان آن پرداخت و برای باقیمانده با توجه به 

 ............ صفحه 4اینکه تخصیص ها امکان ابالغ وجود دارد؛ توافق حاصل...

 آستان  آســتان قــدس رضوی بــه عنوان یک 
مرجــع مورد اعتمــاد دینی، همــواره تالش کرده 
بــر میزبانــی از زائــران حضــرت  اســت عــالوه 
رضــا)ع(، در عرصه هــای متنــوع دیگــر نیــز بــه 
مــردم ایران اســالمی خدمت رســانی کند. یکی 
از عرصه ها، پاسخگویی به پرسش های زائران و 
مجاوران با هدف رفع شبهه ها و مشکالت آن ها 
بوده اســت. به همین منظور، اداره پاســخگویی 

به سؤاالت دینی آستان...

قدس راه حل های پایدار برای 
رفع مشکل قطع گاز و برق 

اخیر را بررسی می کند

جای خالی 
توان هسته ای 
در سبد انرژی

کارشناسان از ضرورت نگاه 
جدی تر دولت برای کاهش 

آسیب های اجتماعی می گویند 

بی توجهی به 
آسیب های اجتماعی 

در بودجه 1400
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 6

خونین ترین حادثه تروریستی سه سال 
گذشته در بغداد با 101 کشته و زخمی

آتش افروزی 
سعودی در عراق

 ............ صفحه 8

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی 

نوع تعامالت میان دولت و مجلس به عنوان دو نهاد حاکمیتی مهم در کشورهای 
مختلف نشان دهنده میزان کارایی یک نظام سیاسی تلقی می شود. هنگامی که 
بین این نهادها هماهنگی وجود دارد، بازخورد مثبتی در جامعه به دنبال دارد و با 

جهت دهی درست به تصمیمات، نوعی اقتدار...

 اختالفات را داد نزنید؛ 
در اتاق  های فکر حل کنید

 ............ صفحه 2

 ش�رکت مهندس�ی آب و خاک ق�دس رضوی 
)وابسته به آستان قدس رضوی( 

 در نظر دارد چند قطعه زمین با کاربری های مسکونی و تجاری واقع در شهر جدید 
گلبهار را به صورت نقد و اقساط و از طریق مزایده به فروش برساند . متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 99/11/11 مهلت دارند 
به نشانی مشهد میدان استقالل ، بین  آزادی 37 و 39 ، پالک 21 طبقه اول مراجعه نمایند.
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آگهی مناقصهمزایده فروش
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

شرح در صفحه 3
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این شرکت قصد دارد خرید 23000 کیلوگرم ورق 
ب�رش خورده یکی از پروژه های اجرای خود واقع 

در شهر مشهد مقدس را از طریق مناقصه واگذار نماید.
لذا متقاضیان جهت آگاهی و کس�ب اطالعات بیشترتا تاریخ  06 /1399/11  

با شماره تلفن 0513101 داخلی 1451 تماس حاصل فرمایند.
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آگهی مناقصه

         شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

,ع
99
11
20
4

شهرداری بجنورد در نظر دارد حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و 
فضای سبز شهری ، جنگلهای بابا امان ، بش قارداش ، دوبرار و جاوید را 
از طریق مناقصه عمومي با برآورد اولیه 194/939/677/758 ریال  
به شرکتهای خدماتی دارای مجوز فعالیت از اداره کار وامور اجتماعی 
واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد 
از اداره حقوقی و پیمان ش��هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده 
طبق توضیحات اس��ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به 
دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 99/11/21 اقدام نمایند و یا جهت 
کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست 
فضاهای سبز و پارکها-نوبت اول 

شهرداری بجنورد 

شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 

درصد غیرنقدی رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف
قرارداد

تهیه ، بارگیري ، حمل ، باراندازي و خرید قطعات 1
بتني پیش ساخته سطح شهر -سازمان عمران 

وبازآفرینی شهرداری کرج – تا سقف اعتبار
10/000/000/000500/000/000

ارائه پروانه بهره برداري یا گواهینامه با صالحیت 
تولید قطعات بتنی پیش ساخته از وزارت صنعت ، 

٪90معدن و تجارت یا سازمان استاندارد 

آگهی مناقصه عمومی
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري کرج

1-سپرده شرکت در مناقصه به یكي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ 
فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به 
حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هر 

یك از پیشنهادها مختار است.
 4- مبل��غ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اس��ناد به حس��اب 700785313795 نزد بانك 

شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضی��ان م��ي توانن��د از تاریخ انتش��ار آگه��ي جهت خرید اس��ناد مناقصه ب��ه اداره امور 
قرارداده��ا و پیمانه��ا واق��ع در میدان توحید- بلوار بالل ش��هرداري کرج طبق��ه هفتم مراجعه 
نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اس��ناد مناقصه مالك فروش اس��ناد و  متعاقبًا عقد 
قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینكه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك 

مربوط به پیمانكاران شرکت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 8- الزم ب��ه ذکر اس��ت هنگام خری��د ارائه پروانه به��ره برداری یا گواهینام��ه صالحیت تولید 

قطعات بتنی پیش ساخته از وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا سازمان استاندارد و معرفي نامه 
ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي ش��رکت، کد اقتصادی 

مي باشد.
.9- ش��رکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را 
تكمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و جزئیات 

در اسناد مناقصه مندرج است.
11-پیش��نهادات مي بایس��ت در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر ش��رکت شده و  
پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روزسه شنبه مورخ 99/11/14  به 

آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود.
 12-پیشنهادات رسیده در روزچهارشنبه مورخ 99/11/15 در کمیسیون عالی معامالت شهرداري 
کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .هزینه چاپ 

آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   

www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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هیئت مدیره و اعضای محترم شرکت تعاونی های مسکونی شهر جدید بینالود
) موقوف�ه دهش�یب( واقع در جاده مش�هد نیش�ابور، نظر ب�ه اینکه تعداد قاب�ل توجهی از 
قراردادهای اجاره اوقافی منقضی شده و تاکنون تعیین تکلیف نشده، شایسته است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ این آگهی جهت تمدید و تعیین تکلیف قراردادهای اجاره به این 
اداره مراجع�ه فرمایید، در غیر اینصورت این اداره میتواند به جهت جلوگیری از تضییع 
حقوق موقوفه به استناد شروط ضمن عقد قراردادهای منعقده، نسبت به فسخ قرارداد از 

طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
نش�انی: جاده س�نتو،اتوبان پیامبر اعظم)ص( به س�مت س�ه راه فردوس�ی، بعد از پیامبر 
اعظم)ص(79 )الین کنار گذر سمت راست(، نبش پیامبر اعظم)ص(83 )آزادی137 قدیم(

شماره تماس30- 36513728 داخلی12-19-31-32 واحد اجارات 
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 4 مشهد مقدس 

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

حس�ب مصوبه ی هیئت مدیره ی  محترم بیمارس�تان رضوی  در جهت اجرای اهداف عالیه 
آس�تان قدس رضوی نس�بت به اخذ مش�اور ذیصالح با سابقه بیمارس�تانی جهت طراحی، 
مش�اوره و مدیری�ت پیمان مربوط ب�ه پروژه احداث مرک�ز درمان ناباروری در راس�تای 
حمایت از مادران نابارور اقدام نماید. از واجدین ش�رایط دعوت به عمل می آید تا نسبت 
ب�ه دریافت مش�خصات تکمیلی پروژه تا تاریخ 1399/11/6 به آدرس س�ایت بیمارس�تان
www.razavihospital.com   مراجعه و یا با شماره تلفن 05136004555 تماس حاصل نمایند.
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اصالحیه تاریخ تحویل اسناد مناقصه مرکز درمان ناباروری

با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور رقم خورد

آغاز به کار بزرگ ترین پاالیشگاه گازی غرب آسیا
 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اشتون: ایران پس از پیروزی مقابل ترامپ تسلیم شدنی نیست   »کاترین اشتون« مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از چهره های دخیل در برجام و »چاک هیگل« وزیر اسبق دفاع آمریکا در 
یادداشتی خواستار بازگشت بی قیدوشرط آمریکا به توافق هسته ای شدند. آن ها با رد و معیوب دانستن استدالل مخالفان بازگشت واشنگتن به برجام خطاب به دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده اند 
جمهوری اسالمی ایران پس از چشیدن طعم پیروزی با مقاومت در برابر اقدام های »دونالد ترامپ«، تسلیم شدنی نیست و با دادن امتیازهای بیشتر در پرونده های موشکی و منطقه ای تسلیم فشارها نخواهد شد.

پاالیشگاه گازی »بیدبلند خلیج فارس« واقع 
در استان خوزستان، به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشگاه قطب گازی غرب آسیا پیش از 
ظهر پنجشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی 

رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت پاالیشگاه 
گازی بیدبلند شهرستان بهبهان، در آیین 
گشایش این طرح که با حضور وزیر نفت 
ــاوجــود تحریم های  ــرگــزار شـــد، گــفــت: ب ب
بیدبلند  گازی  پاالیشگاه  آمریکا،  ظالمانه 
به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه هاب گازی 
نظام  بــه دســت متخصصان  آسیا  غــرب 
مقدس جمهوری اسالمی ساخته و آماده 

بهره برداری شد. 
پاالیشگاه  ایــن  افـــزود:  امــیــن نــژاد  محمود 
که نماد قدرت ایران و متخصصان ایرانی 
است، در مدت ۳۶ ماه و با حمایت قاطع 

دولت به بهره برداری رسید.
وی توضیح داد: برای ساخت این پاالیشگاه 
بزرگ بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری شده که 2/۳ میلیارد دالر آن 
از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده و 
قادر است تمامی گازهای همراه با استخراج 
نفت در سه استان خوزستان، کهگیلویه 
وبویر احمد و بوشهر را جمع آوری و تبدیل 

به گاز مفید کند.
به گفته وی برای ساخت این شرکت بیش 
از یک هــزار کیلومتر خط لوله خــوراک و 
انتقال احـــداث شــده  و  در حــال حاضر 
ــوع خــود  ــیــا در نـ ــروژه بــرتــر دن ــ ســومــیــن پـ

محسوب می شود.
امین نژاد اضافه کرد: در طول ۳۶ماه گذشته 

ــرای طـــرح بـــوده اســت،  کــه مـــدت زمـــان اجــ
۱۵هزار نفر مشغول به کار بوده اند و در زمان 
بهره برداری از طرح بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر 
در این پاالیشگاه مشغول به کار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت پاالیشگاه گاز بیدبلند، 
مــیــزان حجم تولید گــاز در ایــن شرکت را 
2میلیارد فوت مکعب در روز ذکر کرد و گفت: 
در گام نخست این طرح تمامی گازهای خام 
همراه با استخراج نفت در شرق کارون که 
به نام فلرهای نفتی در فضا رها می شوند 
جمع آوری و تبدیل به گازهای مفید خواهند 
شد که این موضوع عالوه بر کسب درآمد 
برای کشور،  به پاک شدن محیط زیست از 

فلرهای نفتی منجر خواهد شد.
وی گفت: در مرحله دوم نیز تمامی فلرهای 
این  ــارون جــمــع آوری و در  ــ ک نفتی غــرب 
گازی  محصوالت  به  و  فـــراوری  پاالیشگاه 
مفید تبدیل و به بازار مصرف عرضه خواهد 
و  تمامی طراحی  امین نژاد  گفته  به  شــد. 
ساخت ایــن ابــرپــروژه توسط متخصصان 
ایرانی انجام شده و ۶۵ درصد تجهیزات آن 

نیز در داخل کشور تأمین شده است.

روحانی: پاالیشگاه بیدبلند پروژه ای »
بزرگ و افتخارآفرین است

از  بــهــره بــرداری  مــراســم  در  رئیس جمهور 
در سخنانی  نفت،  وزارت  ملی  طــرح هــای 
ــفـــت: پـــاالیـــشـــگـــاه بــیــدبــلــنــد  مـــجـــازی گـ
خلیج فارس پــروژه بسیار مهمی است که 

برای ما افتخارآفرین است. 
حسن روحــانــی افـــزود: از ابــتــدای ســال تا 
امروز ۱۱ پروژه مهم پتروشیمی افتتاح شده 

اســت و امــیــدواریــم ۶ پـــروژه دیگر هم در 
مسیر افتتاح باشد.

وی افزود:  مسئله گاز فلر بسیار مهم بود؛ 
چرا که یک سرمایه ملی می سوخت و از بین 
می رفت. در روزهای اولیه دولت یازدهم در 
سفری که با آقای زنگنه به منطقه بوشهر و 
عسلویه داشتیم، درباره جمع آوری گازهای 
فلر، در هواپیما با او مفصل صحبت کردم 
و قول دادند در این دولت این گازها جمع 
می شود که خبر خوشحال کننده بود و آن 
چیزی که ما ساالنه دنبال می کردیم امروز 

شاهد افتتاح آن هستیم.
که  همین طور  داد:   ادامـــه  رئیس جمهور 
انجام می دهد  را  فعالیت  دارد  این دولت 
همزمان مسیر را برای دولت بعدی هموار 
می کند تا مــردم امــیــدوار باشند در مدت 
دوســال آینده همه مشعل هایی که امروز 
گازهای ما سوزانده می شود، محیط زیست 
را آزار می دهد و سرمایه ما را هم از بین 

می برد، به طور کامل جمع آوری  شود.
وی با بیان اینکه این پروژه عظیم و بزرگ که 
یکی از بزرگ ترین طرح ها در سطح منطقه 
است، امروز به دست فرزندان این مرز و بوم 

به افتتاح رسید. 
می فروشیم  کــه  نفتی  روحـــانـــی،  گفته  بــه 
۳8درصد قیمت آن به صندوق واریز می شود 
و  ۱۴.۵ درصد آن در اختیار خود شرکت ملی 

نفت برای توسعه و اداره آن است.

ویژگی های پاالیشگاه جدید گازی»
بیدبلند  گـــاز  پــاالیــشــگــاه  اســـت  گفتنی 
خلیج فارس و فاز 2 پروژه جمع آوری گازهای 

مشعل مناطق نفت خیز جنوب وزارت نفت 
در استان خوزستان با دستور رئیس جمهوری 
با ارزش سرمایه گذاری ۴هــزراو۵9۰ میلیون 

دالر به بهره برداری رسید.
فارس، ظرفیت  بیدبلند خلیج  پاالیشگاه 
میلیون   ۵۶ از  ــیــش  ب روزانــــــه  فــــــراوری 
دارد،  را  نفت  همراه  گــازهــای  مترمکعب 
گاز  تن  میلیون   ۱۳.۵ ساالنه  که  به طوری 
 2.2۵ و   ۱۰۰۰ و   9۰۰ ــی ال  ان جــ از  تــرش 
میلیون تن گاز شیرین از ان جــی ال ۱2۰۰ 
و ۱۳۰۰ دریافت خواهد کرد و در صورتی 
که این مجتمع با ظرفیت کامل فعالیت 
کند، ساالنه ۷۰۰ میلیون دالر برای کشور 

درآمدزایی خواهد داشت.
تن  میلیون   ۱۰.۴ ســاالنــه  پاالیشگاه  ایــن 
متان، ۱.۵ میلیون تن اتان، یک میلیون تن 
پروپان، ۰.۵ میلیون تن بوتان، ۰.۶ میلیون 
گاز  تــن  میلیون   ۰.9 ــازی،  گـ میعانات  تــن 

اسیدی تولید خواهد کرد.
ایــــن پــــــروژه در زمــیــنــی بـــه مــســاحــت 
ــار پــاالیــشــگــاه  در بــهــبــهــان و  2۴۴هــکــت
در  ســازی  ذخــیــره  تأسیسات  هکتار   ۶۰
با  بیدبلند  پاالیشگاه  اســت.  ماهشهر 
صنایع  شرکت  ســوی  از  سرمایه  تأمین 
ــه عــنــوان  ــارس بـ ــ پــتــروشــیــمــی خــلــیــج فـ
سهامدار اصلی و صندوق توسعه ملی و 
از طریق سندیکای بانک های سپه، ملت، 
عاملیت  بــا  مــعــدن  و  صنعت  ــجــارت،  ت

بانک سپه ساخته شده است.
میلیون   ۱۴ پاالیشگاه  ایــن  تولید  ظرفیت 
مترمکعب در روز و حجم سرمایه گذاری در 

این پروژه۳هزارو۴۰۰میلیون دالر است.

نمی دانم چرا وقتی دالر ۴هــزارو2۰۰ تومان بود و در زمان کوتاهی ۱2هزار س
تومان و باالخره باالی ۳۰هزارتومان شد، به اصطالح اقتصاددانان بی درد، چرا 
فریاد نمی کشیدند ثبوت نرخ  دالر برای اقتصاد الزم است؟! و حاال که دارد 
پایین می آید دایه مهربان تر از مادر شدند؟! که جلو سقوط دالر را  بگیرید 
اقتصاد لطمه می بیند! من که از این افراد  عصبانیم که نمی دانند مردم چه 

دردی را دارند تحمل می کنند. 9150000752
سازمان عریض و طویل برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق ، صحن علنی س

مجلس، دکترفالن و بهمان زحمت کشیدند تا حقوق بازنشسته ها را دقیق و 
عادالنه تعیین کنند. من نمی دانم این همه دکتر و متخصص و صاحبنظر بر 
چه مبنا و دلیل و عقل سلیمی، حقوق مرا با داشتن  ۳۰ سال خدمت و داشتن 
باالترین حق فنی رده یک، سمت سرمتخصصی و استادی و داشتن  2۰سال 
خدمت در تعطیالت، یعنی دو سوم طول خدمتم  در ایام تعطیالت و شب در 
کوه ها و سخت ترین و حساس ترین مسئولیت ها  تعیین کرده اند که از کسی 
که اصالً فنی نبوده، و با ۱8 سال خدمت بازنشسته شده کمتر است!؟  من در 
سال۱۳۴۳ با دستگاهی کار می کردم که دارای اشعه خطرناک و بیماری زا بود که 
به پرسنل استخدامی بعد از من مبلغ قابل توجهی حق اشعه دادند، نوبت ما 
که رسید بودجه شان تمام شد. من ۱۰سال در مناطق محروم با ۴۰ درجه سرما و 

گرما خدمت کرده ام.  9150000831
ما آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی قبل از سال 92، سه ماه است که طرحمان س

در صحن علنی مجلس رأی آورده و هنوز کمیسیون آموزش بررسی نمی کند. دلیل این 
معطلی چیست؟ 9360000559

ــه بین س ــت کـ ــن اســ ــ ــارش ای ــ ــ ــه پــشــت مــیــز نــشــســتــه وک ــدا مــســئــولــی کـ ــه خــ بـ
یارانه بگیر۱۰۰هزارتومانی تفاوت بگذارد، آه مظلوم زمینگیرش می کند. 9360000955

دادگاه های س در  همچنین  و  صداوسیما  برنامه های  و  فیلم ها  از  دربعضی 
خانواده به طور افراطی از زنان حمایت می شود. اگر بعضی از این حمایت ها 
منجر به ازهم پاشیدگی خانواده ها شود، دیگرحمایت نیست؛ دوبه هم زنی و 
این  متوجه  وقتی  زنان  و  است  گرفتن  ماهی  گل آلود  ازآب  و  اختالف افکنی 

قضیه می شوند که دیر شده است. 9350000571 
در آمریکا آقای ترامپ به طرفدارانش گفت بروید خانه هایتان و خودش هم س

قدرت را به رئیس جمهور منتخب مردم واگذار کرد و رفت فلوریدا. اینجا هنوز 
پس از ۱۰ سال از انتخابات 88، هنوز خودشان را برنده انتخابات می دانند و 

کوتاه نیامده اند. 9100000223
مردم عادی و متخصصان وضعیت اقتصادی را درک می کنند و راهکارهای 
منطقی و چاره سازی برای عبور از این بحران تورم و بهبود وضعیت در نظر 
دارند، اما مدیران به جای درس اقتصاد، ظاهراً آمار خوانده اند که همه اش 

آمار می دهند! 9150000819

خبرگزاری رویترز با اشاره به پوستر معنادار حساب توییتری رهبر معظم س
انقالب، به وعده ایران برای انتقام از قاتالن و آمران ترور شهید سلیمانی 
پُربازنشر،  در یک پست  آیــت هللا خامنه ای  کاربری  کــرد. حساب  اشــاره 
تصویری از ترامپ را در حال بازی گلف نشان داده در حالی که ظاهراً با یک 

پهپاد هدف گرفته شده است.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اظهارات رئیس جمهور س

دربـــاره اصــالح الیحه بــودجــه۱۴۰۰ اظهار کــرد: » مــردم هفت ســال نتیجه 
بودجه به اصطالح کارشناسی این دولت را دیده اند که منفعت را دالل ها و 
رانت خوارها برده اند و گرانی و بیکاری ، سهم مردم شده است. چرا عصبانی 
شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح کند و 

عواید نورچشمی ها را شفاف و به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟«.
 علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: گزینه های س

حزب کارگزاران احتماالً از میان آقایان محسن هاشمی و محمدجواد ظریف 
انتخاب خواهد شد.

 شبکه 12 اسرائیل گزارش داد: گفته می شود نتانیاهو در خالل برگزاری س
با نهاد های مختلف از جمله شورای  ایــران  ــاره  سلسله ای از جلسات درب
امنیت ملی، وزارت دفاع، وزارت خارجه، نیرو های مسلح و موساد خطاب به 

آمریکایی ها گفته است: اگر به برجام بازگردید دیگر با شما حرفی نداریم.
درصد س  ۷۰ گفت:  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس  زاکــانــی،  علیرضا   

سپرده های بانکی برای یک درصد جامعه است و 9۰ درصد سپرده های 
بانکی برای ۴ درصد جامعه است.

 سناتور تام کاتن از ضد ایرانی ترین چهره های کنگره در واکنش به انتصاب س
رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه بایدن در امور ایران مدعی شد: »مالی 
ایــران و دشمنی با اسرائیل دارد. اگر او  با  سابقه طوالنی ای در همدردی 

انتخاب شود، تهران نمی داند چه شانسی نصیبش شده است«. 
ابراهیم متقی در مناظره ای با صادق زیباکالم درباره مسئله روابط ایران و س

آمریکا گفت: از نظر من برجام احیا می شود و فضا برای برداشتن تحریم ها 
نیز در دولت آقای روحانی به صورت مرحله ای کلید خواهد خورد. مذاکرات 
بین ایران و آمریکا شروع خواهد شد و آغاز آن نیز در ماه فوریه خواهد بود. 
اما آغاز مذاکرات به این معنا نیست که آمریکایی ها تحریم ها را برمی دارند. 

الگوی رفتاری آمریکایی ها نشان داده که آن ها قطره چکانی عمل می کنند.
کرد: س اعــالم  کشور  کل  دادستانی  عامه  حقوق  معاون  خشنودی  رضــا 

دستگاه هاى  از سوى  هیچ شکایتى  هوا  آلودگى  در خصوص  متأسفانه 
متولى به قوه قضائیه ارائه نشده است. 

محمد جــواد ظریف دربــاره بدهی ایــران به سازمان ملل گفت: باید ۱۶ س
میلیون دالر برای حق رأی و کاهش بدهی  به سازمان ملل پرداخت می کردیم. 
دولت این پول را تخصیص داد و منبع آن را از محل پول های جمهوری 
اما آمریکا مانع پرداخت پول  به  کــرد،  اسالمی در کره جنوبی مشخص 

حساب سازمان ملل شد.
 هیئت نظارت مجمع تشخیص در جلسه روز پنجشنبه خود، مصوبه س

با  را  جمهوری  ریــاســت  انتخابات  قــانــون  از  مـــوادی  اصـــالح  در  مجلس 
سیاست های کلی نظام تطبیق داد که طی آن پنج مورد از بندهای مصوبه 
مــورد اشــاره، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده شد و جهت 

اصالح در مجلس به شورای نگهبان ارجاع داد. 
 قاسم جعفری، سخنگوی کانون دانشگاهیان با اشاره به بیانیه این کانون س

برای دعوت از حجت االسالم والمسلمین رئیسی جهت حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: برای انتشار این بیانیه با آقای رئیسی صحبت و 
هماهنگی نشده و کانون با توجه به شرایط جامعه بود که از ایشان دعوت 

کرد. 
 خبرگزاری فارس جزئیات طرح اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی س

دیوان عدالت اداری را منتشر کرده که در آن بر تسریع در روند رسیدگی به 
شکایات و شفافیت حداکثری تأکید شده است.

یک مقام بلندپایه سیاسی در اسرائیل به شرط ناشناس ماندن به المانیتور س
گفت: برخی از کشورهای عربی در خاورمیانه حتی استرس شان نسبت 
به تغییر قــدرت در واشنگتن بیش از اسرائیل اســت. آن هــا از انتصابات 
صورت گرفته در دولت بایدن ناراضی اند؛ چرا که اغلب آن ها جزو تیم ارشد 

مذاکره کننده دولت اوباما با ایران بوده اند. 
برنامه های س بررسی  گفت:  اصــول گــرا  سیاسی  فعال  ترقی،  حمیدرضا   

نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به ضرر این نهاد است و 
شورای نگهبان زیربار این مسئولیت نمی رود.

دستگیری س از  زمینی سپاه  نیروی  اشــرف  نجف  قــرارگــاه  عمومی  روابـــط 
تروریست عامل شهادت افسر راهنمایی و رانندگی در روانسر خبر داد.

پایگاه س با  از نزدیکان حلقه دولــت دهم در گفت وگو  بهمن شــریــف زاده 
نامه نیوز گفت: »تفکر آقای احمدی نژاد خیلی دور از آقای مصباح بود. از 
سوی دیگر آقای مصباح و طرفدارانش از مقطعی به بعد نسبت به آقای 
احمدی نژاد حرف هایی زدند، طبیعی است که احمدی نژاد برای درگذشت 

آقای مصباح پیام تسلیتی ندهد«.

 اختالفات را داد نزنید؛ 
در اتاق  های فکر حل کنید 

ــت و مجلس به  نـــوع تــعــامــالت مــیــان دولـ
عنوان دو نهاد حاکمیتی مهم در کشورهای 
مختلف نشان دهنده میزان کارایی یک نظام 
سیاسی تلقی می شود. هنگامی که بین این 
نهادها هماهنگی وجود دارد، بازخورد مثبتی 
جهت دهی  با  و  دارد  دنبال  به  جامعه  در 
درست به تصمیمات، نوعی اقتدار ملی برای 
چنانچه  امــا  می شود،  محسوب  کشور  آن 
روابط میان آن ها به مسیر تندخویی کشیده 
از لحاظ  شود، پرستیژ و جایگاه آن کشور 
سیاسی و اقتصادی تنزل پیدا خواهد کرد. 
این ویژگی درباره جمهوری اسالمی ایران هم 
صادق است. تجربه نشان داده هنگامی که 
قوه مجریه و مقننه با اشتراک نظر، منافع 
ملی را دنبال کرده اند عالوه بر بازتاب مثبت 
خارجی  در سطح  جــامــعــه،  عــرصــه  بــر  آن 
و  تصمیمات  اثــرگــذاری  ارتــقــای  نیز شاهد 
گسترش حـــوزه نــفــوذ کــشــورمــان بــوده ایــم. 
انسجام هر کشور و قدرت دولت در میان 
مــردم نیز به این نوع روابــط بستگی دارد. 
در این معنی، مردمی که در یک سرزمین 
زندگی می کنند، هنگامی که احساس کنند 
دولــت و مجلس در مسیر درســت حرکت 
و  بیشتر  همراهی  تصمیمات  بــا  می کنند 

کامل تری خواهند داشت. 
فــرمــوده حضرت  بــه  اســالمــی  در جمهوری 
امور  همه  رأس  در  »مجلس  امــام خمینی 
است.« و بالتَبَع یکی از وظایف محول شده 
بر دوش خانه ملت قانون گذاری و نظارت بر 
نحوه اجرای صحیح قوانین مصوب است. 
پیداست فی النفسه نه در کشور ما بلکه در 
بسیاری از جوامع این موضوع سبب ایجاد 
چالش میان دو نهاد مهم حاکمیتی می شود؛ 
چرا که هر کدام بر اساس نوع تحلیل خود 
به دنبال پیگیری منافع مردم با استفاده از 
این  بر  هستند.  خودشان  خاص  اهرم های 
اســاس ایــن روزهـــا شاهد افــزایــش بگومگو 
سر  بر  مجلسی ها  و  دولتی  مقامات  میان 
موضوعات مختلف هستیم؛ از اختالف بر 
سر طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
گرفته تا یارانه معیشتی مجلس و دولت و تا 
تنش های یکی دو روز اخیر بر سر تغییرات 
صورت گرفته در الیحه بودجه از سوی مردم. 
در این بین بیشترین تأثیرات منفی ناشی از 
این مباحث بر جامعه بازتاب داده می شود. 
اختالف میان دولت و مجلس امری طبیعی 
است، ولی اینکه چگونه چالش ها مدیریت 
و از انعکاس اختالف ها بر جامعه جلوگیری 
شود، موضوع مهمی است. برای این منظور 
است  خــوب  دارد.  وجــود  راهکارهایی  هــم 
به جای  این مواقع  نهادهای تصمیم گیر در 
ــه عــرصــه جــامــعــه و  کــشــانــدن مــشــکــالت ب
ایجاد دو قطبی در بین مردم، مشکالت را 
اتاق های  یا  و  تخصصی  کمیسیون های  در 
از کــشــانــدن آن به  فــکــر مــشــتــرک حــل و 
کشور  در  کنند.  ــودداری  خــ عمومی  حـــوزه 
نخستین  بنی صدر  ابوالحسن  تجربه  مــا 
داد  نشان  ــران  ای اسالمی  جمهوری  رئیس 
قـــوه مقننه  بــا  ــی  قـــوه اجــرای تقابل رئــیــس 
داشته  دنبال  به  تبعات سنگینی  می تواند 
باشد که همه از آن آسیب می بینند. مردم 
حل  مسیر  در  مسئوالنشان  ــد  دارن انتظار 
نه در مسیر تنش  بــردارنــد  گــام  اختالف ها 
بیشتر. رجزخوانی برای طرف دیگر آن هم 
از تریبون های عمومی و به کار بردن تعابیری 
هم  را  اصلی  عمل  چهار  نمایندگان  چــون 
بلند نیستند، تنها وقت تلف کردن است 
و به حل مسئله کمکی نمی کند. هنگامی 
تند  و  اخــالقــی  رونـــدی غیر   کــه مناسبات 
مناقشه  درگیر  نهاد  دو  هر  قاعدتاً  بگیرد، 
می شوند و از انجام وظایف اصلی خود باز 
خواهند ماند. مجلس یازدهم همان گونه که 
یکی از اهداف اصلی خود را شفافیت اعالم 
کرده، نشان داده از تعامل مثبت با دولت 
خواهد  استقبال  مختلف  حـــوزه هـــای  در 
کــرد. درهــای خانه ملت به روی دولــت باز 
قــوه اجرایی  اســت پس بهتر اســت رئیس 
مختلف  موضوعات  در  اتــهــام زنــی  بــه جــای 
با  کــه  ــودجــه  ب بـــه ویـــژه مسئله حــســاس  و 
سرنوشت مردم ارتباط دارد، به پرسش های 
مطرح شده پاسخ دهد. اینکه رئیس جمهور 
را  آن  مجلس  نمایندگان  کــه  ادبــیــاتــی  در 
را  تلفیق  کمیسیون  خواندند،  توهین آمیز 
ریاضی  در  ندانستن چهار عمل اصلی  به 
ادعــاهــایــی دربـــاره اصـــول دولتش  و  متهم 
ارزش پول  اقتصاد،  برای چشم انداز روشن 
و معیشت بیان کند، چیزی را حل نخواهد 
کرد. اختالف بر سر مباحثی مانند بودجه 
ــت، ولــی  ــود داشــ ســالــیــان گــذشــتــه هــم وجـ
ــن زدن بــه مــوضــوع مــوجــب وقت کُشی  ــ دام
مــی شــود، ایــن در حالی اســت کــه همت و 
باید  تمرکز تصمیم سازان در اوضاع کنونی 

بر رفع مشکل مردم استوار باشد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

از دولت ترامپ بعید نبود که در آخرین اقدام ضدایرانی 
خود علیه ملت ایران، مجموعه آستان قدس رضوی و 
تا این  مدیریت و کارکنان آن را تحریم کند، اما آنچه 
شبکه های  کــاربــران  واکــنــش  ــود،  ب توجه  جالب  لحظه 
با  کــه  چــرا  اســـت؛  بـــوده  توییتر  در  ــژه  ــه وی ب اجتماعی 
اقــدام، همچنان  ایــن  از  به یک هفته  نزدیک  گذشت 
برچسب های  از  یکی  خادم الرضاییم«  »همه  هشتگ 
ــدام دولــت  ــران، ایــن اقـ ــارب پــرتــکــرار در توییتر اســـت. ک
دستگاه  ضدیت  نشانه  و  شکست خورده  را  آمریکا 
حاکمه یانکی ها با فرهنگ غنی و اسالمی ملت ایران 
می دانند. آن ها همچنین با اشاره به خدمات گسترده 
آستان مقدس امام رضا)ع( در حوزه محرومیت زدایی، 
این تحریم را نمادی از تروریسم اقتصادی دولت آمریکا 
علیه مردم ایران و نه صرفاً حاکمیت جمهوری اسالمی 
عنوان کرده اند. به عنوان نمونه »سید یاسر جبرائیلی« 
رئیس مرکز ارزیابی سیاست های کلی نظام در مجمع 
و  قــدس  »آســتــان  نــوشــت:  نظام  تشخیص مصلحت 
خدماتی  منشأ  مــــروی،  والمسلمین  حــجــت االســالم 
گسترده به محرومان هستند و در ایام کرونا نیز الحق 
خوش درخشیدند، تحریم آستان قدس و تولیت آن، 
ضربه آمریکا به رژیم تحریم هاست، چرا که حتماً ملت 

به  منسوب  کــاربــری  حساب  می کند«.  متحدتر  را  ما 
»سیدحسن نصرهللا« دبیر کل مقاومت اسالمی لبنان 
نیز با یادآوری خادم الرضا بودن حاج قاسم سلیمانی، به 

این توفان توییتری واکنش مثبت نشان داد. 
همچنین یک حساب دیگر به پوچ بودن بهانه های حقوق 
بشری و منطقه ای آمریکا برای تحریم ایران اشاره کرده و 
نوشته: »متولی یک نهاد معنوی و مذهبی چه دخالتی 
در این حوزه ها می تونه داشته باشه؟ اصل مطلبو بگین 
که مشکلتون با اسالمه!«. یکی دیگر از فعاالن فضای 
مجازی دراین باره نوشته است: »یکی به آمریکا بگه آب رو 

هم برای اهل بیت تحریم کردن، ولی کسی از این تبار تن 
به سازش نداد... فهمیدند هرچه داریم از امام رضاست، 
حرم مطهر رضوی رو تحریم کردند!«. کاربر دیگری هم 
درایــن بــاره نوشت: »آمریکایی ها تــازه فهمیدن سلطان 

واقعی کیه و پشت ایرانی ها به کی گرمه«. 
مثل همیشه طنز هم یکی از ژانرهای پرتکرار این توفان 
توییتری است. یک کاربر توییتر در این زمینه نوشت: 
ــوی حــرم کــالهــک هــســتــه ای قــایــم کـــردن بگید  »اگـــه ت
به  اشــاره  با  نیز  دیگری  فــرد  نریم، خطرناکه!«.  ما  که 
حماقت آمیز بودن تحریم آستان قدس رضوی، نوشت: 
»مور را چه به تحریم سلیمان!«. همچنین یکی دیگر از 
کاربران طناز توییتر نوشت: »کی شود دریا به پوز سگ 
نجس؟«. یک کاربر دیگر هم با اشاره به تحریم شرکت 
کاشی سازی سنتی آستان قدس نوشت: »ترسیدن کاخ 
سفیدو حسینیه کنیم، حسینیه هم بدون کاشی کاری 

صفایی نداره«. 
از  یکی  نمونه،  ایــن  شاید  توییت ها  همه  بین  در  امــا 
قدس  آستان  تحریم  علت  ــاره  درب را  نکات  دقیق ترین 
هر  می دانیم،  »سال هاست  باشد:  کــرده  بیان  رضــوی 
خوبی  عملکرد  سرزمین  این  در  که  نهادی  یا  شخص 

داشته باشد، تحریم می شود«.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت مبادالت اقتصادی 
با کشورهای محور مقاومت گفت: مذاکرات برای ترانزیت 
از خاک عراق و اتصال ایران به خطوط ریلی این کشور به 
مراحل خوبی رسیده و درحال پیگیری است. به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمد اسالمی در یک برنامه رادیویی درباره 
اهمیت اقتصادی کشورهای محور مقاومت، گفت: یکی 
از اهداف آمریکا و همپیمانان و گروه های وابسته به آن ها 
در طول جنگ هایی که در منطقه ایجاد کردند، عالوه بر 
ایجاد نا امنی، نابودی زیرساخت های اقتصادی کشورها با 
برنامه ریزی دقیق بود تا امکان همکاری و تبادالت اقتصادی 
بین آن ها را از بین ببرند، از جمله آن ها زیرساخت های 
حمل ونقل جـــاده ای و ریلی اســت و از طــرف دیگر برای 
مزاحمت  ایجاد  ممکن  جــای  تا  هم  دریایی  حمل ونقل 

می کنند. وی در پاسخ به اینکه با توجه به تصویب قانون 
ترانزیت در مجلس عراق، چه اقدام هایی برای اجرایی شدن 
و استفاده ایران از این ظرفیت انجام شده است، گفت: با 
توجه به بی ثبات شدن دولت ها در عراق برای انجام این کار 
با مشکل مواجه شدیم. آخرین مذاکره ما با هیئت عراقی 
به تازگی در کمیسیون مشترک انجام شد، در این جلسه 
گفت وگوهای خوبی انجام و مقرر شد که درمدت دو ماه 
آینده مذاکرات وارد جزئیات شود و به تفاهم نامه برسیم 
که از قبال آن حمل و نقل یکسره برای دو کشور بتواند 

به صورت مساوی اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به اینکه دو کشور سوریه و عراق توافق هایی 
باهم برای اتصال خطوط ریلی به یکدیگر انجام داده اند، اما 
همچنان پس از سال ها، ۳۵ کیلومتر راه آهن شلمچه - بصره 

ساخته نشده است، چه برنامه ای برای تحقق آن وجود دارد، 
اظهار کرد: همکاری های حمل ونقل سه جانبه ایران، عراق و 
سوریه را ما بنیان گذاری کردیم و مذاکراتی در سطح وزرا و 
معاونان وزیر تشکیل دادیم که نخستین اجالس آن سال 
گذشته در تهران بود. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تفاهمات 
کلی انجام شده که این خطوط ریلی متصل شود، برای بخش 
ایـــران بحث اتصال شلمچه به بصره تا به حــال مشکل 

اساسی آن در حوزه سیاسی بود که محقق نشده است.
اسالمی افــزود: در سفر اخیری که وزیر خارجه ایــران به 
بغداد داشت، گام بزرگی برداشته شد، در سال های گذشته 
ریاست جمهوری شخصاً حداقل ۱۵ بار این موضوع را از 
رئیس جمهور و نخست وزیر عراق پیگیری کرد و در آخرین 

دیدار با آقای الکاظمی برای این موضوع تفاهم شد.
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واکنش پرمعنا و ادامه دار کاربران به تحریم آستان قدس رضوی

وزیر راه مطرح کرد

مور را چه به تحریم سلیمان

تقویت اقتصاد کشورهای محور مقاومت با خط ترانزیتی ایران-عراق-سوریه

با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور رقم خورد

آغاز به کار بزرگ ترین پاالیشگاه گازی غرب آسیا



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

  توزیع بسته های معیشتی در روستاهای رضویه    جمعی از متولیان و خادمیاران آستان قدس رضوی روز گذشته از روستاهای محروم بخش رضویه مشهد بازدید کردند.هادی غالمی، مدیریت امور مجاورین 
آستان قدس رضوی در گفت وگو با آستان نیوز درباره این بازدید گفت: در جریان این برنامه که با حضور سیدبشیر حسینی داور مسابقه »عصر جدید« انجام شد از روستاهای محروم بخش رضویه بازدید شد.وی اظهار 

کرد: در این بازدید ضمن پیگیری طرح های محرومیت زدایی در روستاهای چلقی و کالِت سید از توابع بخش رضویه بسته های کمک معیشتی در قالب طرح »سفره مهربانی« بین اهالی این روستاها توزیع شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی تشریح کرد

سیاست های کالن آستان قدس؛ نیازمند 
نیروی انسانی کارآمد و مشتاق خدمت

»مهم ترین سرمایه آستان قدس 
دســتــیــابــی  مــســیــر  در  رضـــــوی 
نــیــروی انسانی  بــه چــشــم انــداز؛ 
ــی و  ــقــاب ــد، ان ــمــن ــوان مــتــعــهــد، ت
ــن نــکــتــه،  ــ ــت«. ای ــ ــزه اســ ــگــی ــاان ب
است  حیاتی  و  مهم  موضوعی 
کان  سیاست های  سند  در  که 
آستان قدس اشاره و بر آن تأکید 
موضوع  این  است.اهمیت  شده 

سیاسِت   ۱۶ سند،  این  در  بدانیم  که  می شود  مشخص  بیشتر  زمانی 
بخشی نیز برای حوزه منابع انسانی تدوین شده است که »جذب هدفمند 
و روشمند سرمایه انسانی«، »ایجاد فرهنگ سازمانی فسادستیز از طریق 
حمایت از افشاگران فساد اقتصادی«، »ارتقای توان مدیریتی و رهبری« و 

»جوان گرایی در انتصابات« از مهم ترین آن هاست.

نیاز به نیروهای کارآمد، انقالبی و مشتاق خدمت»
قــدس رضـــوی در  آســتــان  انسانی  مــعــاون سرمایه  مــهــدوی،  مــوســوی 
به مأموریت های  با توجه  باره می گوید:  این  با آستان نیوز در  گفت وگو 
این آستان مقدس به تازگی سند سیاست های کان آن توسط تولیت 
زیرمجموعه  و سازمان های  و همه بخش ها  اباغ شده  آستان  محترم 
آستان قدس باید برای انجام مأموریت ها و تحقق اهداف تعیین شده 

تاش کنند.
نیروی  مــی دهــد:  ادامــه  رضــوی  قــدس  آستان  انسانی  سرمایه  معاون 
در  ما  و  اســت  ســازمــان  یک  در  تحول  اصلی  اجــزای  از  یکی  انسانی 
آستان قدس نیز برای تحقق سند سیاست های کان، نیازمند نیروهای 
حرفه ای، کارآمد، انقابی و مشتاق به خدمت هستیم که توان همسو 

شدن با سیاست ها در پیشبرد اهداف سازمان را دارا باشند.

تدوین نظام جامع منابع انسانی»
با  متناسب  انسانی  نیروهای  جــذب  ــرای  ب برنامه ریزی ها  به  مــهــدوی، 
سیاست های کان هم اشاره می کند و می گوید: در این زمینه بیشترین 
توجه به شناسایی، استعدادیابی، جذب، پرورش، به کارگیری و ارزیابی 
مدیریت  نظام های  از  بهره گیری  با  و  معطوف شده  سرمایه  این  کارآمد 
شــایــســتــه ســاالری  بــر  متکی  کــه  منعطف  و  روزآمــــد  انــســانــی  ســرمــایــه 
تدوین  را  منسجم  زیــرنــظــام   9 بــا  انــســانــی  منابع  جــامــع  نــظــام  اســـت، 
است. ســازگــار  و  هماهنگ  اباغی  سیاست های  با  کاماً  که   کــرده ایــم 
این حوزه ها  انسانی آستان قدس رضوی می افزاید: در  معاون سرمایه 
ایجاد  برای  از جمله سیاست گذاری  برنامه هایی هم در حال اجراست، 
هماهنگی و وحدت رویه و استفاده از سامانه های اطاعاتی و نظارتی در 

حوزه مدیریت سرمایه انسانی. 

 درمان تخصصی بیماران بی بضاعت 
به همت کانون سالمت رضوی 

بــه همت کــانــون ســامــت رضـــوی و تــوافــق انــجــام شــده بــا بیمارستان 
تخصصی  درمــان  ــران،  ای اسامی  جمهوری  ارتــش  شمس الشموس)ع( 

بیماران محروم حاشیه  شهر مشهد در این بیمارستان پیگیری می شود.
سامت  موضوعی  کانون  سرپرست  اصــغــری،  طباطبایی  امیرمحمود 
خدمت رضوی استان در گفت وگو با آستان نیوز، با اعام این خبر بیان 
کرد: در این تفاهم نامه، بیماران محروم حاشیه نشین و روستاهای مجاور 
کانون  پزشکان  تشخیص  به  غیرایرانی،  و  ایرانی  از  اعــم  مشهد  شهر 
و  تخصصی  ویزیت  شامل  درمانی  اعمال  انجام  بــرای  رضــوی  سامت 
فوق تخصصی، انواع آزمایش ها و اعمال پاراکلینیک، بستری و عمل های 
بیمارستان شمس الشموس)ع(  به  زایمان  و  ارتوپد  جراحی قلب وعروق، 

ارجاع داده می شوند.
وی با بیان جزئیات اجرای این همکاری گفت: این بیماران، مرحله اول 
تشخیص و درمان مقدماتی خود را در جریان اردوهای جهادی سامت 
در روستاهای حاشیه شهر می گذرانند و به  دلیل نیاز به انجام درمان های 

تکمیلی و تخصصی  به این بیمارستان ارجاع داده می شوند.

آستان قدس رضوی به عنوان یک مرجع 
مــورد اعتماد دیــنــی، هــمــواره تــاش کــرده 
است عــاوه بر میزبانی از زائــران حضرت 
رضا)ع(، در عرصه های متنوع دیگر نیز به 

مردم ایران اسامی خدمت رسانی کند.
یکی از عرصه ها، پاسخگویی به پرسش های 
ــران و مــجــاوران بــا هــدف رفــع شبهه ها  زائـ
و مشکات آن هــا بــوده اســت. بــه همین 
منظور، اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی 
از دهــه 80  را  آستان قــدس فعالیت خــود 
آغاز کرد و با توسعه آن در سال های اخیر، 
هم  اکنون با همکاری 500 چهره حوزوی و 
دینی  پرسش های  پاسخگوی  دانشگاهی، 
در  اینکه  مهم  دستاورد  اســت.  مخاطبان 
سال های اخیر، تعداد مخاطبانی که برای 
بــه شکل  پــرســش هــایــشــان  پــاســخ  گرفتن 
حضوری، تلفنی یا پیامکی با این اداره در 
ارتباط بوده اند چشمگیر بوده و مرجعیت 
ــردم در ایـــن حــوزه  ــرای مـ آســتــان قـــدس بـ

تقویت شده است.
به سؤاالت دینی  پاسخگویی  اداره  رئیس 
آستان قدس رضوی در این  باره اظهار کرد: 
پاسخگویی به پرسش های دینی زائــران و 
مجاوران یکی از دغدغه های مهم معاونت 

تبلیغات اسامی آستان قدس است.
ــن مــهــدی  ــی ــم ــام  والــمــســل ــت االســ ــجــ حــ
حسن زاده افزود: برای تحقق این هدف، از 
ظرفیت علمی بیش از 500 نفر از فضای 
کشور  سراسر  از  دانشگاه   و  علمیه  حــوزه 
استفاده کرده ایم که در حوزه معرفت افزایی 

ــران  زائ مشکات  و  شبهه ها  رفــع  و  دینی 
خدمت رسانی می کنند.

خدمت رسانی به زائران با رعایت »
دستورالعمل های  بهداشتی

ــن  ــن دربــــــــــاره ایـ ــی حــــــســــــن زاده هــمــچــن
خدمت رسانی در دوره کرونا افزود: آستان 
به  بهتر  برای خدمت رسانی  رضوی  قدس 
به رعایت  را  امــام مهربانی ها خــود  زائــران 
دستورالعمل های اباغی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا متعهد کرد که از جمله نتایج آن، 
ــرخــی فــعــالــیــت هــای  کــاهــش مــحــســوس ب

فرهنگی و رفاهی بود. با وجود این، بسیاری 
از زائران و مجاوران ارتباط خود را با اداره 
پاسخگویی به سؤاالت دینی آستان قدس 

حفظ کرده اند.
ابتدای  از  راستا  در همین  داد:  ادامــه  وی 
سال جاری تا پایان فصل پاییز، با اقدامی 
نفرساعت   700 و  2هـــزار  حــدود  ابتکاری، 
پاسخگویی چهره  به  چهره موسوم به طرح 
با  کرده ایم. همچنین  برگزار  دوار«  »طبیب 
در  حضوری،  فعالیت های  به  تنوع بخشی 
این مدت، 34 هزار نفرساعت پاسخگویی 
حضوری به زائران در قالب میزهای خدمت 

دفــاتــر  غیرمسقف،  و  آزاد  فــضــاهــای  در 
عاوه  اســت.  شده  انجام  و...  پاسخگویی 
غیرحضوری،  خدمات  گسترش  با  آن،  بر 
کــارشــنــاســان مــا از طــریــق ســامــانــه تلفنی 
 30002020 پیامکی  سامانه  و   05۱-32020
پرسش  ــزار  هــ  ۱80 از  بــیــش  پــاســخــگــوی 
بحث  در  همچنین  بـــوده انـــد.  مــخــاطــبــان 
به  اعتقادی  و  دینی  مــشــاوره  و  راهنمایی 
گــونــاگــون حــدود  بــه شــیــوه هــای  مخاطبان 
به  نفرساعت خدمت رسانی  و 200  8هــزار 
انجام شده  امــام رضـــا)ع(  زائـــران حضرت 

است.

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی آستان قدس رضوی اعالم کرد  

 » نذر لبخند« 500 استاد حوزوی و دانشگاهی پاسخگوی پرسش های دینی زائران
به ارومیه رسید 

رضوی  خدمت  کانون  اعضای  تــاش  با 
قــالــب  در  و  مـــعـــصـــومـــه)س(  حـــضـــرت 
پویش »نذر لبخند« چند دستگاه گوشی 
بی بضاعت  دانش آموزان  برای  هوشمند 
آن ها  اختیار  در  و  ارومیه خریداری شد 
قرار گرفت.مسئول کانون خدمت رضوی 
با  گفت وگو  در  معصومه)س(  حضرت 
غربی  آذربایجان  از  آستان نیوز  خبرنگار 
گفت: پویش »نذر لبخند« که این روزها 
رفــع مشکات  بــرای  در ســراســر کشور 
از تحصیل اجــرا  دانـــش آمـــوزان مــحــروم 
ــهــی در اســتــان  ــود، بـــه فــضــل ال ــی شـ مـ
اجراست.  در حال  نیز  آذربایجان غربی 
روحینه همتی افزود: در این راستا چند 
کانون  توسط  هوشمند  گوشی  دستگاه 
معصومه)س(  حضرت  رضــوی  خدمت 
ــوزان  دانـــش آمـ اخــتــیــار  در  و  شــد  تهیه 

محروم از تحصیل قرار گرفت.
وظیفه  مــا  اینکه همه  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
داریم موانع تحصیلی فرزندان کشورمان 
این  بــرای خرید  گفت:  کنیم،  برطرف  را 
گوشی ها، بیش از ۱0میلیون تومان هزینه 
بــا همکاری  تــاش هستیم  کــه در  شــد 
خــیــران و ســایــر نــهــادهــای مــربــوطــه این 

حرکت ادامه داشته باشد.

کلنگ زنی ساخت خانه 
برای خانواده نقده ای 

با مشارکت کانون خدمت رضوی، کمیته 
مسکن  بنیاد  و  خمینی)ره(  امــام  امـــداد 
نقده، کلنگ ساخت یک واحد مسکونی 
برای خانواده ای نیازمند در این شهرستان 
ــزارش خبرنگار  ــ گ زمــیــن زده شــد.بــه  بــه 
مسئول  غربی،  آذربایجان  از  آستان نیوز 
نقده  شهرستان  رضــوی  خدمت  کــانــون 
با حضور مدیر  در مراسم کلنگ زنی که 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
آذربایجان غربی برگزار شد، گفت: زمین 
توسط  واحـــد مسکونی،  ایــن  نیاز  مـــورد 
اهــدا شده  از بستگان این خانواده  یکی 
زمین   این  متراژ  ــزود:  اف است.نیک خوی 
70 مترمربع است که تاکنون 22 میلیون 
تومان توسط خیران برای خرید میلگرد و 
ماسه هزینه شده و 20 تن بتن آمــاده را 
یکی از خیران و کاشی و سرامیک مورد 
کاشی  کــارخــانــجــات  از  یکی  نیز  را  نــیــاز 
سرامیک این شهرستان تقبل کرده است.
وی ادامــه داد: مبلغی نیز توسط کمیته 
مسکن  بنیاد  و  خمینی)ره(  امــام  امـــداد 
واحد  ایــن  بــرای تکمیل  انقاب اسامی 

مسکونی هزینه خواهد شد.

سرزمین آفتاب 

خبر
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 ش��رکت مس��کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس��بت به انتخاب پیمانکار جهت 
اجرای 5 کیلومتر از عملیات اجرایی راه اصلی در استان خراسان جنوبی )تا سطح زیر 
اس��اس( اق��دام نماید، لذا از اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای تجرب��ه در این زمینه 
دع��وت میش��ود در صورت تمایل به ش��رکت در مناقصه مذک��ور، از تاریخ 99/11/04 
لغایت 99/11/09 برای دریافت اسناد به سایت www.omqo.com و یا حضورًا به واحد 
بازاریابی و تدارکات ش��رکت واقع در مش��هد خیابان دانش��گاه بین کفائی و تقی آباد 
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 ]مناقصه اجرای 5 کیلومتر از عملیات اجرایی راه اصلی در استان خراسان جنوبی[

ش�هرداری بجنورد در نظر دارد بهره برداری ،حفظ و نگهداری از جایگاههای پمپ گاز CNG به ش�رح جدول ذیل را از 
طریق مزایده به شرکتهای دارای مجوز از شرکت نفت جهت بهره برداری و دارای سابقه کار واگذار نماید. لذا متقاضیان 
م�ی توانن�د جهت دریافت و تحویل اس�ناد از واحد حقوقی و پیمان ش�هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا ش�ده طبق 
توضیحات اس�ناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی ت�ا تاریخ 99/11/21  اقدام 

نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.

محل جایگاهردیف

40 درصد از سود حاصله فروش هر مترمکعب گاز مصرفی شهرک حکمت1
اعالم شده از طرف شرکت گاز در قبض.

تخته ارکان و ضلع جنوبی ترمینال 2
مسافربری

40 درصد و جایگاه  ترمینال مسافربری 44 درصد از سود حاصله 
فروش هر مترمکعب گاز گاز مصرفی اعالم شده

 از طرف شرکت گاز در قبض.

آگهی تجدید مزایده اجاره جایگاههای پمپ گاز CNG- نوبت اول
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شهرداری بجنورد

دعوت به جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده

 
احترامٌا به اس��تحضار می رس��اند جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان س��هام شرکت روز 
چهارش��نبه مورخ 99/11/15 س��اعت 12:30 در 
محل ش��رکت واقع در مش��هد، ابتدای خیابان 
ن��واب صفوی تش��کیل می گردد. خواهش��مند 
اس��ت ضمن معرفی نماینده، در جلس��ه حضور 

به هم رسانید.
دستور کار جلسه:

اصالح اساسنامه شرکت مطبوع
محسن عبادی

رئیس هیئت مدیره
آستان قدس رضوی

سازمان اقتصادی قدس رضوی
شرکت بازآفرینی شهری ایران

شرکت ایجاد محیط
شهرداری مشهد

استانداری خراسان رضوی

ع 9
91
11
97
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99
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20
3

ش��هرداری بجنورد در نظر دارد ماش��ین آالت پراید ، پژو405 یا س��مند ، 
نیس��ان  ، م��زدا دو کابی��ن و کاپرا اج��اره ای مورد نیاز  خ��ود را با برآورد 
اولیه 58/712/075/000 ریال برای مدت یکسال از طریق مناقصه توسط 
بخ��ش خصوصی ، ش��رکتهای خدماتی )امور حمل و نق��ل ( تامین نماید لذا 
متقاضی��ان می توانن��د جهت دریاف��ت و تحویل اس��ناد از اداره حقوقی و 
پیمان ش��هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا ش��ده طبق توضیحات اسناد 
مزایده و تحویل  پاکتهای پیش��نهادی خود به دبیرخانه ش��هرداری مرکزی 
ت��ا تاری��خ  99/11/21  اق��دام و ی��ا جهت کس��ب اطالع��ات با ش��ماره تلفن: 

 114-32222110 تماس حاصل نمایند.

آگهي مناقصه اجاره  پراید ، پژو405 یا سمند ، نیسان   
مزدا دو کابین و کاپرا - نوبت اول 

شهرداری بجنورد 

کمپرس���ی  س���بز(خودروکامیونت  شناس���نامه)برگ 
امیک���و تیپM4.5S م���دل 1387رنگ س���فیدروغنی 
شاس���ی  ش���ماره   01275868 موت���ور  ش���ماره 
489ع56  پ���اک  NA2A2JSD47A001418ش���ماره 
ای���ران 84بن���ام روح ا... میراس���فندی فرزن���د بائی���ان 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد ,ع
99
11
16
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند وفاکتور فروش و شناس���نامه)برگ س���بز( نوع 
س���واری سیس���تم پژو تیپ پارس م���دل 1385 رنگ 
سبز-بژ- متالیک شماره موتور 12485030996 شماره 
شاس���ی 19352873 شماره پاک 949ج52 ایران 14 
بنام ناجی بنی صالحی مفقودگردیده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد  ,ع
99
11
16
6

دی
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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99
11
16
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شرکت توزیع نیروی برق استان فارس )سهامی خاص(
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  )شماره 74- 1- 1- 99(

1- ن��ام مناقصه گذار: ش��رکت توزیع برق فارس به آدرس ش��یراز خیابان معدل 
حدفاصل فلس��طین و مالصدرا تلف��ن 80-32319574-071 تلفن امور تدارکات 

071-32317869
2- موض��وع مناقصه: مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار ش��ش رش��ته فش��ار 

ضعیف از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی 14/30( 

از تاریخ 99/11/02 لغایت 99/11/07 به مدت 5 روز کاری
4- م��دارک مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: فیش واریزی ب��ه مبلغ 220000 ریال 
واری��ز به حس��اب ج��اری ش��ماره 74827-07860 بانک تجارت ش��عبه فلس��طین 

شیراز
5- آدرس مح��ل دریافت اس��ناد: دسترس��ی ب��ه آگهی مناقصه از طریق ش��بکه 
اطالع رس��انی معامالت توانی��ر به نش��انی www.tavanir.org.ir و ش��رکت توزیع 
نیروی برق اس��تان فارس ب��ه آدرس www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه ت��دارکات الکترونی��ک دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir به ش��ماره 

فراخوان 2099007000000073 امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیش��نهاد: ش��یراز- خیابان معدل- حدفاصل فلس��طین 
و مالص��درا- س��اختمان 147- ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان ف��ارس- امور 

تدارکات- تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 99/11/21

8- محل برگزاری مناقصه: ش��رکت توزیع نیروی برق استان فارس- طبقه اول- 
دفتر معاونت پشتیبانی

9- زمان بازگش��ایی پاکات: پاکات ارزیابی کیفی ش��رکت ها/مناقصه گر/ س��اعت 
13 روز ش��نبه م��ورخ 99/11/25 با حضور اعضاء کمیس��یون مناقص��ه باز و قرائت 
می گردد و در صورت کسب حد نصاب الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم 
ش��ده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد، مفتوح می گردد 
و به پیش��نهادهای فاقد امضاء مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد 

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

جلسه آزاد است.
11- تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه: مبل��غ 3/147/600/000 ریال ک��ه به صورت 
ضمانتنام��ه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار یا 
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف 
قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنًا تضمین کمتر 
از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی، وجه نقد و...( قابل قبول نمی باشد.

12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

شناسه آگهی 1082054م.الف 10847
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

وب��ت دوم
ن

رضوی  قــدس  آستان  فرهنگی  و  علمی  سازمان  رئیس 
ترویج سیره رضوی در سطح فراملی را اولویت مهم این 

سازمان دانست.
والمسلمین  حــجــت االســام   ــیــوز،  آســتــان ن ــزارش  ــ گ ــه  ب
از  محمدحسن مهدوی مهر در مراسم معارفه تعدادی 
مدیران سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی که 
ظهر روز گذشته در تاالر شیخ طوسی بنیاد پژوهش های 
اسامی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یکی 
از مباحث مهم سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی موضوع سیاست های کان این مجموعه است که 
به  تازگی در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی از سوی 

تولیت آستان قدس رضوی اباغ شده است.
ــرد: ســاخــتــار جــدیــد ســتــاد ســازمــان علمی  ــراز کـ ــ وی اب
ــاغ شــده اســت و  ــوی ابـ و فرهنگی آســتــان قــدس رضـ

امیدواریم در قالب این ساختار، به مطالبات مقام معظم 
رهبری در حکم انتصاب تولیت معزز این آستان مقدس 

دست یابیم.
سازمان  تأکید  مــورد  اصلی  محورهای  بــه  مــهــدوی مهر 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: 
محور نخست فعالیت های این سازمان، امام رضا)ع( و 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در کنار قرآن است؛ این 
سازمان قرآن و عترت را سرلوحه فعالیت های خود قرار 

داده  است.
رضوی  قــدس  آستان  فرهنگی  و  علمی  سازمان  رئیس 
دوم  گــام  بیانیه  مــا  ابــاغــی  سند  مهم ترین  داد:  ادامـــه 
انقاب اسامی است که ویژگی آن این است که این سند 
باالدستی محصول و خاصه افکار رفیع امام خمینی)ره( 

و مقام معظم رهبری است.

وی محور دیگر در دستور کار این نهاد را نگاه جهان شمول 
به سیره حضرت رضا)ع( ذکر کرد و یادآور شد: باید عمده 
فعالیت های فرهنگی خود را از حوزه استانی به حوزه ملی 

و فراملی گسترش دهیم.
و سرمایه  نیرو  جایگاه  تکریم  به  ادامــه  در  مهدوی مهر 
انسانی اشاره و افزود: محور فعالیت های ما اعتای اخاق 
انسانی است. انسان جایگاه واالیی دارد و این مسئله 

باید به عنوان هدف  در برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.
اهل بیت)ع(، مباحث  مهدوی مهر حوزه نشر فرهنگ 
محورهای  از  را  پژوهش  و  کتاب خوانی  و  کتاب  هنری، 
و فرهنگی آستان قدس برشمرد  اصلی سازمان علمی 
کنیم  نقش آفرینی  محورها  این  در  باید  کــرد:  اضافه  و 
و سند تحقق مأموریت های سازمان را با عملکرد خود 

ارتقا دهیم.

خبر

حجت  االسالم  والمسلمین مهدوی مهر تبیین کرد

ترویج سیره رضوی در سطح فراملی اولویت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
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روزنامـه صبـح ایـران اندیشهاندیشه4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r چرا به پرسش نامه ها پاسخ نمی دهیم؟شنبه  4 بهمن 1399 9 جمادی الثانی 1442 23 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9449 

بازنشسته  اســتــاد  معیدفر،  سعید 
ــفـــت: ایــنــکــه  ــاه تـــهـــران گـ ــگـ ــشـ دانـ
کتاب هایی با موضوع هویدای اسرار 
شود  منتشر  مــردم  دل  درد  و  مگو 
ربطی به جامعه شناسی ندارد و نباید 
جامعه شناسانه  کتاب های  را  آن هــا 

دانست.
وی در گفت وگو با مهر با اشــاره به 
کتاب هایی  انتشار  مخالف  اینکه 
مخالف  من  گفت:  نیست،  آن  امثال  و  خودمانی«  »جامعه شناسی  مثل 
انتشار چنین کتاب هایی نیستم، چون می بینیم بیشتر آن ها هم تجدید 
چاپ شده و مورد توجه عموم مردم قرار می گیرند، به شرطی که میان این 
آثار با کتاب های جامعه شناسی رسمی و علمی تفکیکی قائل شویم. محتوای 
ناکامی های مردم است و  اغلب این کتاب ها شامل عقده های فروخفته و 
عمدتاً هم نگاه های بدبینانه نسبت به ایرانی ها دارند. مثل اینکه ما آدم های 

چاپلوس، دروغگو و پاچه خوار هستیم. 
به عنوان نمونه مجموعه پاورچین که مهران مدیری برای تلویزیون ساخته 
بود و امثال آن همگی بازتاب ناکامی ها و عدم موفقیت هایی است که مردم 
در زندگی روزمره دارند و در قالب ضرب المثل، مفاهیم و این ها درمی آورند یا 
درباره آن ها فیلم و سریال ساخته و یا بعضاً کتاب نوشته می شود. در واقع 
این آثار حرف دل آدم هاست که توسط یک نفر جمع و کتاب شده است. 
حرف های خودمانی که بارها همه ما در کوچه و خیابان و تاکسی شنیده ایم. 
دلیل استقبال از این آثار این است که ادامه همان گفت وگوهای روزمره و 
خودمانی تاکسی، اتوبوس و پارک است.معیدفر افزود: برای جامعه ای که 
دچار ناکامی می شود و نمی تواند خودش باشد و به دلیل ساختاری سیاسی 
به  براساس مفروضاتی  بتواند  اینکه  امکان  دارد  اجتماعی متصلبی که  و 

نتایجی برسد را ندارد خواه ناخواه چنین آثاری تولید می شود.
 کاری که آقای نراقی در کتاب هایش می کند این است که این حرف ها و 
گفت وگوها را با تیزبینی و غلظت بیشتر کتاب می کند و طبیعتاً آدم ها از 
سرکوفته  عقده های  چون  می آید،  خوششان  و  می برند  لذت  آن  شنیدن 
خودشان را در این آثار می بینند؛ پس جایگاه خودشان را دارند و قابل حذف 

نیستند.
نویسنده جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ادامه داد: البته در کشورهای 
پیشرفته و توسعه یافته این اتفاق کمتر می افتد چون جامعه شناسی یک 

جایگاه رسمی دارد در حالی که در کشور ما این طور نیست. 
مصداق بارز این صحبت، اینکه وقتی برای یک کار پژوهشی پرسش نامه به 
مردم می دهیم که پر کنند اغلب از همکاری و پرکردن آن امتناع می کنند یا 
اگر هم جواب دهند جوابشان صادقانه نیست، چون به دلیل ساختارهای 

سیاسی- اجتماعی متصلب جامعه ترس هایی ذهنی دارند. 
برخی مکنوناتی هست که وقتی آدم ها با آن ها روبه رو می شوند در نظر آن ها 
تأثیر می گذارد؛ به همین دلیل حتی وقتی می خواهم پرسش نامه های پرشده 
را هم تحلیل و پژوهش کنم نمی دانم این پاسخ ها چقدر صحیح هستند؛ 
چون آدم ها اعتماد نمی کنند و تصورشان بر این است که نمی توانند چیزی 
که به آن فکر می کنند را به صراحت بیان کنند، به خصوص اگر پرسش ها 

حساس و سرنوشت ساز باشند.
معیدفر اشاره کرد: در جامعه ما نوعی دوگانگی هم وجود دارد؛ بخش زیر 
و بخش رو و همین دوگانگی بسیار مانع پیشرفت جامعه شناسی می شود، 
چون جامعه شناسی به جامعه ای نیاز دارد که دوگانگی به این شکل وجود 
نداشته باشد و وقتی عرصه برای وجود چنین مدل رسمی جامعه شناسی 
تنگ می شود، مجال بروز جامعه شناسی غیررسمی و همان آثاری که به آن 
اشاره کردیم که بیشتر دلنوشته و حرف دل مردم است بیشتر می شود. 
به نوعی این دوگانگی که در مِن خاورمیانه ای وجود دارد من را در مقابل 

جامعه شناسی رسمی دچار تردیدها و مشکالت می کند.
 اینکه ما همیشه نگران این هستیم کسی سرمان کاله بگذارد، همیشه 
نگران تقلب شدن و تقلب کردن دانش آموزانمان هستیم همگی به خاطر 

ساختارهای سفت و سختی است که اشاره کردم.

ورود نصفه نیمه به دنیای مدرن»
وی تصریح کرد: یکی از دوستان پروفسور رفیع پور تعریف می کرد بسیاری 
بــوده که  این شکل  به  کــرده،  ایشان جمع آوری  از داده هـــای پژوهشی که 
خیلی سال پیش یک ون خریده بوده و در مسیرهای مختلفی که می رفته 
آدم ها را سوار می کرده؛ افراد تصور می کردند ایشان مسافرکش است و سر 
صحبتشان باز می شده و در واقع پروفسور رفیع پور بسیاری از داده هایشان 
را از طریق غیررسمی جمع آوری می کرده، چون معتقد بوده اگر با پرسش نامه 

سراغ مردم برود نمی تواند بسیاری از مکنونات را بدست بیاورد. 
همین دوگانگی موجب می شود بسیاری از نتایج پژوهش های جامعه شناسانه 
ما منطبق بر واقعیت های جامعه نباشد؛ البته این به معنای نادیده گرفتن 
پژوهش ها و تحقیقات نیست، آن ها جای خود را دارند ولی به دلیل تناقض 
در  جامعه شناسی  واقعیت های  از  بخشی  زیــریــن،  و  رو  بخش  دو  میان 

کتاب هایی که گفتیم بیشتر درددل مردم است  پیدا می شود. 

دیدگاه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سیدجوادمیری

ویژه نامه »قهرمان«  در آمریکای التین منتشر می شود    به گزارش مهر، ویژه نامه اسپانیایی زبان »قهرمان« با محوریت شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هر سال برای معرفی ابعاد شخصیتی سردار 
شهید سلیمانی در منطقه آمریکای التین و به زبان اسپانیایی منتشر می شود. محتوای این ویژه نامه تولیدی و بر اساس نیازهای منطقه آمریکای التین تألیف و آماده سازی می شود. پیش از این، تألیفات دیگری درباره سردار 

سلیمانی به زبان اسپانیایی، توسط انتشارات فانوس دریایی در کشورهای آمریکای التین منتشر و عرضه شده است.

ایران؛  در  اجتماعی  علوم  به  انتقادی  »نگاهی  کتاب 
آموزش، مهارت و اشتغال« نوشته محمدساالر کسرایی 
و آتنا غالم نیارمی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد .این کتاب 
شامل پنج فصل است که عناوین آن عبارت است از: 
برنامه های  ایران،  تاریخچه رشته علوم اجتماعی در 
در  آن  گرایش های  و  اجتماعی  علوم  رشته  آموزشی 
علوم  رشته  آمــوزشــی  برنامه های  در  مهارت  ــران،  ایـ
اجتماعی و گرایش های آن، اشتغال دانش آموختگان 
رشته علوم اجتماعی و گرایش های آن در ایران و نتایج 
اثر دستیابی  این  نگارش  از  راهکارها.هدف اصلی  و 
به شناختی تاریخی، معرفتی و هستی شناسانه درباره 
روند و وضعیت رشته علوم اجتماعی در ایران است. 
از دیگر اهداف این طرح می توان به بررسی تحوالت 
و شناخت آسیب ها، موانع و چالش های فراروی علوم 
تحصیل،  مؤلفه  سه  میان  رابطه  بررسی  اجتماعی، 
برنامه های  مــحــوریــت  بــا  اشــتــغــال  و  مــهــارت آمــوزی 

آموزشی این رشته و همچنین کارکردهای این علوم 
در جامعه ایران اشاره کرد.اثر حاضر نگاشته شد تا 
با بررسی و تحلیل روند تاریخی رشته علوم اجتماعی 
رشته  این  بتوان  ایــران  در  آن  آموزشی  برنامه های  و 
دانشگاهی را از آغاز پیدایش تا امروز مورد ارزیابی قرار 
داد و با این ارزیابی به نقاط قوت و ضعف، کاستی ها و 
پیشرفت ها، موانع و چالش ها، فرصت ها و تهدیدها، 
زمینه  و  بستر  در  رشــتــه  ــن  ای ــکــاالت  اِش و  مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی کشور ایران دست یافت. 

تازه های نشر

تالشی برای کاربردی سازی علوم انسانی بومی
کتاب »نگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران« منتشر شد

اجتماعی  روان شناسی  بر  »مــروری  پژوهش  گــزارش 
پژوهشگاه  سوی  از  علمدار  فاطمه  نوشته  ایرانیان« 
گــزارش  ایــن  شــد.  منتشر  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ، 
از  بــا جمعی  مصاحبه  در  نــگــارنــده  تــالش  حــاصــل 
بــه حــوزه  روان پــزشــکــان عالقه مند  و  روان شــنــاســان 
روان شناسی اجتماعی برای کشف مختصات جامعه 

ایرانی، برگزاری نشست ها و گردآوری آن هاست.
نویسنده در این گزارش با قائل شدن به ارتباط میان 
پدیده های  گسترده ترین  با  فرد  اعمال  درونی ترین 
اجتماعی، هم اندیشی جامعه شناسان و متخصصان 
ــی مانند روان شــنــاســان و روان پــزشــکــان  عــلــوم روانـ
فضای  اینکه  بیان  بــا  و  می کند  عــنــوان  ضـــروری  را 
ارتباط  و  علوم  شــدن  شعبه شعبه  از  علمی  ایـــران 
می شود  متذکر  می کشد،  ــج  رن آن هـــا  مــیــان  انـــدک 
جامعه شناسانه  یــا  روان شــنــاســانــه    ً صــرفــا مطالعه 
پدیده های اجتماعی-روانی، کمکی به فهم و تبیین 
بــرگــزاری  دلــیــل  همین  بــه  نمی کند.  آن هـــا  صحیح 

الگوها  ایــرانــی؛  »شخصیت  سلسله نشست های 
و  شناسان  روان  از  مجموعه ای  با  را  اختالل ها«  و 
از  تا  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  جامعه شناسان 
از  بهره مندی  با  اجتماعی   علوم   اصحاب  آن،  پیش 
بتوانند  علوم  روانــی   اصحاب  یافته های  و  تحلیل ها 
از قلمرو فرهنگی  تأمل برانگیزتری  تصویر دقیق تر و 
و روانی جامعۀ ایرانی و اثرات آن بر دیگر قلمروهای 
اجــتــمــاعــی داشــتــه بــاشــنــد و نــظــریــه هــای غــنــی تــر و 

کاربردی تری ارائه دهند و برعکس.

تازه های پژوهش

آیا   می توان از مفهوم »شخصیت ملی« سخن گفت؟
 گزارش پژوهش »مروری بر روان شناسی اجتماعی ایرانیان« منتشر شد

 علیرضا خزاعی  جامعه ای که از نظر فرهنگی 
غنی و از امکانات مادی مناسبی نیز برخوردار 
تمدن سازی  به  آن  از  که  فرایندی  در  باشد 
تعبیر کرده اند می تواند سبک زندگی و الگوی 
الگوهای  سایر  بر  را  خــودش  خــاص  جهانی 

رقیب چیره کند.
جامعه ایــران به دلیل بــرخــورداری از میراث 
معنوی و سرمایه های مادی خود قابلیت های 
باالیی برای تمدن سازی دارد. با حجت االسالم 
پژوهش های  دکتر رضا غالمی، رئیس مرکز 
ــاره ایــن  ــ عــلــوم انــســانــی اســالمــی صـــدرا دربـ
پیشرفت  مــلــزومــات  و  تمدنی  ظرفیت های 
کشور گفت وگو کرده ایم که حاصل آن را در 

ادامه می خوانید.

آقای دکتر با این بحث آغاز کنیم که اصالً   
صحبت کردن از تمدن یا دستیابی به تمدن از 

منظر پیشرفت، چه ضرورتی دارد؟ 
ــان بـــه طـــبـــع یــا  ــ ــسـ ــ انـ
بــه اضــطــرار مــوجــودی 
مدنی است و نمی تواند 
زندگی اجتماعی را کنار 
بگذارد؛ از طرف دیگر، 
میل به رشد و کمال، جلو رفتن، استقالل و 
و  انسان ها  از  گرفتن  سبقت  و  خوداتکایی 
جوامع دیگر، چه از حیث مادی و چه معنوی 
در انسان و جامعه انسانی هست، بنابراین 
با  و  تقویت فرهنگ خــود  بــا  تــالش می کند 
بهره گیری از علم و تکنیک، پیوسته رشد کند. 
این رشد مادی و معنوی اگر از سطح عادی 
عبور کرده و به سطح عالی برسد و جنبه های 
نوآورانه و ممتاز پیدا کند، موجب خلق تمدن 
می شود. البته تمدن ذومراتب است و همه 

تمدن ها از یک درجه برخوردار نیستند.

نرم افزار تحقق این تمدن چه باید باشد که   
تضمین کننده پیشرفت همه جانبه کشور باشد؟
از نظر من نرم افزار هر تمدنی فرهنگ است. 
اگر فرهنگ ضعیف باشد و نتواند ظرفیت ها 
فعلیت  بــه  را  یــک جامعه  اســتــعــدادهــای  و 
بزرگی شکل نخواهد گرفت.  برساند، تمدن 
من همیشه عرض می کنم  الزمه قرار گرفتن 

ارتــقــای  ــازی،  ــدن سـ ــمـ تـ در مــســیــر 
فــرهــنــگ و مــعــالــجــه بــیــمــاری هــای 
فرهنگی اســت. با فرهنگ ضعیف، 
آفــت زده و بیمار نمی توان به سمت 
تمدن سازی حرکت کرد. البته منظور 
من از فرهنگ فقط فرهنگ عمومی 
تربیت،  نــیــســت.  ــدگــی  زن و ســبــک 
معرفت، دانش، زبان و ادبیات، هنر، 
در  این ها  همه  آیین ها،  و  سنت ها 
بطن فرهنگ قرار دارند و زمانی که 

از فرهنگ سخن می گوییم، منظور همه 
عناصر محدثه و مبقیه فرهنگ است. 

ما از فرهنگ اسالمی برخورداریم که فرهنگ 
ایــرانــی را هــم در آغـــوش گرفته اســـت. البته 
فرهنگ ایرانی هم به فرهنگ اسالمی خدمات 
بزرگی کرده اما کامالً متأثر از فرهنگ مترقی و 
معقول اسالمی است. بنابراین، نه تنها میان 
مغایرتی  اســالمــی  فرهنگ  و  ایــرانــی  فرهنگ 
نیست بلکه این دو فرهنگ در طول تاریخ با هم 
پیوند خورده و یک فرهنگ واحد به نام فرهنگ 
اسالمی-ایرانی را به وجود آورده اند. این فرهنگ 
برای به حرکت در آوردن جامعه اسالمی، آزاد 
کردن ظرفیت ها، روشن و هموارسازی مسیر و 
درنهایت خلق یک تمدن عظیم انسانی-الهی 
از استعداد فوق العاده ای برخوردار است. ممکن 
است فرهنگ ما با آفت ها و بیماری هایی هم 
روبه رو باشد، اما سرجمع نقاط قوتش بر نقاط 

ضعفش غلبه دارد.

در سخنرانی اخیرتان از آسیبی به نام ماندن   
عالَم  ناتوانی  و  مدرنیته  و  سنت  دوگــانــه  در 
و ضرورت  دوگانه  این  زدن  برهم  در  اسالمی 

ایجاد راه سومی حرف زدید.
عرض من این است  که ما در یک سده اخیر، 
و مدرنیته سرگردان  دائــم در دوراهـــه سنت 
بــــوده ایــــم. عــــــده ای به 
رفتن به ســوی سنت و 
قهر با مدرنیته و عده ای 
دیگر به رفتن به سوی 
مدرنیته و قهر با سنت 
اصــــرار دارنـــــد. در ایــن 
بین یا راه سومی ایجاد 
ایجاد  اگر هم  یا  نشده 
شده از قدرت الزم برای 
مردم  فراگیر  سوق دهی 
بــه سمت  نخبگان  ــژه  ــه وی ب
خود برخوردار نبوده است. البته من شخصاً 
اعتقاد دارم این راه به وسیله انقالب اسالمی 
با  نتوانسته ایم  هنوز  امــا  اســت  آمـــده  پدید 
سرمایه گذاری های هوشمندانه و کنار گذاشتن 
برخی کج فکری ها یا کج رفتاری ها، آن را به یک 
اتوبان سراسری تبدیل کنیم. نه اینکه توان آن 
را نداشته باشیم؛ خیر، ناهوشیاری به خرج  

می دهیم و فرصت ها را می سوزانیم.
 
آشتی با امر مدرن توسط انقالب چگونه   

اتفاق می افتد؟ چگونه می توان آن را ضمیمه 
انقالب اسالمی کرد؟

ما به دنبال آشتی با مدرنیته نیستیم؛ آشتی 
با مدرنیته یعنی هضم شدن  در تمدن غربی. 
نباید از نظر دور داشت که مضرات مدرنیته 
را  سومی  راه  باید  اســت.  آن  فواید  از  بیش 
به وجود بیاوریم که ضمن استفاده از مزایای 

بــرای  ــازه ای  ــ ت حــرف هــای  مدرنیته،  و  سنت 
پیشرفت و تعالی انسان عرضه کند و مهم تر از 
همه، قدرت به ثمر نشاندن این حرف ها را در 
عمل داشته باشد. از نظر بنده در این عصر، 
ایجاد و به بزرگراه تبدیل نشود،  تا راه سوم 
شکل گیری تمدن نوین اسالمی منتفی است.

 
یک    در  برگردیم،  تمدن سازی  بحث  به   

تمدن می توان در الیه های نظام مند آن مثالً 
مــعــمــاری، شــهــرســازی، پــوشــش و تــا سطح 
حکمرانی و... انطباق با نرم افزار آن تمدن را 
دید. امروز در جامعه ایرانی که ظاهر آن در 
تمام مظاهری که در باال اشاره شد شبه غربی 
و به نوعی جامعه مصرفی است، می توان به 

تمدن سازی امید داشت؟
ما  جامعه  مخالفم.  جناب عالی  نظر  بــا  مــن 
یا  مــصــرف زدگــی  زمینه  در  چــالــش هــایــی  ــا  ب
غــرب زدگــی روبــــه رو اســت امــا بــه جامعه ای 
نشده؛ عالوه  تبدیل  و شبه غربی  مصرف زده 
بر این، ما در نظرسنجی ها و مطالعات میدانی 
از آغــشــتــه شــدن  ــردم  شــاهــد درد و رنـــج مــ
زندگی ها به سبک زندگی غربی هستیم. تقریباً 
۸۰ درصد مردم در ایران از تحوالتی که در اثر 
ماشین زدگی،  غــرب،  زندگی  سبک  تحمیل 
فردگرایی و... در زندگی شان رخ داده، رضایت 
ندارند و دنبال راهی برای خالص شدن از این 
وضعیت می گردند. البته این شرایط مختص 
ایــران  نیست؛ در همه دنیا می توان دلزدگی 
مردم از وضعیت بغرنجی که تمدن غرب در 
چند سده اخیر به وجود آورده را دید. تمدن 
غرب مزیت هایی برای رفاه انسان ها داشته و 
قدرت مادی انسان را افزایش داده اما انسان را 
از خیلی از داشته های ارزنده انسانی اش محروم 
کرده است. بدون تردید تداوم این وضع برای 

در  زیست  محیط  نیست.  ممکن  انسان ها 
حال نابودی است؛ بیماری های فراگیر رمق ها را 
گرفته؛ نه تنها جنگ ها و درگیری ها کم  نشده 
بلکه افزایش هم  پیدا کرده؛ مدیریت جهانی 
منطق خودش را از دست داده و قلدری جای 
آن را گرفته؛ فقر و گرسنگی در حال گسترش 

ــه عـــنـــوان  ــ اســــــت، فـــرهـــنـــگ ب
ارزشمندترین سرمایه انسان روز 
به روز مبتذل تر  می شود؛ تفکر و 
عُمق اندیشی با بشر خداحافظی 
از حد  اخــالقــی  مفاسد  کـــرده؛ 
از  بــرخــی  نیهیلیسم  گــذشــتــه، 
روبــه رو  بن بست  با  را  انسان ها 
کـــــرده و بـــســـیـــاری مــشــکــالت 
دیگر که بدون تردید عمده آن، 
محصول تــمــدن غــربــی اســت. 

غربی ها    اجتماعی،  کارکردهای  بحث  در 
آزادی اســت در مفهوم  کــه  را  ایـــده آل خــود 

سکوالر آن در جامعه خود بسط داده اند. 
امروز آزادی در غرب به یک شعار دستمالی 
شــده و بـــی ارزش تبدیل شــده اســـت. کــدام 
کــردن   پایمال  آزادی  ظلم؟  آزادی  آزادی؟! 
قرائت  آزادی تحمیل  مــردم؟  اساسی  حقوق 
سانسور  آزادی  دمــوکــراســی؟  از  آمریکایی 
به  وابسته  رسانه های  توسط  سیستماتیک 
فرهنگ  تحمیل  آزادی  ســرمــایــه داری؟  نظام 
منحط غربی به مردم  جهان؟ آزادی به حراج 
در  آزادی  امـــروز  انسانی؟  کــرامــت  گذاشتن 
تبدیل  نایاب  به یک موجود  خود غرب هم 
زدید.  مثال  را  دانشگاه ها  اســت. شما  شده 
امروز اگر یک استاد غربی نظری را ابراز کند 
که برخالف دکترین های غربی باشد، نامش 
در لیست استادان خطرناک قرار می گیرد و 

با انــواع فشارها روبــه رو خواهد شد. ماجرای 
انتشار کتاب ۱۰۱ پروفسور خطرناک در آمریکا 
را  هــولــوکــاســت  نقد  ممنوعیت  مــاجــرای  و 
یادمان نرفته است. ممکن است در ایران هم  
اما حقیقتاً  نابردباری هایی باشد که هست، 
آزادی برای نقد بنیادهای نظام اسالمی وجود 
آزادی،  اسالمی  نوین   تمدن   در  البته  دارد. 
اخــالق  و  عــدالــت  بــا  و  دارد  مترقی   معنایی 
پیوند می خورد. در تفکر اسالمی آزادی ظلم، 
با  آزادی است که  آزادی وقتی  بی معناست؛ 
را  آزادی غربی  ما  باشد.  قابل جمع  عدالت 
همان  آن هــا  البته  می دانیم.  آزادی  تحریف 

آزادی تحریف شده را هم برنمی تابند. 
ــروز غــرب علیه خیلی از اصـــول خــودش  امـ
ــان کـــــرده بــنــابــرایــن حــــرف بــســیــاری  طــغــی
به  برگشت  مدرنیست ها ضــرورت  از پست 
اصول مدرنیسم است. البته ما امروز با آنچه 
اسالم درباره آزادی گفته فاصله داریم اما بنای 
تمدن  نوین اسالمی برداشتن گام به گام موانع 

و بسط و تعمیق آزادِی حقیقی است. 

از آنجا که تمدن هیچ گاه دفعی نبوده بلکه   
تدریجی بوده، چه مؤلفه هایی را برای اینکه 
جامعه نخبگان و عموم مردم ناامید نشوند، 

باید لحاظ کرد؟
چرا ناامید شوند؟ زمانی مردم  ناامید می شوند 
که گرفتار بی تحرکی و ایستایی شده باشند 
و غرب زده ها جامعه را مانند دوران پهلوی به 
مردابی بزرگ تبدیل کرده باشند. غرب زده ها 
می خواهند با کشتن هویت ایرانی، ما را دوباره 
اسیر غرب کنند و این است که ناامیدکننده 
ــت. مــی خــواهــنــد خـــودبـــاوری را از مــردم  اسـ
و  به اسم توسعه  ایــران بگیرند؛ می خواهند 
با تطهیر کلمه وابستگی، در همه چیز ملت 
نظر من،  از  کنند.  غــرب  را سرسپرده  ایــران 
دارد؛  دلخواه  و  روشــن  که مقصد  جامعه ای 
دارد؛  بــاور  ظرفیت هایش  بــه  کــه  جامعه ای 
جامعه ای که رهبر روشن بین و شجاع دارد؛ 
جامعه ای که در حال حرکت به سمت جلو 
اســت و حرکت خــود را به ســوی مقصدش 
نمی شود.  نــاامــیــد  هــیــچ گــاه  مــی کــنــد؛  لمس 

نـــــمـــــونـــــه ای از    ــاً  ــ ــف ــطــ ــ ل
ظــرفــیــت هــایــی کــه امــیــد به 
تمدن سازی را قوت می بخشد 
و در متن جامعه ما موجود 

است را به اجمال بیان کنید.
من  در پاسخ به پرسش های 
برخی  بــه  جناب عالی  قبلی 
منحصربه فرد  ظرفیت های 
ــردم. مــهــم تــریــن و  ــ ــاره کـ ــ اشـ
تعیین کننده ترین  حــال،  در 
ــازی، فرهنگ  ــدن سـ ــمـ ــرای تـ ــ ظــرفــیــت مـــا بـ
اسالمی-ایرانی و پیام  های متمایز فرهنگ ما 
انسان هاست  و جمعی  فــردی  زیست  ــرای  ب
کند.   پیدا  ارتقا  به طورمستمر  باید  البته  که 
نظام  برجسته،  ظرفیت های  از  دیگر  یکی 
مردم ساالری دینی و وحدت کلمه حول اسالم 
و قدرت علمی و فناوری ایران است. سرزمین  
وسیع، ثروت مادی بالقوه مانند ذخایر نفتی و 
گازی و معادن، موقعیت ژئوپلتیکی، جمعیت 
جــوان، سطح ســواد خوب مــردم، خودباوری 
به پیشرفت جهشی، سابقه  و میل فزاینده 
تعامل  و  ــبــاط  ارت قـــدرت  تمدنی درخــشــان، 
ــا دیـــگـــران، وجـــود زیــرســاخــت هــای نسبتاً  ب
مطلوب، بُنیه اقتصادی باال، توانایی مواجهه 
توانایی  همچنین  و  بحران ها  و  چالش ها  با 
ظرفیت هایی  جمله  از  دفــاعــی،  نظیر  کــم 
ــوان  ــن ــوان از آن هـــــا بـــه ع ــ ــی ت ــ اســــت کـــه م
ظرفیت های تمدنی در ایران امروز تعبیر کرد.

گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر رضا غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا

دوراهی غرب گرایی و تمدن سازی

 به مناسبت تمدید کنترل تسلیحات اتمی
 بین روسیه و آمریکا

 در کمتر از دو هفته قرارداد بین روسیه و آمریکا در زمینه سالح های اتمی 
به پایان می رسد و جو بایدن به پوتین پیشنهاد کرده این معاهده را تمدید 
کنند. اما نکته جالب توجه برای من این موضوع نیست بلکه برخی از ابعاد 
این معاهده است که به این دو کشور اجازه می دهد هر کدام هزار و 55۰ 

سالح اتمی داشته باشند.
 اما باز این هم نکته مهمی نیست بلکه بندی در این معاهده است که 
 »Offensive« فهم ما را از نظام قدرت در جهان ارتقا می دهد و آن مفهوم
یا »تهاجمی« است که به هر دو کشور این اجازه را می دهد که در سرتاسر 
تا هزار و 55۰  را  اتمی خود  برای حفظ منافعشان، قدرت تهاجمی  جهان 
سالح اتمی حفظ کنند و این به زبان ساده این است که هیچ قدرت دیگری 
اجــازه تهاجم نداشته باشد بلکه همه در موضع دفاع قرار گیرند و حتی 
اکثریت، قدرت دفاعی هم نداشته باشند و اگر قدرت دفاعی آنان به حد 
»دفاع راهبردی« بود این دو نظام قدرت باید آن ها را بی دفاع کنند تا به هیچ 

وجه قدرت تهاجمی اتمی، آن ها را تهدید نکند.
 حال اگر از این منظر به برنامه اتمی ایران و تبلیغی که رسانه های جهانی 
علیه ایران انجام داده اند بنگریم به جز یک نمایش سیرک در سطح جهانی 
هیچ صورت بندی دیگری نمی توان داشت. هنگامی که دو بازیگر از بازیگران 
۱+5توان نابودی چندین باره جهان را دارند سخن از تهدید اتمی ایران جز 
یک شوخی تلخ تاریخی نخواهد بود. اما نکته مهم دیگر فهم ملت از جایگاه 
خود است. این سخن بدین معناست که برای توانمند شدن در جهان باید 
دارای ذهنیت توانمند هم بود و فهم معادالت واقعی جهانی الزمه بزرگی 
در شطرنج ژئوپلتیک جهانی است تا با دو برنامه بی بی سی و من و تو یا 
ایران اینترنشنال کل مدیریت فکری ملت مختل نشود. این بخش از سخن 
بدین معناست که حکومت هم باید بزرگ بیندیشد تا بتواند ملت را رشد 
دهد و آن ها را از واقعیات و معادالت جهانی آگاه سازد که در ناآگاهی و فقر 

و جهل، عزت و توانمندی مأوا نخواهد کرد.

من برخالف برخی 
آقایان، جامعه ایران 
را در مواجهه با غرب، 

جامعه ای متفاوت و 
مبدع تلقی می کنم هر 
چند منکر ضعف ها و 

ایرادها نیستم

بـــــــرش
مهم ترین ظرفیت ما 
برای تمدن سازی، 
فرهنگ اسالمی-
ایرانی و پیام  های 

متمایز فرهنگ ما برای 
زیست فردی و جمعی 

انسان هاست

بـــــــرش

ما در طول ۴۱ سال گذشته در برابر هجمه تمدن غرب مقاومت 
کرده ایم. هر کشور دیگری جای ما بود و از ظرفیت های زنده و 
سال های  همان  نداشت،  بهره  اسالمی-ایرانی  فرهنگ  فزاینده 
از طرف دیگر، حرف های متفاوتی به  اول مغلوب غرب می شد. 
دینی، صلح  مــردم ســاالری  عدالت،  انسان،  کرامت  باب  در  دنیا 
و معنویت عرضه کرده ایم که اتفاقاً با استقبال هم روبه رو شده 
است. جمهوری اسالمی امروز مروج یک سبک زندگی جدید در 
فراهم شود می تواند بخش مهمی  اگر مجال الزم  که  دنیاست 
از جهان را مجذوب خود کند. ما در ساحت سیاسی، مناسبات 
ــم. جمهوری  ــ آورده ای بــه وجــود  را برخالف خواست غــرب  تـــازه ای 
اسالمی تیغ نظام سلطه را حقیقتاً کُند کرده و جلو یکه تازی های 

آن به ویژه در غرب آسیا را گرفته است. 
در دهه گذشته، جبهه مقاومت با محوریت ایران، نه فقط اسرائیل 
غاصب و شرّ مطلق را زمینگیر کرده بلکه جلو توطئه بزرگ غرب 

برای ایجاد خاورمیانه جدید را گرفته است. امروز نقش برجسته 
غیرقابل  آسیا  غرب  سیاسی  معادالت  در  ایــران  تعیین کننده  و 
انکار است. این ها نشانگر ظرفیت های عظیم ما برای تمدن سازی 
است. توجه داشته باشید که وجود برخی ظواهر غربی در ایران 
به معنای آن نیست که ما امروز در دستگاه گوارش غرب بلعیده 
شده ایم. البته مشکالت مهمی با غرب داریم اما تمایزهای خود 
را با غرب حفظ کرده ایم. مردم  ما از سرمایه های فرهنگی-دینی 
خود صیانت کرده اند و هر از چندی به این واقعیت بروز و ظهور 
تاریخی پیکر  یادمان نرود سال گذشته در تشییع  می بخشند. 

مطهر شهید سلیمانی چه اتفاقی افتاد. 
گذاشت.  نمایش  به  را  ما  مــردم   ذات  سلیمانی  شهید  تشییع 
با غرب،  را در مواجهه  ایــران  آقایان، جامعه  برخی  برخالف  من 
جامعه ای متفاوت و مبدع تلقی می کنم هر چند منکر ضعف ها 

و ایرادها نیستم. 

جمهوری اسالمی مروج یک سبک زندگی جدید در دنیاست
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راه انداختن فوری مرکز مبادالت ارزی هم خیلی خبرساز شد    مرکز مبادالت ارزی را من به عنوان وزیر صمت پیشنهاد دادم. آقای بهمنی؛ رئیس کل و خانم کیانی راد؛ معاون ارزی وقت بانک مرکزی را راضی کردم تا در وزارت صمت ایجادش کنیم. آن ها قبول کردند. در حالی که اگر 
وزارتخانه ضعیفی داشتیم یا فقط وزارت بازرگانی بودیم، نمی توانستیم چنین کاری را انجام دهیم. ما در مدت دو روز چهارشنبه و پنجشنبه کل وزارت صمت را تخلیه کردیم، دیوارها را شکستیم و پارتیشن ها را برداشتیم. همه بانک ها را آوردیم در یک فضای بزرگ، بانک مرکزی، صادرکننده و 

واردکننده را یک جا جمع کردیم. حواستان باشد که در کشور چنین اقتداری به آسانی به دست نمی آید که همه دستگاه ها را هماهنگ کنیم و بیاوریم و یک جا جمع کنیم و آن ها هم بپذیرند این کار را...

عنوان    بــه  شما  کــه  شــد  چــه  غضنفری،  جناب 
رئیس سازمان توسعه تجارت دولت نهم، در دولت 
دهم وزیر بازرگانی و بعد هم وزیر صمت شدید؟ این 
پیشنهادها چطور به شما ارائه شد و بر چه اساسی 

آن را پذیرفتید؟
با توجه به مجموعه شرایطی که دولت نهم داشت، 
دوره  در  را  خوبی  بسیار  رشــد  غیرنفتی  ــادرات  صـ
ریاست کلی بنده بر سازمان توسعه تجارت تجربه 
کرد که این رشد هیچ گاه دیگر تجربه نشد. ما عدد 
7 تا 8 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی ساالنه را به 
نزدیک 40 میلیارد دالر رساندیم و برای نخستین 
بار اعالم کردیم اگر عدد صــادرات غیرنفتی به 20 
را  جشن  که  می گیریم  جشن  برسد  دالر  میلیارد 
در  من  تحرکات  مجموعه  سال ها  آن  گرفتیم.  هم 
به  خیلی  خارجی  تجارت  حــوزه  و  بازرگانی  وزارت 
با  چشم آمــد. مرتب گــزارش صادراتی می دادیم و 
ــران، رئیس جمهور، معاون  بخش خصوصی و وزی
اول، بانک مرکزی و... جلسه داشتیم. خالصه من 
یکی از معاونان پرتالش و پرجنب و جوش بودم که 
تحوالت زیادی در امر تجارت خارجی ایجاد کردم و 
این تالش ها به گوش مقامات هم رسیده بود. بنده 
حتی از رئیس جمهور خواسته بودم کمیته صادرات 
استانی فعال شود. نه پیش و نه پس از آن چنین 
حدی از تالش برای توسعه صادرات غیرنفتی وجود 
نداشت. به دوستان گفته بودم پس از چهار سال 
به دانشگاه برمی گردم اما مرتب می گفتند تو دیده 
شده ای و نمی گذارند بروی... همین اتفاق هم افتاد. 
سال 88 و روزهای پایانی کارم داشتم کتاب هایم را 
جمع می کردم و آماده می شدم وسایل شخصی ام 
را به دانشگاه منتقل کنم که از دفتر رئیس جمهور 
زنگ زدند و گفتند با شما کار داریم. بعد که با دکتر 
میرکاظمی، وزیر بازرگانی وقت تماس گرفتم، متوجه 
شدم ایشان را برای وزرات نفت می خواهند و وزارت 
بازرگانی نامزد مشخصی نــدارد. چند نفر قرار بود 
برنامه بدهند تا آخرین وزیر پیشنهادی هم انتخاب 
ــه کـــردم پــس از 24 ساعت  شـــود. بــرنــامــه ام را ارائـ
انجام  بــرای  بیایید  شــده  قبول  شما  برنامه  گفتند 
کارهای اداری و حضور در جلسه ای که برای وزیران 

پیشنهادی تدارک دیده شده است.

ادغام    تئوریسین  به عنوان  را  آقای دکتر، شما   
دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی می شناسیم. 
ایــده ادغـــام از کجا آمــد و اصـــوالً فلسفه ادغـــام و 

شکل گیری وزارت صمت چه بود؟
ــودم سعی کــردم  ــر ب عــرض کــردم وقتی مــعــاون وزی
صــادرات غیرنفتی را فراگیر کنم. تالش زیادی هم 
وقت  و صنایع  وزارت جهاد  با  گرفتن  ارتباط  بــرای 
به خرج دادم و موضوع صــادرات را با آن ها مطرح 
از آقای محرابیان، وزیر  کــردم. به خاطر دارم روزی 
رایزنان  با  تا  وقــت صنایع درخــواســت وقــت کــردم 

بازرگانی برویم نزد ایشان تا من نقش 
رایزنان بازرگانی، اهمیت کار و نیازشان 
مدیریت  تحت  وزارتخانه  با  ارتباط  به 
ایشان را توضیح دهم. با کمال تأسف 
ما رفتیم اما ایشان نیامدند! این موجب 
شد در ذهن من شکل بگیرد که ارتباط 
گسسته  خیلی  وزارتخانه  دو  این  بین 
شدم  بازرگانی  ــر  وزی که  بعدها  اســت. 
خلیلیان،  آقایان  با  کــردم  تالش  خیلی 
وزیر وقت جهاد کشاورزی و محرابیان 
برای  نه فقط  بار  این  اما  بگیرم  ارتباط 
ــازار. ما با  صــادرات بلکه بــرای تنظیم ب
و  ــازار  ب تنظیم  مقوله  وزارت جهاد سر 
با وزارت صنایع هم در حوزه تعرفه ها 
و برخی موضوعات وارداتــی مشکالت 

زیادی داشتیم. در نهایت دیدم در دنیای علم یک 
موضوعی وجود دارد به نام مدیریت فرایندی. بر این 
اساس در بازطراحی سازمان ها کل یک فرایند را به 
یک نفر می دهند و به آن یک نفر مالک فرایند یا 
»Process Owner« می گویند. او باید کل فرایند را 
جمع و گزارش عملکرد بدهد. این یعنی از معدن تا 
منزل یا از مزرعه تا منزل، یک فرایند پیوسته است. 
ما پیش از ادغام، این را به دو قسمت تقسیم کرده 
از  و  وزارتخانه  بــازار دست یک  تا  از مزرعه  بودیم؛ 
بازار تا منزل دست یک وزارتخانه دیگر بود، وقتی 
مشکلی در بازار ایجاد می شد هیچ کس مسئولیتش 
و  بــازرگــانــی  وزارت  بین  ــوای  دعـ نــمــی کــرد.  قبول  را 
صنایع در خصوص کمبود کاال، تولید، تنظیم بازار، 
تعرفه ها و... مشکلی از مردم حل نمی کرد. مثالً در 
مورد میزان مصرف برنج همیشه بین دو وزارتخانه 
کافی  ما  تولید  می گفت  وزارت جهاد  بود.  اختالف 
سرانه  مصرف  می گفت  بازرگانی  وزارت  ولی  است 
مردم بیشتر شده باید واردات کنیم چون قیمت باال 
مــی رود، تولید کم است، مردم اذیت می شوند، در 
صف قرار می گیرند، شأنشان از بین می رود، کنترل 
بــازار سخت می شود و... خالصه هم هر دو طرف 
درست می گفتند و هم نیازمند این بودیم که یک 

تصمیم چندمعیاره یا چندهدفه بگیریم.
 این بدان معنی بود در حالی که از تولید مراقبت 
می کنیم که بسیار مهم است باید از معیشت مردم 
ایــن هم مهم اســت. من آن  هم مراقبت کنیم که 
زمان با وجود اینکه مایل بودم جلساتی با دو وزیر 
داشته باشم اما رغبت و شوقی در آن ها نمی دیدم 
ــازار و...  ب و می گفتند حــوزه تولید مقدس اســت و 
باید تابع تولید باشند در حالی که تئوری های جدید 
بسیار  بــازار  باشد.  بــازار  تابع  باید  تولید  می گفتند 
پویاست و تولید باید بــازار را رصد کند. در نهایت 
و  تولید  نفر مسئول  بهتر اســت یک  کــردم  مطرح 

رغبتی  زیــاد  تولیدی،  وزارتخانه های  باشد.  تجارت 
نداشتند و ما تنها می شدیم در این زمینه... البته 
است.  وضعیت  بیان  فقط  نیست  بدگویی  این ها 
آقای  و  نشد  استقبالی  من  طــرح  از  زیــاد  ابتدا  در 
می گذاشتند  جلساتی  وقــت  اول  معاون  رحیمی، 
به  گاهی جلسات  کنند.  را حل  ما  اختالف های  تا 
بگومگو منجر می شد و معاون اول نمی دانست باید 
ناراحت می شد و جلسه  وزیــر  چه کند چــون یک 
ادغــام دفاع  این  از  ترک می کرد... من همچنان  را 
توسعه  ششم  برنامه  در  دیدیم  اینکه  تا  می کردم 
کاهش هزینه های دولت و ادغام برخی وزارتخانه ها 
دیده شده و رئیس جمهور هم با این ادغام موافق اند. 
من حسن استفاده را بردم از این فرصت و پایم را 
این ادغام ها این  از  توی یک کفش کردم که یکی 
دو وزارتخانه باشد. دالیل و طرحم را به دولت ارائه 
کــردم و گفتم یک جریان رودخــانــه ای از کــاال باید 

ایجاد کنیم.
 این رودخانه باید آن قدر عظیم باشد که اگر یک 
ــردارد،  ب را  آن  از  بخشی  ــازار خواست  ب تنظیم  روز 
دیگر  بخش  و  رودخــانــه خشک شد  نگویند  همه 
برود برای صــادرات. ما گاهی می خواستیم گوشت 
اما متوجه می شدیم  صادر کنیم 
جلو  و  نیست  گــوشــت  ــازار  ــ ب در 
صادرات را می گرفتیم در صورتی 
که اگر جریان رودخانه ای را ایجاد 
و  نبود  مشکالت  ایــن  می کردیم 
ایــن فهم  تولیدی  وزیـــران  به  باید 
را مــی دادیــم که زیــاد تولید کنند 
تا هم بازار را پوشش دهیم و هم 
صادر کنیم تا ارزآوری برای کشور 
داشته باشیم اما این وزارتخانه ها 
حس ورود به بازار و صادرات زیاد 

برایشان شکل نگرفته بود. 
در نهایت رئیس جمهور قبول کرد 
که یکی از کاندیداهای ادغام، این 
دو وزارتخانه باشد. من هم طرحم 
را آماده کردم و خوشبخانه استقبال شد و مراحل 
ادغام شکل گرفت. الزم است ذکر کنم ادغام اول 
مصوبه  بعد  بــود  رئیس جمهور  دستور  صــورت  به 
انتخاب شد. در هر دوی  را گرفت و وزیــر  مجلس 
این موقعیت ها شخصاً دنبال ادامه دادن نبودم و 
به طور جدی به رئیس جمهور گفتم آقای محرابیان 
که وزیر جوان، عالقه مند و مشتاقی است وزیر شود 

و من رها شوم.
 حتی برخی معتقد بودند من این طرح را دادم تا 
خودم آزاد شوم و این به نوعی »طرح فرار« بود ولی 
به من گفتند فعالً سرپرست وزارتخانه باش تا وزیر 

پیشنهادی را به مجلس معرفی کنیم. 
ــودم و هم  ــ بــعــدهــا و در جــلــســه ای کــه هــم مــن ب
اعالم  وزیر شدن  برای  را  آقای محرابیان، مخالفتم 
کردم و گفتم آقای محرابیان گزینه بهتری است چون 
حوزه تولید در اختیارش بود و در حوزه تجارت هم 
من کمکشان می کنم اما در نهایت من برای وزارت 
انتخاب شدم و دلیلش را نمی دانم. شاید توجه زیاد 
من به بخش خصوصی سبب انتخابم شد یا اینکه 
رأی  مجلس  در  محرابیان  آقــای  می رفت  احتمال 
دلخواه را نیاورد و یا هر دلیل دیگری. خالصه اجرای 
آنچه تئوری اش را داده بودم و برای جا افتادنش زیاد 

تالش کردم روی دوش خودم افتاد.

 در دوره دوساله ای که خودتان وزیر صمت بودید،   
چه دستاوردهایی داشتید و آیا ادغام در عمل منجر 

به آنی که باید شد؟
دیروز یک مصاحبه ای در کنار آقای جالل پور، رئیس 
پیشین اتاق بازرگانی ایران داشتم. من از ایشان نقل 
می کنم. ایشان می گفت در کل مدت پیش و پس از 
ادغام تنها دوره ای که این وزارتخانه عقالنیت داشت، 
خصوصی  بخش  می شد،  اداره  نسبی  آرامـــش  با 
احساس آرامش داشت و تصمیم های خیلی مهمی 

زمان  می شد،  گرفته  خصوصی  بخش  مشورت  با 
حضور فالنی یعنی بنده و در همان دو سالی بود که 
وزارتخانه ادغامی کارش را آغاز کرده بود. امیدوارم 
این ها تعریف از خود نباشد چون این حاصل لطف 
بــود. در سال 90،  خداوند و تالش همکاران خوبم 
تحریم های  و  داد  رخ  وحشتناکی  توفان   92 و   91
فلج کننده و هوشمند دوره آقای اوباما بسیار بسیار 
از تحریم های امروز بدتر بود. بسیار متأسفم که هیچ 
گاه نه هیچ شخصیت سیاسی و نه رسانه ها به زجر 
زیاد ما در آن دوران نپرداختند و به این اشاره نکردند 
که ما چه فشارهایی تحمل کردیم تا فشار به مردم 
منتقل نشود یا همه فشار به مردم منتقل نشود، 
بر عکس دولت آقای روحانی که خیلی خونسرد و 
برابر  ارز چند  بیایند،  تحریم ها  داد  اجــازه  ریلکس 
و سفره مردم کوچک و کوچک تر شود و همه باور 
کردند چیزی به اسم تحریم وجود دارد... خالصه به 
رگ غیرت ما خیلی برمی خورد تا این حد خونسرد 
آثــار  کــه  مــی کــردیــم  ــادی  زیـ تــالش  بنابراین  باشیم 
تحریم ها به مردم منتقل نشود البته در مواردی هم 
موفق نبودیم چون تحریم ها سنگین بود اما بعدتر 
که تحریم ها به صورت سبک تری برگشت، موفق تر 
عمل کردیم. وقتی تحریم شدیم به یک وزارتخانه 
قدرتمند نیاز داشتیم تا با وزارت جهاد، بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و وزارت نفت هماهنگ باشیم که ما 
این کار را انجام دادیم و این یکی از دستاوردهای 

بزرگ ادغام بود.

 اتفاقاً در آن دوران بحث راه انداختن فوری مرکز   
مبادالت ارزی هم خیلی خبرساز شد. شما طراح و 
مجری این مرکز هم بودید... کمی از فرایند شکل 
گرفتن مرکز مبادالت ارزی در وزارت صمت برایمان 

صحبت کنید. 
وزیــر صمت  عنوان  به  را من  ارزی  مــبــادالت  مرکز 
خانم  و  کل  رئیس  بهمنی؛  ــای  آق دادم.  پیشنهاد 
ارزی وقت بانک مرکزی را راضی  کیانی راد؛ معاون 
آن هــا  کنیم.  ایــجــادش  وزارت صمت  در  تــا  کـــردم 

قبول کردند. در حالی که اگر وزارتخانه 
ضعیفی داشتیم یا فقط وزارت بازرگانی 
بـــودیـــم، نــمــی تــوانــســتــیــم چــنــیــن کـــاری 
روز  دو  مـــدت  در  مــا  دهــیــم.  ــجــام  ان را 
چهارشنبه و پنجشنبه کل وزارت صمت 
را تخلیه کردیم، دیوارها را شکستیم و 
بانک ها  همه  برداشتیم.  را  پارتیشن ها 
بانک  بـــزرگ،  آوردیـــم در یک فضای  را 
را یک  واردکننده  و  مرکزی، صادرکننده 

جا جمع کردیم. 
حــواســتــان بــاشــد کــه در کــشــور چنین 
ــتــداری بــه آســانــی بــه دســت نمی آید  اق
که همه دستگاه ها را هماهنگ کنیم و 
بیاوریم و یک جا جمع کنیم و آن ها هم 

بپذیرند این کار را... پس این مرکز جزو افتخارات 
وزارت صمت آن زمان است. وزارت اقتصاد آن زمان 
به دنبال بورس ارز و پیمان سپاری ارزی بود که ما 
آقــای رستم قاسمی، وزیــر نفت وقت  مانع شدیم. 
برای دادن ارز کاالهای اساسی و دیگر نیازمندی ها با 
ما همکاری زیادی داشت. بانک مرکزی می توانست 
مانند امروز بگوید سیاست ما حفظ ارزش پولی ملی 
می توانست  بانک  این  نکنید!  دخالت  پس  است 
بی خیال  و  کند  دنــبــال  را  خـــودش  سیاست  فقط 

تولید، تجارت، بازار و... شود. این یک توفیق الهی 
از  ــود... آن هــا تالش ما را دیدند و فهمیدند. این  ب
بسیار  بسیار  تحریم های  آن  که  بود  ما  توفیق های 
را جوری مدیریت کردیم که مردم آسیب  سنگین 

کمتری ببینند.

 دولت آقای روحانی از همان ابتدا موافق جدا بودن   
دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی بود و عدم توانایی در 
تنظیم بازار را به وزارتخانه ادغامی نسبت می دهند. به 
نظر شما این هرج ومرج قیمتی بی سابقه و کمبودهای 
کاالیی که دیگر صبری برای مردم باقی نگذاشته تا 

چه حد به وزارتخانه ادغامی ربط دارد؟
اوالً  بگویم؛  مقدمه  باید سه  این خصوص  در  من 
کشور را هــم مــی شــود بــا وزارتــخــانــه ادغــامــی اداره 
قرآن  آیــه  این ها  از  هیچ  یک  تفکیکی.  هم  و  کــرد 
نیست. هر کدام مدافعانی دارد و جوری نیست که 
یکی آبادگر کشور باشد و دیگری تخریبگر. من با 
ادغامی موافقم چون در آن دو سال که  وزارتخانه 
وزارت صمت را مدیریت کردم در وزارتخانه ادغامی 
بهتر می توانستم حکمرانی کنم و کارها را به سامان 
برسانم. پس خرده نمی گیرم که چرا آقای روحانی 

طرفدار وزارتخانه تفکیکی است.
مقدمه دوم اینکه وقتی تحریم های سال 90 بسیار 
سخت شد قیمت ارز دو برابر شد، پدیده شناخته 
 شــده ای به نام رانت ارزی یا دونرخی شدن ارز در 
را  ارز  وقتی  صادرکنندگان  داد.  رخ  صــادرات  ــازار  ب
به  را  ارزشــان  می خواهند  دالیلی  به  برمی گردانند 
بگیرند.  بیشتری  ریــال  و  بفروشند  نــرخ  باالترین 
دولت ها اما به دنبال پیمان سپاری ارزی هستند و 
می گویند ارز را باید با نرخ مدنظر ما و به ما بفروشید 

وگرنه تعهدات ارزیتان رفع نمی شود.
در دولت زمان ما هم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
صمت  وزارت  اما  بودند  ارزی  پیمان سپاری  مدافع 
یک تنه در مقابل پیمان سپاری ایستاد و دالیلی مانند 
کاهش ورود ارز به کشور، پنهان کاری صادرکنندگان و 
ضرورت تأمین نیاز ارزی کشور را برای این مقاومت 

مطرح کرد.
و  اقــتــصــاد  وزارت  خوشبختانه 
ــانــک مــرکــزی اســـتـــدالل مــا را  ب
پذیرفتند. در دولت آقای روحانی 
بــه شکل  پیمان سپاری  ایــن  امــا 
اشتباه اجــرا شــد. دولــت ایشان 
صادرکننده  کــه  نشدند  متوجه 
مانند پزشک و دارو است و هر 
خوب  باشیم  داشته  بیشتر  چه 
است. شما نمی توانید وقتی بیمار 
هستید پزشکتان را زندانی کنید! 
وقتی بیمار هستید باید پزشک 
آزاد باشد. موضوع دیگر واردات 
در مقابل صادرات یا بدون انتقال 
ارز بود؛ یعنی کاال را وارد کنید بدون اینکه فشار ارزی 
به دولت بیاید و ارز را از هر جا می خواهید یا بازار 
یا صادرکننده تأمین کنید. ما راه این ها را باز کردیم 
با  و این ها همه مدیون ادغــام بودند. دولــت فعلی 
تحریم های سبک تر از ما مواجه شد اما دستپاچه 
شد، دور خودش چرخید، گیج شد، مدام وزیر عوض 
بود.  راهکارها آسان و مشخص  کرد، در حالی  که 
ناتوانی  بلکه  نبود  تفکیک  یا  ادغــام  مشکل  پس 
قدرت  ایشان  بــود.  وزیــر  انتخاب  در  رئیس جمهور 

رئیس  و  اول  معاون  بین  و  نــدارد  را  وزیــر  انتخاب 
دفترش اختالف است.

پشتیبانی  عنوان  تحت  قواعدی  هم  مرکزی  بانک 
از پول ملی می گذارد که صادرکننده و واردکننده را 
دچار مشکل می کند. عده ای کنجاله آورده اند، بانک 
مرکزی می گوید ارزش را از کجا آورده ای؟ واردکننده 
می شنود:  پاسخ  گرفته ام.  صادرکننده  از  می گوید 
بی خود این کار را کرده ای! صادرکننده باید ارزش را 
به من می داد و تو از من می گرفتی... کنجاله در بندر 
می ماند تا به اصطالح دچار »خودسوزی« می شود. 

این حکایت کاالهای دیگری هم هست. 
می شود.  کمیاب  تخم مرغ  و  مــرغ  کشور  در  حــاال 
ــم نـــاشـــی مـــی شـــود یـــا از  ــحــری ــود از ت ــب ــم ایــــن ک
مرکزی؟  بانک  و  رئیس جمهور  غلط  تصمیم های 
ــا وقــتــی تحریم  ــط نــــــدارد. مـ ــ ــن بـــه تــحــریــم رب ــ ای
نــداریــم، کاال  ارز  مــواجــه ایــم:  بــا ســه مانع  هستیم 
ــه مــا نــمــی فــروشــنــد و بـــرای مــا حــمــل نمی کنند. ب
وارد  را  کــاال  و  را دور زده  ایــن سه   حــاال واردکننده 
گمرک کرده اما خودمان اجازه ترخیص نمی دهیم. 
پس این به تحریم ربط ندارد! بعد که کمبود کاال رخ 
می دهد و آن  همه کاال در گمرک انبار می شود، فالن 

مسئول از خواب بیدار می شود. بعد 
ناگهان دستور انقالبی صادر می کند 
برای کاهش رسوب کاال در گمرکات! 
را خودتان شکل  این رسوب  آقایان! 

دادید نه مردم و یا تحریم.

 به نظرتان با چه فلسفه ای قانون   
برای  دستاوردهایش  وجود  با  انتزاع 
حوزه تولید و تجارت از حدود دو سال 

پیش متوقف شد؟
بیایید فراتر از فضای سیاسی کشور 
ادغــام،  بحث  در  بزنیم.  حــرف  کمی 
مدیریت بر فرایند را داشتیم. پس بر 

این اساس باید فرایند از مزرعه تا منزل را به وزارت 
جهاد بسپاریم، اما یک نکته ریز مطرح است؛ وزارت 
صمت وقتی از معدن تا منزل را در اختیار می گیرد با 

سازمان حمایت و اصناف هم مرتبط است.
وزارت  در  به طور سنتی  بــازار  محیط  سازوکارهای   
ــا وقــتــی کـــاالی کــشــاورزی  صمت مــوجــود اســت ام
به  مجهز  جهاد  وزارت  می فروشد  گــران  کسی  را 
سازمان  نظیر  بــازار  مدیریت  و  کنترل  سازوکارهای 
حمایت نیست و با 3 میلیون صنف ارتباط ندارد. 
بر همین اساس در طرح انتزاع، من مخالف بودم 
ستاد  از  و  بدهند  جهاد  وزارت  بــه  را  فرایند  ایــن 
تدابیر ویژه مصوبه اش را هم گرفتم. موافقان طرح 
انتزاع معتقد بودند وزارت جهاد خودش طرح ها را 
مدیریت و از کشاورز حمایت می کند اما مثالً وقتی 
اجازه واردات برنج را نمی دهید و این محصول در 
بازار گران می شود، کسی که تعرفه را باال برده باید 

پاسخگو باشد.
ما رسید که  به  زیـــادی  گــزارش هــای  اینکه   ضمن 
عواملی در وزارت جهاد دارند کاری تجاری می کنند. 
بـــود، مجوز  ــه واردات گــوشــت  ب نــیــاز  وقــتــی  مــثــالً 
وزارتخانه  این  در  قبل  از  که  عــده ای  اما  نمی دادند 
بودند در کمال تعجب و به راحتی مجوز می گرفتند 
و این شائبه پیش آمد که وزارت جهاد، رانت توزیع 
می کند و اجازه ورود افراد جدید را نمی دهد. به نظر 
می رسد خود وزارت جهاد از مفهوم مزرعه تا منزل 
فقط  یعنی  نکرد؛  استفاده  انتزاع  طرح  فرصت  در 
بخش اول از مزرعه تا بــازار را کنترل کرد تا برخی 

پولدار شوند و مابقی را رها کرد.
خودش  که  صمت  وزارت  با  نزدیکی  ارتباط  باید   
مــی کــرد،  عـــوض  ــر  وزیـ روز  هــر  و  بـــود  »آش والش« 
می داشت. پس اینجا بی تصمیمی رئیس جمهور در 
انتخاب وزیر صمت از یک سو و نبود آمادگی وزارت 
جهاد برای بهره مندی کامل از فرصت طرح انتزاع از 
سویی دیگر موجب شد عده ای بگویند طرح انتزاع 
شکست  خورده که البته به لحاظ عملیاتی شکست 

خورد و مردم نتیجه اش را ندیدند. 
وزارت صمت هم در مورد صــادرات، فوالد، خودرو 
انجام  به  نتوانست  را  سنگینش  وظایف  تمام  و... 
برساند. رئیس جمهور می گوید وظایف این وزارتخانه 
امــا هیچ  وقــت تــالش نکرد وزیــری  سنگین اســت 

متناسب با این وظایف برایش تعیین کند.

 وزیر تازه آمده صمت کمتر از یک سال در دولت   
فرصت دارد کارها را پیش ببرد. به نظر شما به چه 

حوزه ها و فعالیت هایی باید بیشتر بپردازد؟
بــه ارث  آنــچــه  و  ــان کمی دارد  ایــشــان زمـ قــاعــدتــاً 
به  باید  بیشتر  پــس  نـــدارد  بــرده شــرایــط مناسبی 
انتظام بخشی بپردازد. تحوالت راهبردی نمی شود از 

ایشان توقع داشت. 
به  لشکر  یک  فرماندهان  باید  رزم حسینی  ــای  آق
مختلف  جبهه های  از  را  شـــده  کشیده  هزیمت 
فراخواند و دستی به سر و رویشان بکشد و آن ها را با 
لباس رزم نو دوباره به خط مقدم بفرستد. نمی شود 

جبهه های جدید را به  آسانی فتح کرد.
قبیل  از  دارد  ــادی  زی نشده  انجام  کارهای  ایشان   
تولیداتی که به صفر رسیده، کاالهایی که قیمتشان 
بانک مرکزی  با  نزدیک  تعامل  برابر شده،  چندین 
و وزارت جهاد و... بسیاری تعامالت رها و بندشان 
بی توجهی  به خاطر  وزارت صمت  پــاره شده چون 

رئیس جمهور خیلی زیاد زجر کشید. 
رئیس جمهور برای اینکه حرف خودش را به مردم 
ثابت کند که دو وزارتخانه باید تفکیک شوند کاری 
کرد که دیگر وزارت صمت نتواند قد علم کند. به  هر 
حال مجلس به درست یا غلط دو وزارتخانه را ادغام 
کرده ما نمی توانیم کل کشور را به آتش بکشیم چون 

حرفمان اجرا نشده! 

وضعیت    بــودن  نامطلوب  به  دکتر، شما  آقــای   
به ارث رسیده به وزیر جدید صمت اشاره کردید. 
ــوان صنعتی مـــادر و  ــه  عــن خـــودروســـازی کــشــور ب
می کند،  تجربه  را  شکننده ای  وضعیت  راهــبــردی، 

دلیل این امر چیست؟
فرض کنید 50 هــزار خــودرو خوب در ایــران خــودرو 
داریم که هر یک را 500 میلیون می خرند، اما جایی 
اگر  می گوید  تولیدکننده  به  رقابت  شــورای  نــام  به 
می شوید!  جریمه  بفروشید  میلیون   100 از  بیشتر 
نظر شما چند  به  تسلیم می شود.  خودروساز هم 
سود  میلیون   400 کــه  خــودرویــی  همان  بــرای  نفر 
دارد، متقاضی می شوند؟! هزاران و میلیون ها نفر. 
ایــن محصول  که  می کند  ناله  خــودروســاز  هر چه 
برای من 450 میلیون تمام  شده اما شورای رقابت 

شاخص های خودش را اعمال می کند.
ــر کف می زنند که  وزی و  رقابت  ــرای شـــورای  ب همه 
اجازه ندادند قیمت خودرو افزایش یابد. حاال سراغ 
شده  ســال  پایان  برویم.  خــودروســازان  حسابرسی 
افــزایــش  یافته و  انباشته  زیــان هــای 
را پس  بانکی  وام هــای  نتوانسته اند 

بدهند. 
ــای  ــرف هـ ــن حـ ــ ایـ ــه  ــ ب ــــش  ــن ــ در واک
خودروسازان گفته می شود که قیمت 
خودرو برای ما در بازار مهم است و 
جلوه  مــوفــق  را  دولـــت  می خواهیم 
دهــیــم! خــودروســاز در ایــن شرایط 
زیان انباشته اش را وسط می کشد و 
آن زیان انباشته  بانک مرکزی مثالً 
70 هزار میلیارد تومانی را از طریق 
بــانــک هــای عامل بــه خــودروســازان 

می دهد تا بدهی صفر شود. 
حاال پرسش اینجاست وقتی بانک مرکزی به نمایندگی 
از دولت این پول را به بانک های طلبکار می دهد برای 
مردم چه اتفاقی می افتد؟! این یعنی دست در جیب 
تمام مردم می برند تا زیان خودروساز را جبران کنند. 
من و شمایی که یا موفق به نام نویسی نشده ایم و یا 
اصوالً متقاضی آن خودرو با سود 400 میلیون تومانی 
نبوده ایم می پرسیم چرا باید ما سود آن 50 هزار نفر را 
بدهیم؟ آن معلم، سرباز، پیرمرد و پیرزن روستایی و... 
می پرسد من چرا باید این پول را بدهم تا یکی دیگر 
خودرو ارزان بخرد و با این سود باال در بازار بفروشد؟ 
از لحاظ شرعی پرسش من این است آیا یک وزیر و 
شورای رقابت می توانند دست در جیب 80 میلیون 

نفر بکنند؟ اما عمالً این اتفاق دارد رخ می دهد. 
فهم  درســت  را  اقتصادی  واقعیت های  نتوانیم  اگر 
کنیم -که شورای رقابت این فهم را ندارد- نمی توانیم 
درســت  هــم  ــردم  مـ بــه  و  بگیریم  درســـت تصمیم 
توضیح دهیم. تاوان تمام تصمیم های کنترل قیمتی 
حساب سازی  و  قیمتی  ســرکــوب  بــر  مبتنی  کــه  را 
تــمــام  شـــده و  نــه نهضت کــاهــش قیمت  اســـت و 
بهره وری، مردم می دهند اما نمی دانند کی و کجا؟! 
انصارشان  اعــوان  و  نمایندگان مجلس،  از  بسیاری 
را در خودروسازی ها استخدام کرده اند، بسیاری از 
تصمیم های اشتباه و غیراقتصادی در سراسر کشور 
در خودروسازی ها به  زور گرفته  شده، افزایش قیمت 
تمام  شده تولید رخ  داده و خودروساز مجبور شده 
وام بگیرد اما وقتی می خواهد محصولش را بفروشد، 
شورای رقابت احکام رو می کند و خودش را نماینده 
و مدافع حقوق مردم معرفی می کند و خودروساز هم 

چون از تعزیر می ترسد کوتاه می آید. 
ایرانی  شهروند  یک  هم  خــودروســازی  مدیرعامل 
پست  آن  در  ــدودی  ــحــ ــ م مــــدت  بـــه  کـــه  اســــت 
ــه نــیــســت پس  ــارخــان ــرار گــرفــتــه و مــالــک آن ک ــ ق
مــی فــروشــد.  100مــیــلــیــون  را  میلیونی   400 خـــودرو 
بعدی  مــدیــر  شــد،  ــارج  خـ آن سیستم  از  کــه  بعد 
بـــا ســیــل چـــک هـــای بــرگــشــتــی مـــواجـــه مــی شــود.

ما پیش از ادغام، این 
را به دو قسمت تقسیم 
کرده بودیم؛ از مزرعه 

تا بازار دست یک 
وزارتخانه و از بازار 

تا منزل دست یک 
وزارتخانه دیگر بود 

وقتی مشکلی در بازار 
ایجاد می شد هیچ کس 

مسئولیتش را قبول 
نمی کرد

بـــــــرش
تاوان تمام تصمیم های 

کنترل قیمتی را که 
مبتنی بر سرکوب 

قیمتی و حساب سازی 
است و نه نهضت 

کاهش قیمت تمام 
 شده و بهره وری، 
مردم می دهند اما 

نمی دانند کی و کجا؟!

بـــــــرش

در دنیای علم یک 
موضوعی وجود 

دارد به نام مدیریت 
فرایندی. بر این 

اساس در بازطراحی 
سازمان ها کل یک 

فرایند را به یک نفر 
می دهند و به آن 

یک نفر مالک فرایند 
می گویند

بـــــــرش

برای  دالیــل مسئوالن  از  یکی  فرزانه غالمی    
کمبود  تــا  گــرانــی  از  ــازار  بـ وضعیت  نابسامانی 
برخی کاالها، مسئله نبود وزارت بازرگانی است. 
با  این وزارتخانه  ادغام  با  بازرگانی  حذف وزارت 
وزارت صنایع و معادن در سال 90 رقم خورد. 
ــم اصــرار زیــادی بر  در دولــت یــازدهــم و دوازدهـ
تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی شد به 
نحوی که تبدیل به یک جدل سیاسی شد. در 

گفت وگو با مهدی غضنفری، استاد دانشگاه علم 
و صنعت که در دولت نهم )سال های 84 تا 88( 
معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت، در دو سال اول دولت دهم )88 تا 90( 
وزیر بازرگانی و در دو سال پایانی همان دولت 
)90 تا 92( وزیر وزارتخانه ادغامی صمت بوده به 
ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و 

حاشیه های آن پرداختیم.

 در گفت وگوی تفصیلی قدس با غضنفری
اولین وزیر صمت بررسی شد  

 جعبه  سیاه 
 ادغام وزارتین
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نرخ دالر
معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت 
بــا اشـــاره بــه اینکه تأثیر نــرخ ارز بر 
کاالهای مصرفی از قانون چسبندگی 
قیمت ها تبعیت می کند، گفت: این 
شیب نزولی بازار ارز، قیمت کاالهای 
آینده کاهش  ماه  تا یک  را  مصرفی 
می دهد. سعید صارمی به ایرنا گفت: 
بر   تأثیر مستقیمی  ارز  نــرخ  کاهش 
قیمت مواد اولیه دارد و تولیدکنندگان 
می توانند هزینه کمتری برای آماده سازی محصوالت خود کنند که به طبع روی 

نرخ کاالها نیز تأثیر می گذارد.

۲.۶میلیون دارنده سهام عدالت فوت کردند
مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: 2 میلیون و ۶۰۰هزار دارنده سهام عدالت 
فوت شده اند که وراث این افراد می توانند برای تعیین تکلیف اقدام کنند و به 
زودی امکان الکترونیکی شدن انتقال سهام عدالت فراهم می شود.محمدرضا 
پوررضایی با بیان اینکه امکان انتقال سهام عدالت افراد متوفی به وراث وجود 
دارد، ادامه داد: وارث این افراد می توانند پس از انجام انحصاروراثت به صورت 

حضوری با مراجعه به سازمان های مربوط اقدام کنند. 

پیشنهاد مجلس برای ارائه کارت اعتباری خرید 
پس از حذف ارز 4هزارو۲00تومانی 

کمیسیون تلفیق مجلس پس از حذف 
ارز  4هــزارو2۰۰تــومــانــی و در صورت 
موافقت دولت در نظر دارد براساس 
یک پیشنهاد، کارت های اعتباری برای 
خرید مردم در نظر بگیرد که در خرید 
از مراکز خاص تخفیف نیز به همراه 
دارد. براساس ایده اولیه مجلس که 
است  نرسیده  جمع بندی  بــه  هنوز 
پیشنهاد شد کارت های اعتباری برای 
خرید مردم در نظر گرفته شود که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد. 

وزیر نفت:

 داغ صفر شدن صادرات نفت 
بر جگر دشمنان ایران ماند

دشمنان  گفت:  نفت  وزیـــر  زنگنه، 
را  مــا  نفت  ــادرات   صــ می خواستند 
باالترین  مــا  امــا  برسانند،  صفر  بــه 
رکوردهای صادرات فراورده های نفتی را 
در دوران تحریم  شکستیم و داغ این 
را که صادرات نفت به صفر برسد بر 
جگرشان  گذاشتیم. زنگنه با تأکید بر 
اینکه صرفه جویی در مصرف سوخت 
باید مورد توجه باشد، گفت: باالترین 
رقم های افزایش تولید را داشتیم، اما رشد مصرف ۱۵درصدی در استان تهران و 

۱2درصدی در کل کشور را کسی نمی تواند پاسخ دهد. 

 جزئیات رایگان شدن قبض آب
 مشترکان کم مصرف اعالم شد

براساس مصوبه شورای اقتصاد، صورتحساب آب مشترکانی که تا یک سوم 
الگوی تعیین شده، آب مصرف می کنند، با تخفیف ۱۰۰درصد محاسبه می شود. 
این تخفیف صرفاً شامل سکونتگاه های دائمی شده و باغ ویالها و واحدهای 
مسکونی خالی، مشمول آن نخواهند بود. شورای اقتصاد به مشترکان پُرمصرف 
آب تا ۶ ماه فرصت داده تا میزان مصرف را به الگوی تعیین شده برسانند؛ در 

غیر این صورت آب بهای آن ها افزایش می یابد.

 تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا 
برگشت می خورند

بدون»کد  بانکی  تراکنش های  تمام 
ساتنا  در  مــاه  بهمن  از ۵  شــهــاب« 
افــراد  بنابراین  مــی خــورنــد،  برگشت 
ــا حــقــوقــی کــه کــدمــلــی یا  حقیقی ی
شناسه ملی خود را به بانک اظهار 
نکرده باشند نمی توانند از این خدمت 
بهره مند شــونــد. کــد شــهــاب  همان 
کد ملی برای اشخاص »حقیقی« و 
»شناسه ملی« برای اشخاص حقوقی 
است. این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد بانک ها 

موجود است، تأثیری نخواهد داشت.

خبر

ریزش بورس ارتباطی با نرخ بهره بانکی ندارد کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق)ع( با بیان اینکه ریزش بورس ارتباطی با نرخ بهره بانکی ندارد، گفت: در شرایطی که میزان رشد پول در اقتصاد 
ایران به صفر رسیده است، به طور طبیعی سیالیت پول کم شده است. وی به مهرگفت: اینکه گفته می شود بانک مرکزی با باال نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی موجب افت شاخص بازارسرمایه شده است، نمی تواند 

صحت داشته باشد؛ این در حالی است که در سال های 9۷ و 9۸ نیز نرخ بهره بین بانکی در همین حدود امروزی تعیین شده بود؛ اما روند بازارسرمایه افزایشی بود و نرخ بهره بانکی مانع رشد شاخص نمی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه رئیس دفتر 
 رئیس جمهور از متهمان مداخله در بورس است و با  فرار 
به جلو از مجلس می خواهد در کار  بورس دخالت نکند، 

تأکید کرد: جناب واعظی، مجلس کوتاه نمی آید! 
ناصر موسوی الرگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر نسبت به 
اظهارات اخیر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در 
از  بــورس  در  خصوص ضــرورت عدم دخالت مجلس 
اظهارات اخیر وی انتقاد و اعالم کرد: »واعظی رئیس 
دفتر  روحانی از متهمان مداخله در بورس است، اما با 
 فرار به جلو از مجلس می خواهد در کار  بورس دخالت 
نکند! وی شبیه روحانی، با تحریف نظارت به دخالت، 

البد در صدد است تتمه سرمایه بورسی مردم را به نفع 
نورچشمی ها مصادره کرده و کسی هم حرفی نزند! خیر 

جناب واعظی، مجلس کوتاه نمی آید!«
 »واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشتردر پاسخ به 
این پرسش که آیا نوسانات بورس به دلیل اختالف نظر 
وزرای اقتصادی دولت است گفته بود: معلوم است که 
وزیر صمت ما بر اساس ماموریت خود یک هدف دارد 
و وزیر اقتصاد ما هم ماموریت دیگری. ستاد اقتصادی و 
جلسه هیئت دولت برای همین درست شده است که 
وقتی اختالف سلیقه هایی است بیایند و حلش کنند. 
بنابراین هیچ موضوع نگران کننده ای وجود ندارد و اعتقاد 
ما به عنوان دولت این است که دخالت ها در این بازار 

کم شود و مسئولیت را به خود بورس و مسئوالن آن 
بسپاریم«.

وی تأکید کرد: از مجلسی ها می خواهیم آن قدر دخالت 
بورس  دربـــاره  نکنند، می آیند یک جلسه  بــورس  در 
می گذارند و یک مصاحبه می کنند و به محض اینکه 
بورس مثبت می شود می گویند دولت نتوانست و ما 
آمدیم مشکل بورس را حل کردیم، اما بورس که منفی 
می شود، می گویند ما از اول تذکر داده بودیم. مجلس 
نظارت  و  قانون گذاری  کارش  و  دارد  را  مأموریت خود 
است. اگر بخواهد در مسائل ریز اجرایی وارد شود یا 
سفر استانی بروند و به جای دولت تصمیم بگیرند و 
در داخل مجلس هم اگر کسانی می خواهند به دنبال 

مسائل اجرایی بروند، پس اشتباه کردند که در مجلس 
رفته اند باید وارد کار اجرایی می شدند«.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که 
دولت چه حمایتی از بازار بورس می کند، گفت: ما دیروز 
در ستاد اقتصادی دولت صحبت کردیم که مردمی که 
براساس نظر وزیر اقتصاد اعتماد کردند و آمدند وظیفه 
داریم که نگذاریم آنان ضرر کنند و رئیس  جمهوری هم 
تاکید کردند که یک طرحی برای این موضوع ارائه شود.

توییت نوشت

عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور:

خودش متهم به مداخله در بورس است

ــرا طــوســی  در حــالــی کــه کــشــورهــای   زهــ
نــیــروگــاه هــای  بـــودن  ــا دارا  ب تــوســعــه یــافــتــه 
هسته ای، بخشی از برق مصرفی خود را از 
این راه تأمین می کنند، با ترغیب کشورهای 
کمتربرخوردار به استفاده صرف از انرژی های 
تجدیدپذیر و  فسیلی، آن ها را از صنعت 
هسته ای پرهیز می دهند. بدنه کارشناسی 
کشور اما بهره گیری از سبد انرژی را گزینه 
کشور  در  برق  پایدار  تأمین  بــرای  مطلوبی 

می دانند.  
شدت مصرف برق در ایران که چهار برابر  
متوسط جهان ارزیابی می شود سبب شده 
با وجود رشد ساالنه 38 درصدی ظرفیت 
تولید برق در کشور در یک دهه اخیر،  بازهم 
زیرساخت های ایجاد شده نتواند جوابگوی 

نیاز مشترکان باشد. 
آن طور که وزیر نیرو می گوید با وجود اینکه در 
سال ۱4۰۰ ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش 
از 88هزار مگاوات می رسد، اگر افزایش اوج 
بار که در سال های گذشته به  طور متوسط 
هر ساله ۵درصد بوده، ادامه پیدا کند، باید 
ساالنه 3هزار مگاوات ظرفیت جدید برای 
تأمین برق اوج بار ایجاد شود که به معنای 
احداث 4هزار مگاوات ظرفیت نصب شده 
جدید تنها برای عبور از اوج بار است. رشد 
مصرف  برق در  ایران در حالی رو به افزایش 
آن  در  الکتریکی  انــرژی  که مصرف  اســت 
تبدیل به ثروت نمی شود و به هدر می رود.

با توجه به اهمیت مدیریت مصرف برق و 
تأمین  پایدار انرژی در همه سطوح مصرفی 
کــشــاورزی،  صنعتی،  بخش های  قبیل  از 
تجاری و خانگی بدون خاموشی، بسیاری 
از کــشــورهــای صــنــعــتــی راهــکــارهــایــی از 
قبیل بــهــره وری و افــزایــش بــازدهــی انــرژی، 
و  اولــیــه  انـــرژی هـــای  بــه سبد  تنوع بخشی 
بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر را جزو 
سیاست های امنیت انرژی خود قرار داده اند.

استفاده از نیروی هسته ای یکی از »
گزینه های تأمین پایدار برق  

از  یکی  نیز  هسته ای  نــیــروی  از  استفاده 
سیاست هایی است که برای تأمین پایدار و 
مستمر برق  از 4۰ سال پیش آغاز شده و در 
حال حاضر 4۱7 نیروگاه هسته ای در سراسر 
جهان در این زمینه فعالیت می کنند. این 

انــدازه ای  به همان  نیروگاه ها 
برق تولید می کنند که در 4۰ 
سال گذشته تمام منابع انرژی 
برای تأمین آن سوزانده یا به 

کار گرفته شدند.
ــدود  حــ حـــاضـــر  حـــــال  در   
دوسوم از جمعیت جهان در 
می کنند  زندگی  کشورهایی 
ــیــروگــاه هــای هــســتــه ای  کـــه ن
برق  تولید  زمینه  در  ــا  آن هـ
صنعتی  زیــرســاخــت هــای  و 
نقش مکمل را ایفا می کنند،  
نیمی از مــردم جهان نیز در 
می کنند  زندگی  کشورهایی 

که نیروگاه های هسته ای در آن ها در حال 
برنامه ریزی و یا در دست ساخت هستند. 
آمریکا،  ــمــان،  آل چــیــن،  مثل  کــشــورهــایــی 
روسیه، بریتانیا، مکزیک، آرژانتین، برزیل، 
فنالند، فرانسه و... از کشورهایی هستند که  
سال هاست بخش قابل توجهی از  برق خود 
را توسط نیروگاه های اتمی تأمین می کنند. 
براساس آماری که در سال 2۰۱9 منتشر شده 
است، 97  نیروگاه اتمی حدود 2۰درصد از 
برق آمریکا را تأمین می کنند. چین با 38  
نیروگاه هسته ای حدود 4درصد از برق خود 
را از انرژی هسته ای تأمین می کند. فرانسه 
به  نزدیک  که  دارد  هسته ای  نیروگاه   ۵8
72درصد از برق این کشور را تأمین می کنند. 

روسیه  هسته ای  3۵نیروگاه 
۱8درصــد از بــرق ایــن کشور 
را تولید می کنند. پاکستان با 
پنج نیروگاه، ۶درصد از برق 
هسته ای  ــرژی  انـ از  را  خــود 

تأمین می کند. 

احداث نیروگاه های »
 هسته ای در کشورهای 

در حال توسعه 
توسعه  حــال  در  کشورهای 
اگر چه با تأخیر امــا  قصد 
بــه جــرگــه کشورهای  دارنـــد 
هــســتــه ای  فـــنـــاوری  دارای 
بپیوندند. هم اکنون کشور  برق  تولید  برای 
با  اتمی  نیروگاه  چهار  امارات عربی متحده 
ظرفیت ۵.4 گیگاوات را در دست احداث 
دارد که یکی از آن ها در آستانه بهره برداری 
ظرفیت  با  اتمی  نیروگاه  دو  ترکیه  اســت. 
مجموع 2/2 گیگاوات را در دست ساخت 
دارد. مصر در حال آماده سازی زیرساخت 
ــت و  ــود اســ ــاواتـــی خــ ــگـ ــیـ نـــیـــروگـــاه 4/8گـ
عربستان نیز در حال بستن قراردادها برای 
یک نیروگاه هسته ای 2 گیگاواتی است. در 
بوشهر 2درصد  نیروگاه  فاز یک  نیز  ایــران 
از برق مصرفی کل ایــران را تولید می کند. 
برنامه ریزی  از  نیز  نیرو  وزیـــر  اردکــانــیــان، 
ایران  هسته ای  برق  ظرفیت  افزایش  بــرای 

از یک هزار مگاوات به 3هزار مگاوات خبر 
داد و گفته است احداث دو واحد یک هزار 
مگاواتی دیگر از سوی سازمان انرژی اتمی 

برنامه ریزی شده است. 
به  توسعه یافته  کمتر  کشورهای  اقبال  با 
دارای  انــرژی هسته ای، کشورهای صاحب 
کردن  در حال خــارج  که  فناوری می گویند 
راکتورهای اتمی خود و جایگزین کردن آن ها 
با نیروگاه  های خورشیدی و بادی هستند. 
آمارها نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر 
حدود 24 درصد در تولید برق این کشورها 
ما  رقــم در کشور  ایــن  که  نقش داشته اند 

حدود یک درصد است. 

ضرورت دستیابی به صنعت هسته ای »
برای پیشرفت در  سایر علوم 

نیروگاه  ســابــق  رئــیــس  منعم،  کــه  آن طـــور 
اتــمــی بــوشــهــر  مــی گــویــد در حـــال حاضر 
فرانسه  بــرق  صنعت  ــد  7۰درصــ از  بیش 
دیگر  در  و  می چرخد  هسته ای  مـــدار   بــر 
به  وضعیت  نیز  توسعه یافته  کــشــورهــای 
همین منوال است، ولی آن ها از کشورهای 
دیگر می خواهند تا از دستیابی به صنعت 

هسته ای برای تولید برق منصرف شوند.
منعم  در گفت وگو با خبرنگار ما، دسترسی 
تولید  ــرای  ب نه تنها  هسته ای   صنعت  به 
برق که برای پیشرفت در بسیاری از علوم 
مــی افــزایــد:  و  ــی می کند  ــاب ارزی را ضـــروری 

همان طور که ریاضیات پایه بسیاری از علوم 
نیز  به صنعت هسته ای  اســت، دستیابی 
کشاورزی،  صنعت،  بخش های  تمامی  در 
پزشکی و.... می تواند به رشد و رونق اقتصاد 
در کشور کمک کند و این همان دستاوردی 
فناوری  ایــن  صاحب  کشورهای  که  اســت 

نمی خواهند ما به آن نائل شویم.
وی می گوید: شاید گفته شود برای ما که به 
ذخایر گاز  و نفت دسترسی داریم، ساده ترین 
راه ایــن اســت کــه از نــیــروگــاه هــای فسیلی 
برای تولید برق بهره بگیریم، در صورتی که 
با  هم  تجدیدناپذیر  انرژی های  از  استفاده 
وجود محدودیت منابع راه درستی نیست.

استفاده از سبد انرژی با توجه به »
جغرافیا و منابع موجود هر کشور

تأکید  بوشهر   اتمی  نیروگاه  سابق  رئیس 
بــرق،  تولید  ــرای  ب مسیر  بهترین  می کند: 
ــرژی اســت کــه در آن  اســتــفــاده از سبد انـ
و  تجدیدپذیر  انــرژی هــای  از  مجموعه ای 
تجدیدناپذیر از  فسیلی، آبی و بادی گرفته 
تا خورشیدی و هسته ای قرار داشته باشند.
وی یــادآوری می کند، سبد انــرژی  مناسب 
ــه وضعیت  ــا تــوجــه ب بـــرای هــر کــشــوری ب
جغرافیایی و منابع موجود در آن کشور با 
دیگران فرق داشته و باید با نظر متخصصان 

سهم هر یک از آن ها مشخص شود.  
رئیس سابق نیروگاه اتمی بوشهر  با اشاره به 
اینکه در مصرف سرانه برق از سایر کشورها 
جلوتر  هستیم، می افزاید: همه مشکالت با 
تولید و توسعه ظرفیت برق حل نمی شود و 
تأمین پایدار انرژی و برق به مصرف صحیح آن 
نیز بستگی دارد. به عبارتی هر چه مردم آموزش 
بیشتری بــرای مصرف بهینه دیــده باشند، 
پایداری منابع بیشتر تضمین خواهد شد.
منعم یکی از دالیل بدمصرفی در کشور را 
ارزان بــودن انرژی در کشور می داند و بر این 
با رعایت  باید  بــاور اســت که منابع کشور 
فرهنگ صرفه جویی و بهینه مصرف کردن 
حفظ شود. گفتنی است؛ استفاده از انرژی 
هسته ای در تولید الکتریسیته و صنعت برق 
از سوی کشورهای دارای این فناوری در حالی 
رو به کاهش و جایگزینی با دیگر انرژی های 
صنعت  از  استفاده  که  اســت  تجدیدپذیر 

هسته ای در آن ها شدت گرفته است. 

قدس راه حل های پایدار برای رفع مشکل قطع گاز و برق اخیر را بررسی می کند

جای خالی توان هسته ای در سبد انرژی

بهترین مسیر برای 
تولید برق، استفاده از 
سبد انرژی است که 

در آن مجموعه ای از 
انرژی های تجدیدپذیر 

و تجدیدناپذیر از  
فسیلی، آبی و بادی 
گرفته تا خورشیدی و 
هسته ای قرار داشته 

باشند

بـــــــرش

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل اگهی میگردد: امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش 16 
11891 فرعی بنام آقای محمدباقر محمدزاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که 10سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ 

وقف می باشد به مساحت 429 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای کیامرث علی زاده ما لک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست .بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 19908339  آ-9910656
تاریخ انتشارنوبت اول: 20-10-1399         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-11-04 

رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20-9-1390، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی میگردد: امالک متقاضیان واقع در قریه انبستیر پالک 65 اصلی بخش 16  553 فرعی بنام خانم پروین محسن پور قادیکالئی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 146.38 مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای مهدی برزوئی کوتنائی مالک رسمی.  
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.م الف 19908323  آ-9910657

تاریخ انتشارنوبت اول: 20-10-1399       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-11-04 
رحمت سلمانی قادیکالئی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

کمپرس���ی  خودروکامیون���ت  س���ندوفاکتورفروش 
امیک���و تیپM4.5S م���دل 1387رنگ س���فیدروغنی 
شاس���ی  ش���ماره   01275868 موت���ور  ش���ماره 
985ع  پ���اک  NA2A2JSD47A001418ش���ماره 
36ایران 45بنام واحدبازگیر فرزند قنبر مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد ,ع
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ی 
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آ
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اینجانب معصومه پورمحمد مالک خودروی آردی 
1600 آی به ش���ماره شاس���ی 13402103 و شماره 
موت���ور 11783054643 ب���ه علت فقدان اس���ناد 
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

س���واری سیس���تم  ن���وع  س���بز(  ب���رگ  شناس���نامه) 
س���فید  رن���گ  م���دل1397  س���اینا  تی���پ  س���ایپا 
شاس���ی  ش���ماره   M15\8530129 موت���ور  ش���ماره 
629م17  پ���اک  ش���ماره   NAS83110015760980
ای���ران95 بنام امان اله عمرزهی مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد  ,ع
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5
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ی 
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س���ند کمپان���ی ، برگ س���بز وکارت خ���ودرو وانت تک 
کابی���ن م���زدا کارا 2000 م���دل 1399 ب���ه رنگ س���فید 
روغنی به ش���ماره پ���اک انتظامی 87 ای���ران 581ب 
92 به ش���ماره موتورE2M5A3619 و ش���ماره شاسی
NAGP2PC31LA516371 به مالکیت آقای قدیمعلی 

سلیمانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
11
19
5

دی
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ی 

گه
آ

 250  RTN ب���رگ س���بز و س���ند موت���ور س���یکلت
رن���گ مش���کی م���دل 89 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
51773/773 به ش���ماره موتور9  -3993877* 
و شماره بدنه 8900006 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
11
16
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه)برگ س���بز( وکارت پ���اک ن���وع س���واری 
سیس���تم س���ایپا تیپ تیبا2 رنگ س���فید م���دل1399 
شاس���ی  ش���ماره   M15/9039757 موت���ور  ش���ماره 
و57  پ���اک887  ش���ماره   NAS821100L1284467
ای���ران93 بن���ام زه���را مس���عودیان مفق���ود گردی���ده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد ,ع
99
11
16
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل م����درک پیش دانش����گاهی اینجانب 
حمید فصیحی پور فرزند مهدی به شماره 
ملی 0780044193 مفقود گردیده است 

واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
99
11
17
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی  سیس���تم پژوتی���پ  PARSXU7 نام 
  124K1314240 : مالك:جعفر میری   ش���ماره موتور
ش���ماره شاس���ي NAAN01CE7KH506358 شماره 
پاك :74ای���ران568ب87 م���دل 98 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
11
18
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بش���ماره  مهندس���ی  کار  ب���ه  اش���تغال  پروان���ه 
01930004268 پایه سه نظارت اینجانب علیرضا 
میرش���اه فرزن���د حس���ینعلی دارای ش���ماره مل���ی  
0930776283  مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

,ع
99
11
16
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند موتور س���یکلت روان رنگ س���فید 
م���دل 95 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 42353/775 ب���ه 
بدن���ه  و ش���ماره   0199NEK015749 ش���ماره موت���ور
NEK***200E9502392 مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
11
16
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ج��اده  اول  زمی��ن  اعض��ای  از  احترام��ا   
دول��ت آب��اد از زمینه��ای گاوترن��و جه��ت 
مراس��م قرع��ه کش��ی وقطع��ه بن��دی در 
1399/12/1روز جمع��ه س��اعت ده  تاری��خ 
صبح در مس��جد ش��هرک نانقدس واقع در 
ابوطال��ب 7۴ حض��ور بهم برس��انید حضور 
عضوویامعرف ایشان الزامی بوده وچنانچه 
چه به ه��ر دلیلی عضو نتواند در مراس��م 
باش��د بصورت غیابی قرعه عضو مش��خص 
میش��ود و ه��ر گون��ه اعتراض��ی را از خود 

سلب نموده
تعاونی مسکن نان قدس رضوی

,ع
99
11
19
8

 اطالعیه تعاونی مسکن
 نان قدس رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت 

تعاونی مسکن مهر بسیجیان نعیم آباد 
) در حال تصفیه (

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای ش��رکت تعاونی 
مس��کن مهر بس��یجیان نعی��م آب��اد ) در حال 
تصفی��ه ( دعوت می ش��ود در جلس��ه عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده که در روز جمعه مورخ 
99/11/17 س��اعت 10 صب��ح در دفت��ر ش��رکت 
تعاونی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید .

کسانی که تمایل به دادن وکالت دارند، وکیل 
و م��وکل م��ی توانن��د جه��ت دادن وکال��ت در 
روزهای زوج س��اعت 17 ال��ی 19 در محل دفتر 
) نگهبان��ی مجتمع ترم��ه ( به آقای نهنگ زاده 

مراجعه نمایند .
دستور جلسه :

1- گزارش عملکرد هیات تصفیه
2- ارائ��ه و تصویب صورت ه��ای مالی 1388 

تا 1398
3- تعیین مبلغ ه��ر عضو جهت خاتمه کارهای 

پایان کار وسند ، تسویه بدهی ها
۴- تعیی��ن نح��وه پرداخت س��هم ه��ر عضو و 

تعیین دیرکرد ) جریمه (
5- تمدید مدت فعالیت هیئت تصفیه 

ع مدیر تصفیه- مصطفی نهنگ زاده  9
91
11
75
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دانشجویان شاغل، وام دانشجویی نمی گیرند
ــعــام شــاغــلــیــن از  ســامــانــه اســت
ســازمــان هــای ذی ربـــط فعال شده 
اســـت و چــنــانــچــه ایـــن ســامــانــه، 
تشخیص  شاغل  را  دانشجویی 
دهد، وی نمی تواند وام دریافت کند.
ــاس  ــراســ ــ ــر، ب ــ ــه ــ ــه گـــــــــزارش م ــ بـ
نامه  ــن  ــی آی اول  فــصــل   ۵ ــاده  ــ مـ
رفاه  وام هـــای صندوق  از  استفاده 
خــرداد ۷۴  دانشجویان مصوب ۶ 

کــه مستلزم  کـــاری  بــه  اشتغال  عــدم  وام دانشجویی،  دریــافــت  زمـــان  در 
دریافت اجرت باشد، یکی از شروط اصلی برای اعطای تسهیات است.
بر این اساس دانشجویانی که در ادارات و نهادهای دیگر مشغول به کار 
باشند، هیچ گونه تسهیات مالی از سوی صندوق رفاه دانشجویان به آنان 

اعطا نخواهد شد.

مرحله نخست آزمایش انسانی واکسن ایرانی 
کرونا هفته اول اسفند پایان می یابد

دکتر محمدرضا صالحی، مجری کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا در ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( با اشاره به زمان پایان فاز نخست مطالعه بالینی و آغاز 
فاز دوم، گفت: در فاز نخست، تاکنون این واکسن به ۲۱ نفر از داوطلبان تزریق 
شده است. وی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت تست واکسن 
ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام)ره( که در فاز نخست مطالعه بالینی 
خود به سر می برد، افزود: تاکنون واکسن ایرانی کرونا که فاز یک مطالعه بالینی 
آن از نهم دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد، به ۲۱ نفر تزریق شده است؛ به نظر می رسد 
فاز نخست آن تا پایان بهمن ماه و یا درنهایت تا هفته اول اسفند ماه به پایان 
برسد و در صورتی که ایمنی واکسن پس از پایان این مرحله مورد تأیید قرار 

گیرد، فاز دوم مطالعه بالینی آن در اسفند ماه آغاز می شود.
به گفته صالحی، باید توجه کرد در فاز نخست مطالعه بالینی به طورعمده روی 
ایمنی و بی خطری واکسن کار می شود و امیدواریم اواخر بهمن ماه بتوانیم 

اخباری را درباره وضعیت ایمنی واکسن ایرانی کرونا اعام کنیم.

 دولت ژاپن طال می فروشد 
تا برای دانشگاه ها پول تأمین کند

ــرد تــا مــارس  دولـــت ژاپـــن اعـــام ک
بـــودجـــه  یــــک  مــــیــــادی   ۲۰۲۲ 
۹۶ میلیارد دالری برای دانشگاه ها 
ایجاد خواهد کرد. به گزارش ایسنا، 
هیئت دولت ژاپن اعام کرد تا ماه 
مــارس ســال ۲۰۲۲ مــیــادی،  یک 
ارزش  به  سرمایه گذاری  صندوق 
۱۰ تریلیون ین)۹۶ میلیارد دالر( در 

دانشگاه های ژاپن ایجاد می کند.
هدف از ایجاد این صندوق، تقویت تحقیقات در دانشگاه های ژاپن و ارتقای 

سطح رتبه بندی های بین المللی دانشگاه های این کشور است.
گفته شده منبع این بودجه کان که ۴.۵ تریلیون ین)۴۳ میلیارد دالر( ارزش 
دارد، از طریق فروش ذخایر طای دولت و تأمین مالی بدهی های عمومی 

فراهم می  شود و تا ۱۰ تریلیون ین نیز می رسد.

 محمد مرادی  کارشناسان به هر نوع عمل 
فردی یا جمعی كه در راستای اصول اخاقی 
غیررسمی  یا  جمعی  عمل  عام  قواعد  و 
جامعه محل فعالیت كنشگران قرار نمی گیرد 
و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخاقی و 
اجتماعی  آسیب  می شود  روبه رو  اجتماعی 
می گویند. این آسیب ها اگر به موقع شــناخته 
و پیشگیری شوند خسارت های ناشی از آن 
کاهش خواهد یافت؛ اما اگر از آن غفلت شود 
ممکن اســت بنای جامعه متزلزل گشته و آثار 

جبران ناپذیری از خود بر جای بگذارد.
رهـــبـــر مــعــظــم انـــقـــاب در ایــــن خــصــوص 
جامعه شناسانه،  نگاه  از  می فرمایند:»شاید 
اجتماع  هر  در  اجتماعی  آسیب های  وجــود 
بشری امری طبیعی باشد، اما در شأن کشوری 
ــان »ســاخــت تــمــدن نــویــن اســامــی«  ــ کــه آرم
دارد، به هر مــیــزان، ولــو انــدک هم شایسته 
نیست. بنابراین گرچه در خصوص مقابله با 
آسیب های اجتماعی کارهایی شده است اما 

یقیناً کافی نیست.«

تأثیر مهم سیاست ها و اقدامات دولت »
جامعه شناس،  مقدم،  قرائی  امــان هللا  دکتر 
آسیب های اجتماعی را زاییده اجتماع می داند 
بــا مــا مــی گــویــد: آسیب های  و در گــفــت وگــو 
اجتماعی پدیده ای کاماً اجتماعی است و یک 
موضوع فطری، ذاتی، ارثی و یا نژادی نیست، 
چون  دزد  گفت  نمی توان  مثال  ــرای  ب یعنی 

ذاتش بد است دزد شده است.
وی می افزاید: آسیب های اجتماعی مانند دردی 
که بر جامعه وارد شده است، جامعه همانند 
بدن بوده که این آسیب ها همانند بیماری در 
آن شکل گرفته است؛ برای از بین بردن این 
مشکات، دولت و خود مردم اثرگذار هستند 

اما نقش دولت و حاکمیت پررنگ تر است. 
این آسیب شناس اجتماعی ادامــه می دهد: 
مسئوالن، برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت 
که از نگاه جامعه شناسی به عنوان نیروهای 

برده  نــام  اجتماعی  آسیب های  از  ــده  ــازدارن ب
می شوند اگر توان مقابله با نیروهای برانگیزنده 
آسیب های اجتماعی را نداشته باشند نتیجه 
آن افزایش این نوع آسیب ها در سطح جامعه 
است؛ پس هرچه دولت و تصمیم گیران در این 
زمینه اقدامات اثرگذارتری داشته باشند حجم 

این آسیب ها کمتر خواهد شد. 
وی معتقد است نخستین و مهم ترین مسئله 
ــرای وجــود ایــن آسیب ها بیکاری اســت که  ب
و  آن، سیاست ها  کــردن  برطرف  بــرای  بازهم 

اقدامات دولت ها مهم و اثرگذار است.

توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی »
از  مسئوالن  و  کارشناسان  از  برخی  گرچه 
مشــکات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل 
ریشه ای آسیب های اجتماعی یاد می کنند، اما 
نمی توان از نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در 
این خصوص غافل ماند. حجت االسام رضا 
غامی، رئیس پژوهشکده مطالعات اسامی 
اگر بخواهیم  آسیب های اجتماعی می گوید: 

کار مؤثر در حــوزه آسیب های 
با  باید  دهیم  انجام  اجتماعی 
باشد.همچنین  اسامی  نگاه 
متفکران اسامی عصر حاضر 
مبانی  به  اقــدام  و  برنامه ریزی 
ــرای  ب را در جــامــعــه  اســامــی 
معضات  ــع  رفـ و  پیشگیری 
می دانند؛  ــروری  ضـ اجتماعی 

ایــرانــی اســامــی و جایگزینی  سبک زنــدگــی 
اقتصاد مدرن برای نجات از نهادهای اقتصاد 
این  از مباحث مهم مطرح شــده در  لیبرالی 
و  نهادها، سازمان ها  آنکه  با  اســت.  موضوع 
و  رفــع مشکات  بــرای  مختلفی  بخش های 
آسیب های اجتماعی کمر همت بسته اند؛ با 
این حال باز هم شاهد اثرات و پیامدهای ناشی 

از این آسیب ها در بطن جامعه هستیم.
نقش  بیان  با  انقاب  معظم  رهبر  چنان که 
نبودن  مؤثر  از  تبلیغاتی  دستگاه های  مهم 
بعضی از آن ها به دلیل نقش آفرینی در این 
زمینه گایه کرده و می فرمایند: »ما این همه 

باید دنبال  داریـــم...  امکانات 
مجموعه  صدا وسیما  کنند... 
باید مطلع بشوند از آنچه که 
واقعیت کــار اســت تا بتوانند 
برنامه ریزی کنند، صدا وسیما 
ایفا  نــقــش  مــی تــوانــد  خیلی 
کند، وقتی که ما در جشنواره 
فــجــرمــان فــیــلــم هــایــی نشان 
ســوق می دهد مردم  اصــاً  داده می شود که 
واقع  در  اجتماعی،  ایــن مفاسد  به سمت  را 
فرهنگ سازی ضد این جهت را داریــم انجام 
می دهیم؛ باید مراقبت بشود، باید به این ها 

توجه بشود«.

کاهش اعتبارات آسیب های اجتماعی »
متأسفانه با وجود تمام دالیلی که برای مقابله 
وزن  کــرده ایــم،  بیان  اجتماعی  آسیب های  با 
الیحه  در  اجتماعی  آســیــب هــای  اعــتــبــارات 
بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای برنامه های پیشگیری، 
کنترل و کاهش این آسیب ها  سنگین نیست.

انجمن  رئیس  چلک،  موسوی  حسن  سید 
مــددکــاران اجتماعی از حــال نــاخــوش حــوزه 
اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ می گوید و ضمن بیان 
اینکه در بخش های مختلف حوزه اجتماعی 
شاهد کاهش بودجه هستیم، اظهار امیدواری 
می کند مجلس بتواند غفلت دولــت در این 

خصوص را جبران کند.
رئــیــس فــراکــســیــون مــقــابــلــه بــا آســیــب هــای 
اجتماعی مجلس نیز با تأکید بر وضع نابسامان 
بودجه بندی در موضوعات شاخص آسیب های 
اجتماعی اظهار می کند: وضعیت بودجه بندی 
به ویژه  اجتماعی  آسیب های  حــوزه  در   ۱۴۰۰
در زمینه های اعتیاد و حاشیه نشینی نسبت 
به سال جــاری کاهش یافته اســت. به گفته 
احمد نادری، ارائه خدمات عمومی در مناطق 
حاشیه ای که میزان جمعیت آن امروز در کشور 
به نسبت کل جمعیت به بیش از یک چهارم 
نئولیبرالی دولت های  رسیده و سیاست های 
یازدهم و دوازدهـــم به افزایش آن دامــن زده 
انجام  قابل  مناسب  اعتبار  و  بــودجــه  بــدون 
نیست. وی خاطرنشان می کند: بررسی های 
تخصصی ما روی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در حال 
انجام است و مطمئناً نخواهیم گذاشت این 

وضعیت به تصویب برسد.

توجه بیشتر مسئوالن به مردم»
 خاصه آنکه مسئوالن برای کاهش مشکات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه پیش از 
همه باید با عزمی راسخ تر راهی برای مقابله 
با تهدیدات و آسیب های اجتماعی بیابند. این 
انقاب  موضوع آن قــدر مهم اســت که رهبر 
عائله  خودمان  باید  را  »ما مردم  می فرمایند: 
این  دیــگــر...  کشوریم  مسئولین  ما  بدانیم. 
ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، 
عائله  ما است. به مسئله  آسیب های اجتماعی 
در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این 
آسیب در داخل خانواده خود ما بود، آن جور 

نگاه می کردیم«. 

کارشناسان از ضرورت نگاه جدی تر دولت برای کاهش آسیب های اجتماعی می گویند 

بی توجهی به آسیب های اجتماعی در بودجه 1400

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

خبر

شنبه  4 بهمن 1399 9 جمادی الثانی 1442 23 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9449 

وزن اعتبارات 
آسیب های اجتماعی 

در الیحه بودجه 1400 
برای کاهش این 

آسیب ها سنگین نیست

بـــــــرش

هشدار درباره کمبود ذخایر خونی در کشور  پیمان عشقی، رئیس سازمان انتقال خون کشور می گوید: براساس طبقه بندی های موجود، در وضعیت کمبود ذخایر خونی قرار داریم ولی هنوز به وضعیت بحرانی 
نرسیده ایم؛ هرچند با توجه به کمبود ذخایر خونی، افرادی که در بیمارستان ها عمل جراحی اورژانسی دارند، بیماران تاالسمی، خانم های باردار و نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند ممکن است در آینده نزدیک 

دچار مشکل شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی افزود: با توجه به شیوع کرونا، در خانه ماندن مردم و تردد نکردن در شهر برای مراجعه به مراکز انتقال خون مشکل جدیدی است.

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضیان 
خانم مهدیه خانه باز فرزند محمد به شماره شناسنامه 9۵۵ صادره از قدمگاه و آقای مجتبی سخدری فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 9 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت130/48 متر مربع به صورت بالمناصفه در قسمتی 
از پالک ۵83 فرعی از 13۵ اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی قدمگاه خریداری از مالک رسمی سیدرضا و سید 
مرتضی چمن پرا فرزندان س��ید باقر محرز گردیده اس��ت. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب 
را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد 

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9911184
تاریخ انتشار نوبت اول: 04 /1399/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/19

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 1۵ 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی شماره 1399۶030۷11400218۵ خانم آرزو خوشدل فرزندحضرتقلی در ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 81 متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده 2۷۵۶فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع درخراسان شمالی  بخش 

۵قوچان خریداری از مالک رسمی آقای علی گودرزی
2- برابررأی شماره 1399۶030۷11400309۵ خانم سالطین اسدی توبکانلو فرزند  محمد رحیم   در ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به  مساحت 202/41 متر مربع قسمتی از  پالک 2۵0فرعی مجری شده ازیک اصلی سه یک 

آب واقع دربخش۵قوچان خریداری از مالک رسمی ناهید خبازان
3-برابررأی شماره 1399۶030۷114002۵0۵  آقای پیغمبرقلی رهنما   فرزند  جعفرقلی  در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 2۵۵/۵0 متر مربع قسمتی از پالک  1۵۷فرعی از11 اصلی مزرعه خانلق خریداری از مالک رسمی 

آقای محمدتقی محمدیان
   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-9911183
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/19
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی
نظر به دستورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی 

وتصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه لرزنه پالک ۵ فرعی 392- اصلی بخش 12 حوزه ثبت سوادکوه شمالی به مالکیت ولی 
مهدوی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۷0.۶2 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از فروشندگان 1-فاطمه وحدانی 2-فرانک وحدانی 3-فریما وحدانی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورس��ند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 199081۷0  آ-9911181
تاریخ انتشارنوبت اول: 1399.11.04 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.11.2۵ 
عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه شمالی
نظربه دستورمواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390، 
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سوادکوه شمالی مورد رسیدگی و 

تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه شارقلت پالک 20 فرعی 3۷۵- اصلی بخش 12 حوزه ثبت سوادکوه شمالی به مالکیت 
ادریس نجفی سوادرودباری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 18۷۶.۵2 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از ناهید فرهادی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسند مالکیت می نماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیس��ت. بدیهی اس��ت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدیدحدود، 
واح��د ثبتی آگهی تحدی��د حدود را به صورت اختصاصی منتش��رمی نمای��د. م ال��ف 199081۶۵ آ-9911182

تاریخ انتشارنوبت اول: 1399.11.04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399.11.2۵ 

عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 22۷0اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم  اراضی هندیجان  
معروف به چاله پو که بصورت منفصل از قطعه دیگر بوده در سمت جنوب کمربندی قم-اراک واقع بوده )20 متری 
توانیر 12 متری طالب حقیقی ش��مالی و جنوبی(  و فعال در قس��مت هایی از آن احداث بنا  ش��ده است  در موقع 
تحدید حدود معرفی و تحدید نشده است  طبق دستور ذیل رای شماره 9۷4-92/0۵/09 هیات نظارت ثبت استان 
قم  و به تقاضای خانم زهره بیگدلی و غیره  تحدید حدود مذکور در روز  دوشنبه مورخ 99/12/04ساعت 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 رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب۷3/2/2۵معترضین 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 : شنبه 1399/11/04  م الف: 13۵2۷  آ-99111۷9

عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد  بخش دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به پالک شماره 1898/1/۷/309 اصلی 
واق��ع  در بخ��ش دو ثبت قم  )آدرس نیروگاه ،بلوار حافظ کوچ��ه 2۷  پالک ۵3( که بنام آقای مجید گنجی فرزند 
قربانعلی  میباشد در جریان ثبت است  که به علت عدم حضور مالک  و یا نماینده قانونی به عمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 1۵ قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی  و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده  2/112۵۷-1399/10/23 تحدید حدود اختصاصی 
پالک مذکور در روز ش��نبه مورخ 1399/12/09س��اعت 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 مصوب۷3/2/2۵معترضین ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  آ-9911180
تاریخ انتشار آگهی :یشنبه 1399/0۵/04  م الف:3۵4۵ 1

عباس پورحسنی 
رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای عیس��ی باغچیقی فرزند حسن به شماره شناسنامه و ش��ماره ملی 0۶۷0413208 صادره از بجنورد مشروحه 
ش��ماره ۷239 مورخ 99/10/29 با تس��لیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد 
رس��می ش��ماره 12 بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ۵9۶ فرعی از 1۵8 
اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ش��ماره سند ۵11۶۷0 ذیل دفتر الکترونیک 139۷2030۷11۵0042۶4 بعلت 
نامعلومی مفقود شده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند  مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت 

طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد. تاریخ انتشار: 1399/11/04 آ-99111۷8
علیخان نادری - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 1399۶0308001004۵12 مورخ  08/ 10/ 1399 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 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در ششدانگ 
یکباب منزل مخروبه به مساحت ۵۶ .13۵3 متر مربع قسمتی از پالک 324- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش 
۷ حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالمرسول سلیمی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند 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-991110۵

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/04                          
  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/19                         

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسعود صباحی برابر وکالتنامه شماره ۷۶392- 1399/9/2۶ دفترخانه 3۷ شاندیز از طرف آقای امید قنبری 
شاندیز با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست )المثنی نوبت دوم( 99/30۷22 مورخ 1399/10/23 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نوبت دوم میزان ششدانگ پالک 4۷ فرعی از ۵ فرعی از 94- اصلی واقع در بخش 
شش طرقبه شاندیز که در صفحه 38۵ دفتر ۵8۶ ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت المثنی 
نوبت اول در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت 
جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی نوبت دوم به نام مالک خواهد نمود. 

م.الف ۵23 تاریخ انتشار: 1399/11/04  آ-99111۷2
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مرضیه اندیشمند با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ 1399/9/28 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 943 فرعی از ۷4 فرعی از 181- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز 
که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناس��ه الکترونیکی 13992030۶0080093۷۵ ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. م.الف ۵22  تاریخ انتشار: 1399/11/04  آ-99111۷4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ زمین مزروعی پالک های 122 و 144 فرعی از 80- اصلی بخش ۶ مش��هد مبنی بر 
درخواس��ت آقای مهدی امینی نقندر وکیل محمدرضا امینی نقندر فرزند محمد برابر وکالت نامه ش��ماره 3۷0۵2 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 2۶ مشهد متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 و 1۵ قانون ثبت عملیات تحدید آن در 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 99/11/2۵ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله با انتشار این آگهی 
از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر فوق در محل حضور به هم رسانند و هر 
ادعایی نسبت به حدود مرقوم یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و چنانچه کسانی به علت 
عدم حضور در محل نسبت به عملیات تحدید حدود اعتراض داشته باشند میتوانند طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضائی ارائه و گواهی آن را به این اداره 

تسلیم نمایند. م.الف ۵21  تاریخ انتشار شنبه 1399/11/04  آ-99111۷۶
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نیره باغبان گلستانی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/31439 مورخ 1399/10/29 
تقاض��ای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان دو ممیز یک دهم دانگ مش��اع از شش��دانگ پ��الک 808 فرعی از 
123 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناس��ه الکترونیکی 
13982030۶008002۷43 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده 
را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۵19 تاریخ انتشار: 1399/11/04 آ-99111۷۷
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

1۶9 – اصلی واقع در صدرآباد بخش 2 بجنورد
ششدانگ پالک 9۷32 فرعی- یکباب خانه

مالکیت- ورثه آقای ممی ربانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه ۶۵4
در روز شنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه)99/11/2۵( ساعت 10

 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 1۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 2۵۵9 تاریخ انتشار : 1399/11/04 آ-9911189
علیخان نادری  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای شماره 1399۶03080010043۵1 مورخ  29. 09. 1399 هیئت 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 خانم زهره علی اکبری فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 1 و کد ملی 0۶۵2388۵1۵ درششدانگ یکباب منزل دو طبقه  به مساحت ۷2. 1۶8 متر مربع 
قس��متی از پالک 139۶-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت 
حسین دستیگردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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-9910۵۷0
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/1۷                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 04 /1399/11                          
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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

!� آقای محمد حس��ن مدبر محبی فرزند محمد باقر نس��بت به ششدانگ یکقطعه زمین مزرعی ، به 
مساحت 2133/۶۶ متر مربع ، از پالک 4241 فرعی و از پالک 4۵31 فرعی از 1 � اصلی بخش یک 
فردوس ، خریداری مع الواس��طه از خانم عزت رضایی و آقای محمد باقر ملک زاده آراس��ته و آقای 
اسماعیل منصوری � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � بلوار انقالب اسالمی – مجاور آسیای قاضی
2- آقای محمد حسن مدبر محبی فرزند محمد باقر نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزرعی   به 
مساحت 21۶2/۶2 متر مربع ، از پالک 4241 فرعی و از پالک 4۵31 فرعی از 1 � اصلی بخش یک 
فردوس ، خریداری مع الواس��طه از خانم عزت رضایی و آقای محمد باقر ملک زاده آراس��ته و آقای 
اسماعیل منصوری � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � بلوار انقالب اسالمی – مجاور آسیای قاضی
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند 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 تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت 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-9910۶09
تاریخ انتشار نوبت اول:   18/ 1399/10

چپتاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/04
محمود جهانی مهر  

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر 
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 محمد رضا عاملی فرزند حس��ین نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 
2۵۶4/2۵  مت��ر مرب��ع ، از پ��الک 182۶ فرعی از یک  � اصلی بخش ی��ک فردوس ، خریداری مع 
الواسط  از آقای اسد اله سپاسدار محبوب � مکان وقوع ملک : شهرستان فردوس � جنب کوره باختر 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع .  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باش��ند 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 تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر 
قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت 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-9910۶10
تاریخ انتشار نوبت اول:   18/ 1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/04

  محمود جهانی مهر  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 خونین ترین حادثه تروریستی سه سال گذشته 
در بغداد با 101 کشته و زخمی

آتش افروزی سعودی 
در عراق 

 علوی  روز پنجشنبه برای عراق، روز تلخی 
بود. دو تروریست تکفیری حوالی ظهر در 
میدان الطیران در مرکز بغداد خود را منفجر 
و 73  کشته  نفر  آن، 28  اثــر  بر  که  کردند 
تن زخمی شدند. به گــزارش فــارس، دو فرد 
عامل  انفجاری  کمربندهای  دارای  انتحاری 
این حمله تروریستی بودند که فرد انتحاری 
با  و  اســت  بیمار  می شود  مدعی  نخست، 
تمارض مردم را دور خود جمع می کند. پس 
از جمع شدن مردم به دور او برای کمک، وی 
خود را منفجر می کند. سپس فرد انتحاری 
نیروهای  مـــردم،  شــدن  از جمع  پــس  دوم، 
امنیتی و امدادی برای کمک به زخمی های 
انفجار نخست، خود را منفجر می کند که 
منجر به تلفات باالی این حادثه می شود. در 
پی وقوع این دو انفجار، تدابیر امنیتی اطراف 
منطقه سبز بغداد تشدید و همه دروازه های 
اصلی ورود به این منطقه بسته شد. گروه 
تروریستی داعش در بیانیه ای بامداد جمعه 
مسئولیت وقوع دو انفجار در مرکز بغداد را 
انفجارها، مرگبارترین  این  به عهده گرفت. 
سال  سه  طی  بغداد  در  تروریستی  حمله 

گذشته به شمار می روند.

تغییرات اساسی در ساختار امنیتی»
انــفــجــارهــای  ــراق پــس از  ــر عــ ــ نخست وزی

تروریستی بغداد، در نشستی فوق العاده که 
در مقر فرماندهی عملیات بغداد با حضور 
فرماندهان دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
این کشور برگزار شد، تغییراتی در دستگاه های 
متولی امنیت منطقه الطیران بغداد ایجاد کرد. 
معاون وزیر کشور در امور اطالعاتی، مدیر کل 
اطالعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور، 
فرمانده بخش اطالعات و امنیت عملیات 
نیروهای  کل  فرماندهی  سخنگوی  بغداد، 
مسلح و فرمانده پلیس فدرال از مقاماتی بودند 
که از سمت خود برکنار شدند. رسانه های 
عراقی از این تغییرات و عزل و نصب های 
مصطفی الکاظمی به »تغییرات بــزرگ در 
دستگاه های امنیتی« یاد می کنند. نخست وزیر 
عراق ضمن هشدار به مسببان این انفجارها 
گفت: پاسخ مــا بــه کسانی کــه خــون پاک 
عراقی ها را ریخته اند، سخت و ویرانگر خواهد 
بود. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، کاظمی 
در نشست یاد شده افزود: آنچه پنجشنبه رخ 
داد، یک شکاف در نظام امنیتی بود و ما اجازه 
تکرار آن را نخواهیم داد. من خود شخصاً بر 

دستگاه های اطالعاتی نظارت خواهم کرد.

دو تبعه سعودی، عامل انفجار انتحاری»
ــوری،  ــنـ در هــمــیــن حـــــال، بـــهـــاءالـــدیـــن الـ
گفت:  الــقــانــون  دولـــه  ــتــالف  ائ سخنگوی 

نــهــادهــای امنیتی عــراق  ــیــه  اطــالعــات اول
ــن عــمــلــیــات  ــ ــت مـــجـــریـــان ایـ ــ ــاکـــی اسـ حـ
ــروریــســتــی دو تــبــعــه ســـعـــودی بــودنــد.   ت
بیانیه ای  در  هــم  لبنان  حــزب هللا  جنبش 
محکوم  را  بــغــداد  تروریستی  انفجارهای 
را حــادثــه ای مشکوک دانست.  و آن  کــرد 
همچنین جنبش انصارهللا یمن انفجارهای 
تروریستی شهر بغداد را محکوم کرد و آن 
را مرتبط با تغییرات در کاخ سفید دانست. 
جنبش انصارهللا گفت: پاسخ عراقی ها به 
این جنایت ها ادامه طرد نیروهای اشغالگر و 
آالت دست جنایتکار آن ها به نام داعش و 
القاعده است تا مردم عراق بار دیگر قربانی 
کتائب  نــشــونــد.  تــروریــســتــی  ایــن عناصر 

حزب هللا عراق هم در واکنش به انفجارهای 
خونین بغداد، تأکید کرد: این انفجارها با 
نقشه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و عربستان سعودی رخ داده است. 
در بیانیه این گروه عراقی به ولیعهد سعودی 
درباره این نقشه ها هشدار داده شده و آمده 
است: »ما بار دیگر آنچه را پیشتر درباره 
حمایت  در  او  نیت  و  بن سلمان  تصمیم 
دوباره از انجام عملیات وحشیانه در عراق 
گفته ایم، یادآوری می کنیم. پیش از این به 
او هشدار داده بودیم با دُم شیر بازی نکند؛ 
چرا که این آتش به پادشاهی شرّ سرایت 
خواهد کرد و دامن تاج و تخت سست آن ها 

را خواهد گرفت«.

اردوغان:

 ممکن است ناگهان شبانه 
به سنجار حمله کنیم

رئــیــس جــمــهــور ترکیه 
اینکه کشورش  بیان  با 
همکاری  آمــاده  همواره 
با دولت عراق در اجرای 
علیه  نظامی  عملیات 

کرد  تهدید  اســت،  پ.ک.ک  شبه نظامیان 
ممکن است یک شب به صورت ناگهانی به 
سنجار حمله کنند. رجب طیب اردوغان در 
گفت وگوی کوتاه با رسانه ها پس از نماز جمعه 
گفت: »ترکیه همواره آماده اجرای عملیات های 
مشترک با عراق علیه پ.ک.ک بوده ولی ما 
نمی توانیم زمان چنین عملیات هایی را علنی 
اعالم کنیم«. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
مقر شبه نظامیان پ.ک.ک در شهر سنجار 
واقع در استان نینوا )عــراق( نیز گفت: »من 
همیشه وعده داده ام ممکن است یک شب 

ناگهان حمله کنیم«.

رژیم س بــامــداد جمعه  هوایی  حمله  پی  در 
صهیونیستی به استان حما در غرب سوریه، 
سه خانه ویران شد که در اثر آن، اعضای یک 
خانواده از جمله پدر و مادر و دو کودک به 
شهادت رسیده و چند تن دیگر مجروح شدند.

روز گذشته پنج کــاروان لجستیکی ارتش س
ــابــل، الــدیــوانــیــه و  آمــریــکــا در اســتــان هــای ب
الناصریه عراق منهدم شد و گروه مقاومت 
اصحاب الکهف مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

11/4312/16

22/5923/33 5/105/43 

16/4817/22

6/387/10

17/0817/42

بایدن و پایان عمر سلمان ها در آل سعود
اظهارات اخیر جو بایدن، رئیس جمهور چهل و ششم ایاالت متحده و 
دولت دموکرات وی در خصوص جنگ یمن و قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار تکه تکه شده سعودی همه و همه نشان دهنده تفاوت 
رویکرد دولت جدید آمریکا با حکومت دونالد ترامپ است که خبر 
تداوم  به  تمایلی چندان  او  تیم سیاست خارجی  و  بایدن  می دهد 
حضور محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و همه کاره ریاض در قدرت 
ندارند. در همین راستا، آنتونی بلینکن، نامزد وزارت خارجه آمریکا 
به محض استقرار در محل خدمت خود شمشیر را علیه بن سلمان 
از رو کشیده و دوران سختی را برای او ترسیم کرده است. بلینکن در 
سخنانی در خصوص جنگ یمن اظهار کرد: جو بایدن اعالم كرده ما 
به حمایت خود از سعودی در جنگ یمن پایان خواهیم داد. نکته 
دیگری که در سخنان وزیر امور خارجه دولت دموکرات مطرح شده، 
خارج کردن نام انصارهللا از فهرست گروه های تروریستی بود . در این 
میان، وی بر انتشار اسناد قتل جمال خاشقچی با هدف مجازات 
عامالن و آمران این جنایت نیز تصریح کرد. تمام این موارد، خبر از 
تغییرات قابل توجه در آینده روابط واشنگتن و ریاض در چهار سال 

آینده دارد.
مشخص است اولویت جو بایدن در جهان عرب، تغییر سیاست های 
ایاالت متحده در خصوص شخص بن سلمان است. از نظر رئیس 
جمهور جدید آمریکا، شاهزاده محمد مهره ای است که با عملکردش، 
دربــاره  به همین علت هم  تعویض شــود.  باید  و  را ســوزانــده  خــود 
پرونده تحت مدیریت ولیعهد سعودی، عدم حمایت از جنگ یمن 
بــدون حمایت آمریکا، بن سلمان در  و واضــح است  کــرده  را مطرح 
برابر پیشرفت های نظامی و توان قهری انصارهللا کار بسیار مشکلی 
خواهد داشت. نکته بعد، خارج کردن این جنبش مردمی از فهرست 
گروه های حامی تروریسم است که آزادی عمل بیشتری برای آن و 
حامیانش فراهم خواهد کرد تا با دستی بازتر، از آن حمایت و موقعیت 

سعودی در برابر آن را تضعیف کنند.
از سوی دیگر، مطرح کردن اسناد قتل جمال خاشقچی تنها آغاز 
طرحی است که مقصود آن حذف ولیعهد کنونی از قدرت و جایگزینی 
آن با گزینه مد نظر حزب دموکرات در ریاض است. دولت باراک اوباما 
برای تغییر نسل رهبران عربستان، با شاهزاده محمد بن نایف، وزیر 
کشور و ولیعهد پیشین به توافق رسیده بود. اما با روی کار آمدن 
دونالد ترامپ، این توافق نادیده انگاشته شد و حمایت پادشاه کنونی 
از فرزند خود و رشوه های کالن محمد بن سلمان، آمریکای ترامپ را 
قانع کرد مجوز برکناری بن نایف را صادر کنند. حال که بن سلمان 
در عمده زمینه های مد نظر خود شکست خورده، برای دموکرات ها 
مهره ای سوخته و تمام شده به حساب می آید از همین رو درصدد 

تعویض او هستند .
در این میان، مطمئناً ولیعهد سعودی با کمک پادشاه کنونی به دنبال 
این خواهد بود که به هر قیمتی خود را در قدرت ابقا کند، اما فشارهای 
جو بایدن در آمریکا و نبود حمایت گسترده از وی، به نیروهای مخالف 
بن سلمان جرئت داده و آنان را از الک دفاعی و سکوت خارج خواهد 
پایان خط  به  از همین رو، به نظر می رسد محمد بن سلمان  کرد. 
رسیده و هر چه بیشتر اصرار بر ابقای خود داشته باشد، نه تنها 
فایده ای نداشته، بلکه کشور خود و ملک پادشاهی سعودی را بیش از 

پیش به سمت جنگ داخلی قدرت سوق خواهد داد.
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یادداشت

 دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه

دریـچـه

هفته نامه تایم چاپ آمریکا در تازه ترین شماره 
»روز  خصوص  در  توجهی  جالب  طــرح  خــود 
ریاست  دفتر  در  بــایــدن  جــو  کــاری  نخست« 
جمهوری در کاخ سفید به روی جلد برده است. 
به  به شدت  که  در حالی  بایدن  طــرح  ایــن  در 
فکر فرو رفته در دفتر کار خود دیده می شود 
جمهور  رئــیــس  بی نظمی های  خــاطــر  بــه  کــه 
پیشین یعنی دونالد ترامپ، این اتاق بسیار 

به هم ریخته و پر آشوب است. تایم معتقد است اصلی ترین آزمون بایدن و چیزی که 
او به عنوان میراث ریاست جمهوی اش به جا خواهد گذاشت، تالشش برای برقراری 

اتحاد در آمریکاست.

اصــلــی صفحه  تلگراف عکس  دیــلــی  ــامــه  روزن
نخست خود را به جاری شدن سیل در شمال 
غرب انگلیس اختصاص داده است. این روزنامه 
همچنین گزارشی را نیز به برنامه جدید دولت 
به کووید 19  افـــرادی که  بــرای تشویق  بریتانیا 
مبتال می شوند به شناساندن خود به مقامات 
بهداشتی و جلوگیری از گسترش چرخه فعالیت 
این  آن هــا در جامعه اختصاص داده اســت. 

برنامه شامل پرداخت نقدی دولت به میزان 500 پوند به هر فردی است که آزمایش کرونا 
دهد و آزمایشش مثبت شود! تلگراف مقاله ای را نیز در خصوص احتمال ایزوله شدن 

بریتانیا در جهان پس از خروج از اتحادیه اروپا منتشر کرده است.

دیلی تلگرافتایم

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدن��ی ای��ران در نظر دارد مزایده عمومی " ف��روش  15  هزارتن کلوخه باری��ت  معدن مهدی آباد 
)با  وزن مخصوص 4/2( " را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به ش��ماره ثبت س��تاد 
10990010280000026 و ب��ا جزئی��ات مندرج در اس��ناد مزایده و با تضمین ش��رکت در مزای��ده جمعًا به مبلغ 

1.300.000.000 )یک میلیارد و سیصد میلیون( ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید. 
تاریخ انتش��ار مزایده در سامانه س��اعت 10 صبح مورخ 99/10/29 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا 

ساعت 17 روز شنبه مورخ 99/11/11 می باشد.
 عالقمندان ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت دریافت اس��ناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
 www.setadiran.ir امضای الکترونیکی با ش��ماره 42057-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی

مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 99/11/12 برگزار می گردد. 
شناسه آگهی1080979/م الف3492
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آگهی مزایده عمومی شماره  133-99/10 ت 
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 آگهی فراخوان مناقصه عمومی)دو مرحله ایی( نوبت دوم - شماره مجوز1399.6265

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه دهم  در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با تلفن واحد خدمات کاال 07731319663 
روابط عمومی  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی          منشی واحد خدمات کاال  07731319661 نمابر: 07731316194 تماس حاصل فرمایند  .

EM-9940043 تقاضای- R10,99,033  مناقصه شماره شماره تقاضا و مناقصه
FILTER-ساخت داخل  شرح اقالم درخواستی

پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت، مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به 
میزان1.750.000.000ریال  می باشد.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد.

تبصره : درصورت ارائه تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت وجه نقد، مبلغ 
نقدی می بایست به شماره حساب 0175756161006بانك ملی شعبه كنگان بنام 
پاالیشگاه دهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی ارائه گردد.

نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  

35.000.000.000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه
1399,12,17 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 1399,12,02 صالحیت واجد  گران  مناقصه  به  مناقصه  اسناد  توزیع   )1
1400,01,22 تاریخ گشایش پاكات مالی 1399,12,25 پیشنهادها تسلیم  جهت  گران  مناقصه  مهلت  آخرین   )2

,ع
99
11
02
2

آگهی تجدید مناقصه شماره 814/10/3896- نوبت دوم
 شماره مجوز 1399/5777

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
موضوع مناقصه: برگزاری تجدید مناقصه تکمی��ل ظرفیت باندوال)120درصد بتن 

ریزی دسترسی دور مخازن انبار/جدول کشی(انبار نفت ناحیه نیشابور. 
تاریخ مهلت و نش��انی محل دریافت و تحویل اس��تعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمن��ی معتبر و صالحیت رتب��ه بندی معتبر و مرتبط ب��ا موضوع مناقصه 
ب��ا حداقل گرید، ص��ادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری م��ی توانند جهت 
دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی 
از تاری��خ انتش��ار دومین نوب��ت آگه��ی) 1399/11/04(به آدرس: درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. الزم بذکر 
اس��ت مناقص��ه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی، می بایس��ت مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 
محقق سازند. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل 

عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی

مبلغ برآورد مناقصه: 8/581/693/253 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 429/084/663 ریال

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: ش��امل ضمانت نامه بانکی و س��ایر موارد 
مطاب��ق مفاد ماده 4 آیی��ن نامه تضمین معامالت دولتی مص��وب 1394/09/22 که 
مدت اعتبار آن س��ه ماهه و ای��ن مدت حداکثر برای یک نوب��ت برابر مدت پیش 

بینی شده قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: برابر مدت معین شده در قرارداد

مهلت دریافت اس��تاد مناقص��ه: مناقصه گران صرفا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند.)درصورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارک مناقصه از س��ایر مناب��ع، امکان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
نوب��ت  دومی��ن  چ��اپ  تاری��خ  از  مناقص��ه  اس��ناد  دریافت)دانل��ود(  ام��کان 

آگهی)1399/11/04( لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/11/11 ساعت 16
مهل��ت تحویل پیش��نهادها)آپلود اس��ناد(: پیش��نهادها )اس��ناد مناقص��ه و کلیه 
مدارک ش��امل پاکت الف و ب وج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه 
)1399/11/11(، لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/11/25 ساعت 16 از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.
ضمن��ا ع��الوه بر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذکور ت��ا مهلت تعیین 
گردیده)ساعت 16 روز شنبه مورخ 1399/11/25( فقط پاکت الف)تضمین( بصورت 

فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین شده گردد.
جلسه توجیهی: ساعت 11 صبح روزیکشنبه مورخ 1399/11/19 در محل خدمات فنی و 
مهندس��ی منطقه به آدرس: طرق،شهرک عسگریه،انبار نفت شهید بیخوش،سالن 
جلس��ات خدمات فنی و مهندس��ی منطقه برگزار می گردد. جهت هرگونه هماهنگی 

بیشتر می توانید با تلفن 6-3822324-051 تماس حاصل فرمائید.
ضمنا با توجه به اهمیت و حساس��یت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه 
گران توس��ط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراس��ان رضوی انج��ام و در صورت احراز 
حداق��ل امتی��از کیفی )50 امتیاز کیف��ی( هر یک از مناقصه گران س��پس اقدامات 

بازگشایی فایل پاکات )الف/ب/ج( بر اساس سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. 
زمان و مکان بازگش��ایی پاکات: ساعت 10/30 صبح روز ش��نبه مورخ 1399/12/16، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراس��ان رضوی طبقه دوم ،)سالن 

جلسات منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

محل اجرای کار: اس��تان خراس��ان رضوی- شهرس��تان نیش��ابور/ انبار نفت ناحیه 
نیشابور

www.setadiran.ir :آدرس سایت
ش��رایط عمومی متقاضی: 1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه 

با حداقل گرید، صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری
3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(.

4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.
5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز.

6- تمامی مس��تندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با 
اصل )محضری( باشد.

7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
8- حدنصاب تعداد شرکت کنندگان در تجدید مناقصه حداقل با حضور هر تعداد 

مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت ش��ده نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و براس��اس س��امانه 

ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2099091781000025

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی

معترضان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند

شورش در دوران پسا تحلیف
ساعاتی پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
با  آمریکایی  معترضان  از  گــروهــی  ــایــدن،  ب
تظاهرات در »پورتلند« ایالت اورگن، شعارهایی 
علیه بایدن و حزب دموکرات سردادند که با 
دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده 
شد. به گزارش دیلی میل، ایالت های اورگن، 
کلرادو، واشنگتن و کالیفرنیا درگیر اعتراضات 
ــود. مــعــتــرضــان ضــمــن حمله به  ــ مــردمــی ب
ساختمان های حزب دموکرات، پرچم آمریکا 
امنیتی هم  نیروهای  و  آتش کشیدند  به  را 
ــرای متفرق کــردن آن هــا از گــاز اشـــک آور و  ب

نارنجک های دودزا استفاده کردند.
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